
 

 
 إفادة ذوي األفهام

 شرحب

 عندة األحلاو مً كالو خري األىاو
 
 
 

 تأليف أبي حممد

 بٔ شٜد احلذٛزٟ ايصُّعهسٟ بٔ حي٢ٝ احلُٝد عبد



 
2 

 

  1/جإفــادة ذوي األفهـــام بشرح عمدة األحكام

 

  



          
 3 املقدمة

 
 

 

 

 [املكد١َ]

 

 
 الؿؼدمة

, [3 - 1الرحؿـ: ] ﴾چ چ  چ ڃ  ڃ﴿الحؿد هلل: 

اهلل وسقد إكام, الؿبقـ لؾحالل والحرام,  والصالة والسالم طؾك محؿد رسقل

 يف إحؽام. اهلل أن كتلسك بف ومـ أمركا

اهلل وحده ٓ شريؽ لف الؿؾؽ الؿـان, وأشفد أن محؿًدا  وأشفد أن ٓ إلف إٓ

 تسؾقًؿا كثقرا وطؾك صحابتف ومـ تبعفؿ بنحسان. ملسو هيلع هللا ىلصطبده ورسقلف 

 أما بعد:

خؾؼـا لعبادتف, وصاطتف, ولبقان ذلؽ أكزل كتابف, وأرسؾ  اهلل  فنن

وإخذ بف الؿؾة, وأمركا باقتػائف, والسقر طؾك سقره,  اهلل  , فلتؿملسو هيلع هللا ىلصرسقلف 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھھ ھ ھ ﴿, فؼال تعالك: بطريؼف

 .[7الحشر: ] ﴾ے ے

 چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿وقال تعالك: 

 .[31آل طؿران: ] ﴾چ چ

 ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ﴿: وقال 

 .[21إحزاب: ] ﴾ی ی ی ی

 كـفارها ٓ يزيغ طـفا إٓ هالؽ. طؾك مثؾ البقضاء لقؾفا ملسو هيلع هللا ىلصوتركـا 
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اهلل وسـة  كؿا شرع أن يتعؾؿ مـ كتاب اهلل  فقـبغل لؿـ أراد أن يعبد

  َرُسقلِ 
ِ
ما يؽقن بف البالغ إلك ذلؽ, وقد َصـََّػ العؾؿاء الؽتب الؽثقرة  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

لتحؼقؼ هذا إمر, يف باب العؼائد, واإليؿان, والشريعة, كؿا ألَّػقا, يف باب 

 الػؼف, وإحؽام.

فُللَِػت الجقامع كصحقحل اإلمام البخاري مسؾؿ, وســ أبل داود 

 ـ الؿعاجؿ والؿساكقد.والرتمذي والـسائل وابـ ماجة, وغقرها م

حاويٌة ٕدلة اإليؿان وإحؽام وقد َصـََّػ العؾؿاء كتًبا مـتؼاة مـ هذه وهل 

الؽتب, وما يف باهبا يؼربقن هبا إحؽام, ويتػــقن يف وضعفا وترتقبفا متحؾقـ 

باإلتؼان, مـ أجؾ حػظفا وففؿفا وتسفقؾفا طؾك إكام ومـ هذه الؽتب 

 ة:الؿصـػة, والعؾقم الؿملػ

ـْ َكاَلِم َخْقِر إَكاِم 
 .ملسو هيلع هللا ىلصكَِتاُب ُطّؿَدِة إَْحَؽاِم مِ

بـ  بـ سرور بـ طؾل القاحد بـ طبد الغـل لؾحافظ أبل محؿد طبد

بـ حسـ الؿؼدسل الؿقلقد سـة واحد وأربعقـ وخؿس مائة مـ الفجرة  رافع

ـْ َأبِل َصالِب  الـبقية, والؿتقىف سـة ستؿائة, يـتفل كسبف إلك َجْعَػرُ   .ڤبِ

 :ومقزة هذا الؽتاب أن صاحبف اكتػك بؿا اتػؼ طؾقف 

دٌ  َطْبد اإلمام َأُبق ـْ إِْسَؿاِطقُؾ  اهلل ُمَحؿَّ , َصاَحَب  بِ ـْ إِْبَراِهقُؿ الُبَخاِريُّ بِ

ِحقَح الؿتقيف )  (.256الصَّ

اُج الّتؿقؿل الـَْقَساُبقِري الحسقـ ُمْسؾِؿٌ  واإلمام أبق ـْ الَحجَّ ( 261الؿتقيف ) بِ

ِحقُح.  َصاِحُب الصَّ

وٓ يخرُج طـ ذلؽ إٓ كادًرا إما سفًقا ومـ يسؾؿ مـف, وإما قصًدا لؾػائدة 

 وهذا سبقؾ مػقد وطؿؾ سديد.
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ومعؾقم طـد طقام الؿسؾؿقـ فضاًل طـ خقاصفؿ مـزلة هذيـ الؽتابقـ 

 عـاه.الرفقعة, فؽان كتاب ُطّؿَدة إحؽام اسٌؿ طؾك مسؿاه, ولػٌظ يحؿؾ م

ا هذا لػؼف وكػك بؿحقث ذكر مملػف أصح الصحقح, يف كؾ باٍب مـ أبقاب ا

حالف أن يؽقن ُطّؿَدًة يف العؾؿ والعؿؾ, وقد تـافس يف شرح هذا الؽتاب جؿٌع مـ 

ـَ مطقٍل ومتقسٍط مـ غقر إمالل, ومختصر مـ غقر إخالل.  العؾؿاء, بّق

 أوسع ما وقػت طؾقف ولؽؾ واحٍد مـ هذه الشروح ما يؿقزه طؾك غقره ومـ

بـ  بـ طؾل ( وهق اإلمام ُطَؿرٓبـ الُؿؾَِّؼـ شرح طؿدة إحؽام اإلطالم: )كتاب

 حػص إكصاري الؿتقىف سـة أربعة وثؿان مائة مـ الفجرة الـبقية. أحؿد, أبق

وهق كتاٌب طظقؿ كافٌع يف شرحف كقػ ٓ ومملػف مـ الرتبة الَسـِّقَّة والؿؽاكة 

 والعؿؾ.العؾقة يف العؾؿ 

 ومـ شروح هذا الؽتاب:

بـ أحؿد السػاريـل الؿتقىف سـة ثؿاكقة  كشػ الؾثام لإلمام محؿد 

 وثؿاكقـ, ومائة وألػ.

بـ  بـ طؾل حػص ُطَؿر ومـفا رياض إففام لألمام الػاكفاين, وهق أبق 

 سالؿ الؾخؿل اإلسؽـدري الؿالؽل, الؿتقىف سـة واحد وثالثقـ وسبعؿائة.

 (.702ام إحؽام شرح طؿدة إحؽام ٓبـ دققؼ العقد الؿتقيف )ومـفا إحؽ 

ام.   ومـفا تقسقر العالم شرح طؿدة إحؽام لؾبسَّ

 تعؾقؼ طؾقفا. ولؾشقخ ابـ طثقؿقـ  

بـ إسؿاطقؾ الصـعاين العدة يف التعؾقؼ طؾك إحؽام إحؽام  ولؿحؿد 

 شرح طؿدة إحؽام ٓبـ دققؼ العقد.
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 اهلل, الـؽت طؾك طؿدة إحؽام. بـ طبد ولؾزركشل محؿد 

اهلل  بـ حسـ القصابل, يف شرح واسع فرحؿ ومؿـ شرحفا الشقخ زايد 

 اهلل إحقاء, وغقرها كثقر. إمقات وحػظ

فلحببت أن أسقر يف زمرة الؼقم, مع ضعػ الباع, وقؾة آصالع لؽـ لـ 

 اهلل مـ استعان بف ورجاه. ُيَخْقب

ومـ استعاذ بف وقاه, ومـ استعان بف أطاكف وهداه, فاهلل فنن مـ سللف أططاه, 

أسلل أن يقفؼـل يف التعؾقؼ طؾقف وشرحف, وأن يرزقـل يف ذلؽ اإلخالص لف 

 تعالك, وأن يؽرمـل بؿـػعة طباده, وسؾقك مرضاتف, والحؿد هلل رب العالؿقـ.

 كتبه:

بٔ حي٢ٝ احلذٛزٟ  احلُٝد عبد

 ايصعهسٟ

 [هـ٤١٣9 -  ٣  - ٤١] لعام:

 يف مسجد الصحابة يف الغقضة

 محافظة الؿفرة
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 [َكد١َ املؤيف]

 

 

دٍ  وصؾك  .وآلف وسؾؿ ربل يسريا كريؿ اهلل طؾك ُمَحؿَّ
 مؼدمة الؿملػ

بـ  الغـل محؿد طبد قال الشقخ اإلمام العالؿ العالمة الحافظ تؼل الديـ أبق

 :بـ سرور الؿؼدسل  بـ طؾل القاحد طبد
اهلل وحده ٓ  الجبار القاحد الؼفار وأشفد أن ٓ إلف إٓالحؿد هلل الؿؾؽ 

اهلل طؾك  شريؽ لف رب السؿاوات وإرض وما بقـفؿا العزيز الغػار وصؾك

اهلل طؾقف وطؾك  اهلل طؾقف وطؾك آلف وسؾؿ الؿصطػك الؿختار صؾك الـبل صؾك

 .آلف إخقار وصحبف إصفار

 أما بعد:

جؿؾة يف أحاديث إحؽام, مؿا اتػؼ طؾقف فنن بعض إخقاين سللـل اختصار 

بـ الحجاج الؼشقري  بـ إبراهقؿ البخاري ومسؾؿ بـ إسؿاطقؾ اإلمامان محؿد

 الـقسابقري.

اهلل أن يـػعـل بف, ومـ كتبف, أو  فلجبتف إلك سمالف رجاء الؿـػعة بف وأسلل

مقجًبا سؿعف, أو قرأه, أو كظر فقف, أو حػظف, وأن يجعؾف خالًصا لقجفف الؽريؿ, 

 لؾػقز لديف يف جـاِت الـعقؿ فنكف حسبـا وكعؿ القكقؾ.
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 [نتاب ايطٗاز٠]

 

 

مصدر مـ َكَتَب َيؽُتُب وهق يدل طؾك الجؿع, فؾؿا كان الؽتاب الؽتاب: 

 هبذا آسؿ, ومـف 
َّ
ل يتؽقن مـ أحرف وكؾؿات وفصقل وأبقاب وصػحات ُسؿِّ

الؽتقبة إذا اجتؿع طدٌد مـ رجالفا يسؿقن  كتقبة الخقؾ, وكتقبة الجقش, فنهنؿ

 وفرساهنا, والؽتاب يف هذا الباب يتؽقن مـ فصقٍل وأبقاٍب.
 كتاب الطفارة

 .[4الؿدثر:] ﴾ۇ ڭ﴿: اهلل  الـزاهة, قال)الطفارة( يف الؾغة:  قوله:

 وهل مـؼسؿٌة إلك قسؿقـ:

 بابف. صفارٌة حسقة وهل: التطفر مـ الـجاسة بالؿاء وما يف األول:

 صفارة معـقية وهل: صفارة الؼؾب مـ الؽػر والـػاق, والحسد, والغؾ, الجاىي:

, فأية [222البؼرة: ] ﴾﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾﴿ :اهلل  قال

 
ُّ
دالٌة طؾك الؿعـققـ, والطفارة الحسقة هل تابعة لؾطفارة الؿعـقية, و قد قال الـَّبِل

ُس »يف شلن الؿممـ:  ملسو هيلع هللا ىلص َٓ ُيـَجِّ ـُ  مسؾؿ طـ أبل أخرجف البخاري و (٤)«إِنَّ الُؿْمِم

: اهلل  ومػفقم الحديث أن الؽافر َيـُجس, وهق كؿا قال ,ڤهريرة 

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ﴿

 .[28التقبة: ] ﴾ڤڤ ڤ

والؿراد هبا الـجاسة الؿعـقية وهل الشرك والؽػر والعقاذ باهلل تعالك, وإٓ 
                                                                                       

 (.371(, ومسؾؿ برقؿ )285الحديث أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (٤)
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التعرض لؾشؿس والريح, لق كاكت الحسقة لغسؾت بالؿاء والصابقن, أو أزالفا 

 أو الدلؽ بالرتاب أو غقر ذلؽ مـ الؿـظػات.

 ولؽـفا كجاسة ٓ تـػؽ طـفؿ إٓ بالتقحقد واإلسالم.

ومـاسبة البدء هبذا الؽتاب, ٕكف مػتاح إلك الصالة, وإلك غقرها مـ العبادات 

ن فؾفذا جلء بف ابتداًء, فؿـ أراد أن يؼدم طؾك طبادة مـ العبادات, وجب طؾقف أ

يتعؾؿفا ويتعؾؿ ما يتعؾؼ هبا مـ أركاهنا وشروصفا ومؿا ٓ تصح إٓ بف, ويف الؼاطدة 

 «.ما ٓ يصح القاجب إٓ بف ففق واجب»الػؼفقة: 

 هل رفع الحدث وإزالف الـجس بالؿاء أو ما يؼقم مؼامف.والطفارة يف آصطالح: 

 
ُّ
كؿا يف صحقح مسؾؿ طـ أبل مالؽ  ملسو هيلع هللا ىلصوالطفارة مـزلتفا رفقعة فؼد قال الـَّبِل

, ومعـك ذلؽ: أن الطفارة شرط يف صحف (٤)«الطُُّفقُر َشطَُر اإِليَؿانِ »: ڤإشعري 

 يؾزم يف الشطر أن يؽقن كصًػا حؼقؼقًا أفاده الـقوي. ولقسالصالة فصارت كالشطر, 

 , ٓ يؼبؾ مـ مسؾٍؿ صالًة إٓ هبا.اهلل  وسقليت معـا أن

 

 

  

                                                                                       

 (. 223الحديث أخرجف مسؾؿ برقؿ: ) (٤)
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  ,األعُاٍ بايٓٝاتإمنا ]

 [ٚإمنا يهٌ اَسئ َا ٣ْٛ

 

 

ـْ ُطَؿرَ ) - 1 ـْ الَخطَّاُب  َط   , َقاَل: َسِؿْعُت رسقَل ڤبِ
ِ
َؿا » يؼقُل: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل إِكَّ

ـْ َكاَكْت  - َوفـل ِرَواية بالـِّقَّاِت  - إَْطَؿاُل بالـِّقَّةِ  َؿا لُِؽؾِّ اْمرٍِئ ما َكَقى, َفَؿ وإِكَّ

  ِهْجَرُتُف إَِلك
ِ
ـْ َكاَكْت ِهْجَرُتُف لُِدْكَقا  َوَرُسقلِِف َفِفْجَرُتُف إِلكاهلل  َوَرُسقلِِف, َوَم

ِ
اهلل

ُجَفا َفِفْجَرُتُف إَِلك َما َهاَجَر إَِلْقفِ   «(.ُيِصقُبَفا َأو اْمَرَأٍة َيَتَزوَّ

 الـقُة: الؼصُد والعزُم طؾك الشلء.

l: 

 ساق الؿصـػ الحديث لبقان شرط الـقة يف الطفارة.

الطفارة لألحداث كؾفا ٓ  قةصوالـقة مـ شر(: ٤/٤51قال يف الؿغـل )

, وبف قال ڤيصح وضقء وٓ غسؾ وٓ تقؿؿ إٓ هبا, وروي ذلؽ طـ طؾل 

 طبقدة و ابـ الؿـذر. ربقعة و مالؽ و الشافعل و الؾقث و إسحاق و أبق

: ٓ تشرتط الـقة يف صفارة الؿاء, وإكؿا وقال الثقري وأصحاب الرأي 

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿اهلل تعالك قال:  شرتط يف التقؿؿ ٕنت

, ذكر الشرائط ولؿ [6الؿائدة: ] ﴾ڀ ڀ ڀ پ پ پ

يذكر الـقة, ولق كاكت شرًصا لذكرها, وٕن مؼتضك إمر حصقل آجزاء بػعؾ 

الؿلمقر بف, فتؼتضل أية حصقل آجزاء بؿا تضؿـتف, وٕهنا صفارة بالؿاء فؾؿ 

 الـجاسة.تػتؼر إلك الـقة كغسؾ 
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إكؿا إطؿال بالـقات وإكؿا لؽؾ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص, طـ الـبل ڤولـا: ما روي طؿر 

متػؼ طؾقف, فـػل أن يؽقن لف طؿؾ شرطل بدون الـقة, وٕهنا صفارة  (٤)«امرئ ما كقى

 اكتفك .كالتقؿؿ, أو طبادة فافتؼرت إلك الـقة كالصالة طـ حدث فؾؿ تصح بغقر كقة

والحديث متػٌؼ طؾقف, وأخرجف البخاري يف طدة مقاضع مـ كتابف, وهق مـ 

 إحاديث التل طؾقفا مدار اإلسالم, وقد ذكره الـقوي يف كتابف إربعقـ, التل

 أخرج فقفا إحاديث التل كص العؾؿاء أن طؾقفا مدار اإلسالم, وافتتح البخاري

  ّبَْقر َقاَل  اهلل دي َطبْدصحقحف هبذا الحديث فؼال: َحَدْثـَا الُحَؿق ـْ الزُّ َثـَا  بِ َحدَّ

َثـَا َيْحقَك دٌ  ُسْػقَاُن َقاَل َحدَّ ـْ َسِعقٍد َقاَل َأْخبََركِل ُمَحؿَّ ـْ إِْبَراِهقؿ التقؿل َأكَُّف َسِؿَع  بِ بِ

ـْ َوَقاٍص الؾقثل َيُؼقُل َسِؿعُت ُطَؿر َطْؾَؼَؿةَ  ـْ الَخطَّاب  بِ  َطَؾك الِؿـَْبِر وذكره. ڤبِ

, وٓ ڤبـ الخطاب  ٓ يصح إٓ مـ صريؼ ُطَؿر :وهق حديث فرد 

بـ وقاص الؾقثل, وطـ َطْؾَؼَؿَة إٓ مـ  يصح مـ صريؼ ُطَؿر إٓ طـ َطْؾَؼَؿَة وهق

بـ سعقد  بـ إبراهقؿ إٓ مـ صريؼ يحقك صريؼ محؿد ابـ إبراهقؿ, وطـ محؿد

 ثؿ دخؾتف الشفرة بعد ذلؽ.

ن هذا الحديث يـبغل أن يمتك إ ابً مهدي: السمحً اإلماو عبد وقد قال 

 بف يف سبعقـ باًبا مـ أبقاب الػؼف.

كالصالة, والصقام, والحج والزكاة, وغقر  :فال تصح العبادة إٓ بالـقة 

 ذلؽ مـ العبادات.

حػص أمقر الؿممـقـ, ثاين الخؾػاء  هق أبق(: ڤبـ الخطاب  )ُطَؿر قوله:

  الؿبشريـ بجـة الـعقؿ, تقيف َرُسقُل الراشديـ وإئؿة الؿفديقـ مـ 
ِ
وهق  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

                                                                                       

 (. 1907, وأخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )(6953, 6689, 1الحديث أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (٤)
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 طـف راض.

الؿقافؼقـ  وفضائؾف مشفقرة ويف غقر ما كتاٍب مسطقرة, لق لؿ يؽـ إٓ أكف مـ

 لؾؼرآن يف كثقٍر مـ الؿقاصـ.

 أكف وافؼ الؼرآن يف أكثر مـ طشريـ مقصـًا. :حتى ذكس السيوطي 

وقد  يـطؼ طؾك لسان ُطَؿر,كـا كحسب الؼرآن »: ڤويؼقل ابـ ُطَؿر  

 
ُّ
ـَ الَخطَّاِب  َلْق َكاَن َكبِلٌّ َبْعِدي َلَؽاَن ُطَؿرَ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل الـَّبِل  .«(٤)«ْب

ذكره يف  «كِْعؿ السؿر طؾك سقرة ُطَؿر» سؿاه كتاب :ولإلمام الذهبل 

 السقر ولؿ أره مطبقًطا.

واكتصر وقد صـَّػ العؾؿاء مصـػات يف فضائؾف, وشؿائؾف, حؽؿ فعدل, 

 اإلسالم يف طفده أيؿا اكتصار.

 .«مازلـا أطزة مـذ أسؾؿ طؿر»: ڤقال ابـ مسعقد 

, (2)«الؾفؿ أطز آسالم بلحد العؿريـ»لف بؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  وقد دطا رسقل

 وهق صحقح بؿجؿقع صرقف.

 ولؼد بؾغت الدطقة مشارق إرض ومغارهبا يف طفده, وقد أفردُت  

 فضائؾف مع فضائؾ بؼقة إربعة يف كتاب مستؼؾ وهلل الحؿد والؿـة.

َؿا إَْطَؿاُل بِالـِّقَّاِت » قوله: َؿا إَْطَؿاُل بِالـِّقَّة أو إِكَّ متػؼ  «بالـقة»ولػظ «, إِكَّ

 اكػرد بف البخاري. «بالـقات»طؾقف, و

 ُيؼال كقاك الخقر إذا قصدك, وكقيت السػر إذا قصدتف. :الؼصدوالـقة: 
                                                                                       

جف الرتمذي برقؿ: (, وأخر5869الحديث جاء مـ حديث طؼبة بـ طامر أخرجف أحؿد برقؿ: ) (٤)

 (.327يف السؾسؾة الصحقحة برقؿ ) (, وحسـف اإلمام إلباين 3686)

 (.3225برقؿ: ) إلباين لإلمام (, وهق يف الصحقحة 2180أخرجف ابـ حبان برقؿ: ) (2)
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أن جؿقع إطؿال ٓ تصح وٓ ُتْؼَبؾ إٓ بالـقة  :طؾك اإلفراد اويؽقن معـاه 

 .وإخالصفا هلل 
أن يؽقن محؾفا الؼؾب, فالتؾػظ هبا بدطة, فال يؼقل  :وإصؾ يف الـقة 

 .ملسو هيلع هللا ىلصكقيت أصؾل, أو أصقم, أو أحج, أو أطتؿر, إذ أن ذلؽ لؿ يرد طـ الـبل 

َؿا إَْطَؿاُل » قوله:  تػقد الحصر, بؿعـك أن كؾ طؿؾ ٓ ُيؼبؾ إٓ بالـقة.«: إِكَّ

 يف مـظقمتف: السعدي اإلمام قال 

  الـقـــــة شـــــرط لصـــــالح العؿـــــؾ

 

ــــؾ   ــــاد لؾعؿ ــــالح والػس ــــا الص  بف

َؿا لُِؽؾِّ اْمرٍِئ ما َكَقى» قوله:  ققؾ: بلكف تؽرار وتقكقد لؾجؿؾة إولك, «: وإِكَّ

وهذا  وققؾ: بلن معـاه أن ٓ يـال اإلكسان مـ إجر إٓ ما كقاه هلل 

 هق الصحقح.

ـْ َكاَكْت ِهْجَرُتُف إِلَك» قوله:  َوَرُسقلِفِ  َفَؿ
ِ
 ,ملسو هيلع هللا ىلصأي مـ كاكت صاطتف هلل وَرُسقلِِف «: اهلل

 .ملسو هيلع هللا ىلصومتابًعا لَِرُسقلِِف  فؽان مخؾًصا هلل 

 َوَرُسقلِفِ  َفِفْجَرُتُف إِلك» قوله:
ِ
أي لف هذا إجر العظقؿ مـ حقث أكف «: اهلل

 .ملسو هيلع هللا ىلصاهللِّ  أخؾص العؿؾ هلل, وأفرد الؿتابعة لَِرُسقلِ 

ـْ َكاَكْت ِهْجَرُتُف لُِدْكَقا ُيِصقُبَفا» قوله: أي مـ كاكت كقتف الدكقا, كاْمَرَأٍة «: َوَم

ُجَفا َفِفْجَرُتُف إَِلك َما َهاَجَر إَِلْقِف, أي لقس لف إٓ ما كقاه, قال  گ﴿: اهلل  َيَتَزوَّ

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ڱں ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ  ڳ

 .[20الشقرى: ] ﴾ھ ھ ہ ہ

فُ »: ملسو هيلع هللا ىلصقال الـبل  , أكف قال:ڤبـ ثابت  ويف حديث زيد ـْ َكاَن َهؿُّ أِخَرَة  َم

ـْ َكاَكْت كِقَُّتفُ  َجَؿعَ  ْكَقا َوِهَك َراِغَؿٌة, َوَم ْكقَا  اهللُ َشْؿَؾُف َوَجَعَؾ ِغـَاُه ِفل َقْؾبِِف َوَأَتْتُف الدُّ الدُّ
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َق  ـَ  َفرَّ ْكَقا إَِّٓ َما ُكتَِب َلفُ اهللُ َطَؾقِْف َضقَْعتَُف َوَجَعَؾ َفْؼَرُه َبْق ـَ الدُّ  .(٤)«َطقْـَقِْف َولَْؿ َيلْتِِف ِم

 والؽالم طؾك هذا الحديث يؽقن مـ جفتقـ:

مـ جفة الدٓلة طؾك اإلخالص, ففق داٌل طؾك هذه العبادة الجؾقؾة,  األوىل:

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ﴿: اهلل  قال

 .[5البقـة: ] ﴾ہ ہ ہ ۀۀ

 ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ  ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ﴿: اهلل  وقال

 .[15 - 14 الزمر:] ﴾ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

 .[21 - 20الؾقؾ: ] ﴾ڦ ڦ  ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿ :اهلل  ويؼقل

ُة َحِديُث  ـْ إَِدلَّ
ـٍ َطبَّاٍس  َومِ اهلل طؾقف وطؾك آلف  , قال: قال الـبل صؾكڤاِْب

عَ » وسؾؿ: َع َسؿَّ ـْ َسؿَّ ـْ ُيرائل يرائل ,اهللُ بِفِ  ِم َػَؼا  (2)«اهللُ بِفِ  َوِم َأْخَرَجُف ُمْسؾٌِؿ, َواِتَّ

ـْ َحِديِث ُجـُْدٍب 
فِل َصِحقح  ڤ, وفِل َمْعـَاُه َحِديُث َأبِل ُهَرْيَرَة ڤ(٣)َطَؾْقِف مِ

ـْ َطَؿٍؾ َطَؿاًل »َقاَل:  اهلَل  ُمْسؾٍِؿ َأنَّ  ْرِك, ِم ـْ الشَّ َرَكاَء َط َأَكا َأْغـَك الشُّ

 .(١)«َأْشَرَك فِقِف َمَعَل َغْقَري َتَرْكُتُف َوِشْرَكفُ 

ـْ أبل ُهرْيَرَة  َل »َيُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  َقاَل: سِؿْعُت َرُسقَل  ڤَوَما َجاَء َط إنَّ أوَّ

َفُف كِْعَؿتَُف, َفَعرَفَفا,  قاَل: الـَّاِس ُيْؼَضك يْقَم اْلِؼقاَمِة َطؾْقِف رُجٌؾ اْسُتْشِفَد, َفُلتَِك بِِف, َفعرَّ

َفَؿا َطِؿْؾَت فِقفا؟ َقاَل: َقاَتْؾُت فِقَؽ َحتَّك اْسُتْشِفْدُت, قاَل: َكَذْبت, َولؽِـََّؽ َقاتْؾَت 

َٕن ُيؼاَل َجرِيء, َفَؼْد ِققَؾ, ُثؿَّ ُأِمَر بِِف َفُسِحَب َطؾك َوْجِفِف َحتَّك ُأْلِؼَك يف الـَّاِر. 

                                                                                       

 (.21590الحديث أخرجف أحؿد يف مسـده برقؿ: ) (٤)

 (.2986الحديث أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (2)

 (.2987(, وأخرجف مسؾؿ برقؿ: )7152 ,6499الحديث أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (٣)

 (.2985الحديث أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (١)
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َؿُف, وَقَرأ َفُف كَِعؿُف َفَعَرَفَفا. قاَل: فَؿا  َوَرُجؾ َتعؾَّؿ اْلِعّؾَؿ وَطؾَّ اْلُؼْرآَن, َفلتَِك بِِف, َفَعرَّ

ْؿُتُف, َوَقَرأُت فِقَؽ اْلُؼرآَن, َقاَل: َكَذْبَت,  ْؿُت اْلِعْؾَؿ َوَطؾَّ طِؿْؾَت فِقَفا؟ قاَل: َتعؾَّ

ْؿُتُف, وَقَرأُت اْلؼرآن لِقؼاَل: هق  َفَؼْد ِققَؾ, ُثؿَّ أِمَر, , َقاِرئٌ ولؽِـَّؽ َتَعؾَّْؿت اْلِعْؾَؿ َوَطؾَّ

عَ  ـْ  َفُسِحَب َطؾك َوْجِفِف َحتَّك ُأْلِؼَك يف الـَّاِر, َوَرُجٌؾ وسَّ اهلل َطَؾْقِف, َوأْطَطاه ِم

َفُف كعَؿُف, َفَعَرَفَفا. قال: َفَؿا َطِؿْؾت فقفا؟ قال: ما تركُت  أصـَاِف الَؿال, َفُلتِك بِِف َفعرَّ

ُيـَْػَؼ فقَفا إَّٓ أْكَػْؼُت فقفا َلؽ. َقاَل: َكَذْبَت, ولؽِـََّؽ َفَعْؾَت ِمـ َسبقٍؾ ُتِحبُّ أْن 

 .(٤)«لُقَؼاَل: هق َجَقاٌد َفَؼْد ققَؾ, ُثؿَّ أِمَر بِِف َفُسِحَب َطَؾك وْجِفِف ُثؿَّ أْلِؼَك يف الـار

ٓ يؼبؾ مـ إطؿال إٓ ما كان  اهلل  وشلن اإلخالص طزيٌز, فنن

 .ملسو هيلع هللا ىلصطؾك صريؼة كبقف و ,خالًصا لقجفف

 ﴾ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿ :اهلل  ققلولفذا قال العؾؿاء طـد 
 .[46إحزاب: ]

أي طؾك غقر سـة  ,اهلل بغقر إذكف اهلل فؼد أشرك, ومـ دطا إلك مـ دطا إلك غقر

 فؼد ابتدع. ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسقل

ومؿا يدل طؾك شرصقة الؿتابعة ما ذكركاه مـ أيات يف الؿؼدمة, أضػ إلك 

  قاَلْت: قاَل رسقُل  ڤ طائشةَ ذلؽ حديث 
ِ
ـْ َأْحَدَث فِل َأْمِرَكا َهَذا »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َم

 .ُمتََّػٌؼ َطَؾْقفِ  (2)«َما َلْقَس ِمـُْف َفُفَق َردٌّ 

ـْ َطِؿَؾ َطَؿاًل َلْقَس َطَؾْقِف َأْمُرَكا َفُفَق َردٌّ »ُمْسؾٌِؿ بؾػظ:  اإلمامَواِْكَػَرَد   .(٣)«َم

ـْ َساِرَية  ويف حديث اْلِعْربَاُض  داود,  الذي أخرجاه الرتمذي وأحؿد وأبق ڤبِ
                                                                                       

 (.1905الحديث أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (٤)

 (.1718(, ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )2697الحديث أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (2)

 (.1718مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )(, وأخرجف 7350البخاري معؾًؼا قبؾ حديث رقؿ: )الحديث أخرجف  (٣)
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ُّ
ْؿِع َوالطَّاَطِة َوإِْن  ُأوِصقُؽْؿ بَِتْؼَقى»: ملسو هيلع هللا ىلصما يدل طؾك ذلؽ, َقاَل الـَّبِل  َوالسَّ

ِ
اهلل

ـْ َيِعْش ِمـُْؽْؿ َبْعِدي َفَسَقَرى اْختاَِلًفا َكثِقًرا َفَعَؾْقُؽْؿ  ُف َم بُِسـَّتِل َوُسـَِّة َطْبًدا َحَبِشقًّا َفنِكَّ

ُُمقِر َفنِنَّ  ْٕ قا َطَؾْقَفا بِالـََّقاِجِذ َوإِيَّاُكْؿ َوُمْحَدَثاِت ا ـَ َطضُّ ق ـَ اْلَؿْفِديِّ اِشِدي اْلُخَؾَػاِء الرَّ

 .(٤)«ُكؾَّ ُمْحَدَثٍة بِْدَطٌة َوُكؾَّ بِْدَطٍة َضاَلَلةٌ 

الـقع القاحد, أو ُتَؿقَّز أن الـقة ُتَؿقَّز العبادات مـ العادات يف  الوجه الجاىي:

 العبادات بعضفا طـ بعض.

ما الذي يؿقز هاتقـ  ,لق دخؾ رجٌؾ الػجر وصؾك ركعتقـ ثؿ َسؾَّؿفؿثاًل: 

 أو كافؾة؟ ,أهنا فريضة ,الركعتقـ

 الـقة.الجـقاب: 

فنن صؾَّك وكقتف الػريضة كاكت فريضة, وإن صؾك وكقتف كافؾة كاكت كافؾة, 

 ُتْؼَبؾ لف إٓ أن تؽقن كافؾة مطؾؼة, طؾك ققٍل ٕهؾ العؾؿ.وإن صؾَّك بغقر كقة فال 

مـ كان طؾقف جـابة واغتسؾ لؾتربد فنكف ٓ ُيجزئف طـ ُغْسؾ وهؽذا الُغْسؾ: 

 الجـابة حتك تؽقن كقتف رفع الحدث إكرب.

َر أكف اغتسؾ لؾتربد أو لؾجـابة ولؿ يـق ُغسؾ  أو كان طؾقف ُغسؾ الجؿعة ثؿ ُقدِّ

 ٓ يجزئف.الجؿعة فنكف 

يختؾػ مـ شخص إلك شخص  اهلل  ثؿ إن إجر طؾك العبادات طـد

 .بؼدر ما طـده مـ الـقة هلل 
فرب اثـقـ يصؾقان بجاكب بعض, ويؽقن بقـ صالتقفؿا كؿا بقـ الؿشرق 

                                                                                       

(, والرتمذي يف 4607(, وأبل داود يف ســف برقؿ: )17142الحديث أخرجف أحؿد يف مسـده برقؿ: ) (٤)

 (.2676ســف برقؿ: )
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مطالٌب بتصحقح الـقة: ٕكف  والؿغرب, ٓختالف الـقة التل يف قؾب أحدهؿا, فالعبد

 ڃ  ڃ ڃ﴿: يقشؽ أن ترد العبادة طؾقف, قال  إذ لؿ ُيخؾِص هلل 

 ڈ ڈ ڎ ڎ  ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

 .[16 - 15هقد: ] ﴾ڳ گ گ گ گ ک ک ک ڑک ڑ ژ ژ

رياٌء يؽقن يف أصؾ العبادة و تؼدم دلقؾف يف آية والرياء يـؼسؿ إلك قسؿقـ:  

ٓ سقرة هقد, ففذا ُيحبط العبادة ويلثؿ صاحبف, بؾ قال بعض أهؾ العؾؿ إكف 

 يصدر إٓ مـ مـافؼ.

الديـار  تعس طبد»قال:  ملسو هيلع هللا ىلص, طـ الـبل ڤ ويف حديث أبل هريرة

الخؿقصة إن أططل رضل وإن لؿ يعط سخط, تعس  الدرهؿ وطبد وطبد

اهلل أشعث  آخذ بعـان فرسف يف سبقؾ واكتؽس وإذا شقؽ فال اكتؼش, صقبك لعبد

وإن كان يف الساقة كان رأسف مغبرة قدماه, إن كان يف الحراسة كان يف الحراسة, 

 .(٤)«يف الساقة, إن استلذن لؿ يمذن لف, وإن شػع لؿ يشػع

 الرياء الذي يطرأ يف العبادة, ولفذا الـقع حآن:الثاين: 

ثؿ يطرأ طؾقف الرياء, فنن  اهلل  يف العبادة كقتف الؿرء أن يدخؾإول: 

دافعف واكدفع فعبادتف صحقحة وٓ يضره ما صرأ: ٕن اإلكسان قد ُيغؾب طؾك ما 

ََذاِن َأْدَبَر »يف الصحقحقـ:  ڤيف كػسف, كؿا يف حديث أبل هريرة  ْٕ إَِذا ُكقِدَي بِا

َب بَِفا  ََذاُن َأْقَبَؾ, َفنَِذا ُثقِّ ْٕ ََذاَن, َفنَِذا ُقِضَل ا ْٕ َٓ َيْسَؿَع ا ْقَطاُن َلُف ُضَراٌط, َحتَّك  الشَّ

ـَ اْلَؿْرِء َوَكْػِسِف, َيُؼقُل: اْذُكْر  َكَذا, اْذُكْر َكَذا َأْدَبَر, َفنَِذا ُقِضَل التَّْثِقيُب َأْقَبَؾ َيْخُطُر َبْق

ُجُؾ إِْن َيْدِري َكْؿ َصؾَّك, َفنَِذا َلْؿ َيْدِر َأَحُدُكْؿ َكْؿ  ـْ َيْذُكُر, َحتَّك َيَظؾَّ الرَّ لَِؿا َلْؿ َيُؽ
                                                                                       

 (.2887الحديث أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (٤)
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ـِ َوُهَق َجالٌِس   .(٤)«َصؾَّك َفْؾَقْسُجْد َسْجَدَتْق

ثؿ يطرأ طؾقف الرياء فقالزمف وٓ  اهلل  أن يدخؾ يف العبادة يريدالثاين: 

 يجاهد كػسف فقطرده فتبطؾ العبادة التل داخؾفا الرياء.

إذا كاكت العبادات متصؾة فُتبطؾ العبادة أجؿع, وإن كاكت  وهيا مسألة:

, ثؿ مـػصؾة فقبطؾ ما داخؾف الرياء, كرجؾ تصدق بؿئة ريال مخؾًصا هلل 

 تصدق بؿئٍة أخرى مرائًقا هبا؟

 أهؿقة إصالح الـقات. :مـ الػقائد طؾك ما تؼدم وفيه: 

, ڤبـ أمقة  أن لقس لإلكسان إٓ ما َطَؼد طؾقف قؾبف, فعـ يعؾك وفيه: 

  آذَن رسقُل »قال: 
ِ
بالغزِو وأكا شقٌخ كبقٌر لقَس لل خادٌم, فالتؿسُت أجقًرا  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

حقُؾ أتاين فؼاَل: ما أدري ما  ا دكا الرَّ َيؽػقـل وُأجري َلُف َسفَؿُف, فقجدُت رجاًل فؾؿَّ

قُت َلُف  فُؿ أو لؿ َيؽـ, فسؿَّ فؿاِن؟ وما يبؾُغ َسفؿل فسؿِّ لل شقًئا, كاَن السَّ السُّ

ا حضَرت  كاكقَر ثالثَة دكاكقَر, فؾؿَّ غـقؿُتُف أردُت أن أجرَي َلُف َسفَؿُف, فَذكرُت الدَّ

 
َّ
كقا  ملسو هيلع هللا ىلصفجئُت الـَّبل فَذكرُت َلُف أمَرُه, فؼاَل: ما أجُد َلُف يف غزوتِِف هِذِه يف الدُّ

ك تل سؿَّ َّٓ دكاكقَرُه الَّ  .(2)«وأخرِة إ

ـِ  بقـؿا إذا أخؾص قد ُيؽتب لف إجر وهق يف بقتف, كؿا يف حديث َأَكسِ  ْب

  َأّن َرُسقَل »: ڤَمالٍِؽ 
ِ
ـْ َغْزَوِة َتُبقَك, َفَدكَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـْ اْلَؿِديـَِة, َفَؼاَل: َرَجَع مِ
ا مِ

َّٓ َكاُكقا َمَعُؽؿْ » َٓ َقَطْعُتْؿ َواِدًيا إِ , َقاُلقا: َيا «إِنَّ بِاْلَؿِديـَِة َأْقَقاًما َما ِسْرُتْؿ َمِسقًرا, َو

, َوُهْؿ بِاْلَؿِديـَِة, َقاَل:  َرُسقَل 
ِ
 .(٣)««َوُهْؿ بِاْلَؿِديـَِة َحَبَسُفُؿ اْلُعْذرُ »اهلل

                                                                                       

 (.389, ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )(1231, 608الحديث أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (٤)

 (.17957الحديث أخرجف أحؿد يف مسـده برقؿ: ) (2)

, ومسؾؿ يف (4423برقؿ: ), ڤمـ حديث أكس بـ مالؽ الحديث أخرجف البخاري يف صحقحف  (٣)
= 
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 .«أو حبسفؿ الؿرض» :ويف رواية

 .متػؼ طؾقف «كقكؿ يف إجررأش إٓ» :ويف رواية

ـْ َجَبؾ  طؾك العادات, َقال ُمَعاذ وبالـقة قد يمجر العبد َكَؿا فِل  ڤبِ

 .«تِل َكَؿا َأْحَتِسُب َقْقَمتِلَفَلْحَتِسُب َكْقمَ »َصِحقِح ُمْسؾٍِؿ: 

 ,تؼدمان طؾك غقرهؿا ملسو هيلع هللا ىلصوصاطة َرُسقلِِف  اهلل أن صاطة :وفيه مً الفوائد 

م طؾك غقره مـ الحؼقق. ملسو هيلع هللا ىلصاهلل وحؼ رسقلف  وأن حؼ  هق الُؿؼدَّ

, فنن الفجرة هتدم ما قبؾفا َكَؿا َجاَء فِل فضقؾة الفجرة هلل  وفيه: 

ْساَلمَ  َأنَّ  َطِؾْؿَت  َأَما»: بؾػظ(٤)ُمْسؾِؿٍ   َما َتْفِدمُ  اْلِفْجَرةَ  َوَأنَّ  َقْبَؾُف؟ َكانَ  َما َيْفِدمُ  اإْلِ

ـْ َطْؿرو ,«َقْبَؾُف؟ َكانَ  َما َيْفِدمُ  اْلَحجَّ  َوَأنَّ  َقْبَؾَفا؟ َكانَ  ـْ العاص  َط  .ڤبِ

 الؽريؿ:يف غقر ما آية مـ كتابف  اهلل  كؿا أخرب ,والؿفاجر أجره طظقؿ

 ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ﴿

 .[100الـساء: ] ﴾ىئ ىئ ىئ ېئ ېئېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ

شلء, أن الؿفاجر إلك الدكقا قد يصقب مـفا لؽـ لقس لف مـ إجر  وفيه: 

ؾ ـِ َمالٍِؽ  كؿا يف حديث َأَكسِ  ,وإكؿا لف ما َحصَّ   َقاَل: َقاَل َرُسقلِ  ڤْب
ِ
: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـُ َفنِنَّ إِنَّ » ا اْلُؿْمِم ْكَقا, َوَأمَّ ـْ الدُّ ِخُر  اْلَؽافَِر إَِذا َطِؿَؾ َحَسـًَة ُأْصِعَؿ بَِفا ُصْعَؿًة ِم اهللَ َيدَّ

ْكَقا َطَؾك َصاَطتِفِ  ِخَرِة, َوُيْعِؼُبُف ِرْزًقا فِل الدُّ ْٔ ل ا
 .(2)«َلُف َحَسـَاتِِف فِ

كازلة يف الدكقا, وبعضفؿ فبعضفؿ هؿتف  هؿؿفؿ أن الـاس تتػاوت وفيه: 

 هؿتف رفقعة يف إخرة, فؽٌؾ ققؿتف بؼدر هؿتف, حتك ققؾ:
                                                                                       

= 
 (.1911, برقؿ: )ڤصحقحف مـ حديث جابر بـ طبد اهلل 

 .(121الحديث أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (٤)

 (.2808الحديث أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (2)
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ـــــــُُف  ــــــا ُيْحِس ــــــاُن َم ــــــُة اإِلْكَس  ِققَؿ

 

ــــــُف َأْو َأَقــــــْؾ     َأْكَثــــــَر اإِلْكَســــــاَن ِمـْ

هاجر مـ أجؾ امرأة يؼال لفا أم ققس,  أن َرُجاًل  :وُذكر يف سبب الحديث  

 
ُّ
وٓ يبعد أن يؽقن أحدهؿ قد هاجر لفذا  ,وٓ يثبت ,قال ما ملسو هيلع هللا ىلصفؼال لف الـَّبِل

 .لؽـ مـ حقث أن هذا الحديث سببف هذه الؼصة فال تثبت ,الؿؼصد

 قد ققؾ يف هذا الحديث:و 

ـــــاٌت  ا َكؾَؿ ـــــَدكَّ ـِ ِطـْ ي ـــــدِّ ـــــَدُة ال   ُطْؿ

 

ــــ   ـْ َك ــــ ــــٌع ِم ـــــَأْرَب ــــةِ ـاَلِم َخ يَّ  ْقرِ الَبرِّ

ـــــــُبَفاِت َواْزَهـــــــ  ـــــــِؼ الشُّ   ْد َوَدعـاِتَّ

 

َـّ بِـِقَّـــةٍ  مـــا    َلـــْقَس َيْعـِقـــَؽ َواِْطَؿَؾـــ
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 اهلل صال٠ أحدنِ  بٌال ٜك»]

 [«ٜتٛضأإذا أحدخ حت٢ 

 

 

  قاَل: قاَل َرُسقُل  ,ڤطـ أبِل ُهَرْيَرَة ) - 2
ِ
اهللُ َصالََة َأَحِدُكْؿ  ٓ َيْؼَبُؾ : »ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

لَ   .((٤)«إَِذا َأْحَدَث حتَّك َيَتَقضَّ

l: 

طبداهلل  حديثلػظ ويف  ,شرط الطفارة لؾصالة الحديث لبقان الؿصـػ ساق

 .(2)«اهلل صالة بغقر صفقر يؼبؾ ٓ» :ڤابـ طؿر 

اَلِة,  :الـقوي اإلمام قال  َهَذا اْلَحِديث َكّص فِل ُوُجقب الطََّفاَرة لِؾصَّ

ة َطَؾك َأنَّ الطَّفَ  ُمَّ ْٕ اَلةَوَقْد َأْجَؿَعْت ا ة الصَّ  .اَرة َشْرط فِل ِصحَّ

اَلِة, َفَذَهَب اِْبـ  َقاَل اْلَؼاِضل ِطَقاض: َواْخَتَؾُػقا َمَتك ُفِرَضْت الطََّفاَرة لِؾصَّ

ؿ,  ْساَلم َكاَن ُسـَّة ُثؿَّ َكَزَل َفْرُضُف فِل آَية التََّقؿُّ
ل اإْلِ اْلَجْفؿ إَِلك َأنَّ اْلُقُضقء فِل َأوَّ

, َقاَل: َواْخَتَؾُػقا فِل َأنَّ اْلُقُضقء َفْرٌض َقاَل اْلُجْؿُفقر: َبْؾ َكاَن َقْبؾ َذلَِؽ َفْرًضا

اَل  ؿ إَِلك الصَّ
ةَطَؾك ُكّؾ َقائِ َؾػ ة َأْم َطَؾك اْلُؿْحِدث َخاصَّ ـْ السَّ

؟ َفَذَهَب َذاِهُبقَن مِ

 ﴾...ٻ ٻ پ پ ﴿بَِدلِقِؾ َقْقلف َتَعاَلك:  ,إَِلك َأنَّ اْلُقُضقء لُِؽؾِّ َصاَلة َفْرض
َْمر بِِف لُِؽؾِّ  [6الؿائدة: ] ْٕ َية, َوَذَهَب َقْقم إَِلك َأنَّ َذلَِؽ َقْد َكاَن ُثؿَّ ُكِسَخ, َوقِقَؾ: ا ْٔ ا

                                                                                       

َٓ ُتْؼَبُؾ َصاَلَة َأَحِدُكْؿ إَِذا »(, ولػظ اإلمام مسؾؿ: 6954هذا لػظ اإلمام البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (٤)

لَ   «.َأْحَدَث َحتَّك َيَتَقضَّ

 (.224قؿ: )الحديث أخرجف مسؾؿ يف صحقحف بر (2)
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ـْ َأْحَدث. َّٓ لَِؿ  َصاَلة َطَؾك الـَّْدب, َوقِقَؾ: َبْؾ َلْؿ ُيْشَرع إِ

ـْ َتْجِديده لُِؽؾِّ َصاَلة ُمْسَتَحّب, َوَطَؾك َهَذا َأْجَؿع َأْهؾ  
اْلَػْتَقى َبْعد َوَلؽِ

. أ ـَ ق
َية ِطـْدهْؿ إَِذا ُكـُْتْؿ ُمْحِدثِ ْٔ  ـ.ه.َذلَِؽ, َوَلْؿ َيْبَؼ َبْقـفْؿ فِقِف ِخاَلف, َوَمْعـَك ا

 .طؾك أرجح إققال الرحؿـ ابـ صخر هق: طبد :«ڤ طـ أبل هريره» :فققل 

, أن العؾؿاء اختؾػقا يف ترجؿتف إلك ثالثقـ ققٓ :وقد ذكر الـقوي 

  وذكروا أكف كـاُه بلبل هريرة َرُسقُل 
ِ
 .ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

 ملسو هيلع هللا ىلصوروى طـ الـَّبِل  ,يف السـة السابعة مـ الفجرة وكان إسالمف طام خقرب 

 ا.وثالثؿائة وأربعة وسبعقـ حديثً  آٓفخؿسة 

ـْ  َحِػْظُت » وهق الؼائؾ: ,ولؿ يؼاربف أحٌد مـ الصحابة فقؿا روى    َرُسقلِ  مِ
ِ
 اهلل

ـِ  ملسو هيلع هللا ىلص ا: ِوَطاَءْي ا َفَبَثْثُتُف, َأَحُدُهَؿا َفَلمَّ  .(٤)«الُبْؾُعقمُ  َهَذا ُقطِعَ  َبَثْثُتفُ  َفَؾقْ  أَخرُ  َوَأمَّ

  ولؿ يؽـ أحد مـ أصحاب َرُسقُل  
ِ
 ,أي فقؿا ُرِوي :أكثر حديًثا مـف ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

  ٓ أطؾؿ أحًدا مـ أصحاب َرُسقُل » :وإٓ ففق الؼائؾ
ِ
إٓ  ,مـل أكثر حديًثا ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

 .«أكتب فنكف كان يؽتب وٓ ڤابـ طؿرو اهلل  ما كان مـ طبد

 .اكثقرً  ملسو هيلع هللا ىلصأكف ٓزم الـَّبِل  :مـ العؾؿ والسبب فقؿا كالف 

 ,أَرِضقفؿ إخقاين مـ إكصاِر كان يشَغُؾفؿ طؿُؾ  اهلل َيَرِحؿَ »: ڤ َقاَل وقد  

ػُؼ  َوَرِحؿَ  وكـُت  ,بإسقاِق اهلل إخقاين مـ الؿفاجريـ كان يشَغُؾفؿ الصَّ

  ألزم ُرسقَل 
ِ
 .(2)«طؾك مِْؾِء بطـل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

مـ يبُسْط رداَءه حتك أقضَل مؼالتل, ثؿ َيْؼبِْضف, فؾـ » :ملسو هيلع هللا ىلصثؿ قال رسقل  

, ما كسقُت  , فقالذي بعَثف بالحؼِّ يـسك شقًئا سؿَعف مـل, فبسطُت ُبردًة كاكت طؾلَّ
                                                                                       

 (.120أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (٤)

 (.2493(, ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )2350, 204, 118الحديث أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (2)
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 .(٤)«شقًئا سؿعُتف مـف

ـْ َأْسَعُد الـَّاِس بَِشَػاَطتَِؽ  َيا َرُسقَل »َقاَل:  :وكان حريًصا طؾك العؾؿ   َم
ِ
اهلل

ـْ َهَذا اْلَحِديِث َأَحٌد َقاَل:  ؟َيْقَم اْلِؼَقاَمةِ  ـَـُْت َيا َأَبا ُهَرْيَرَة َأْن ٓ َيْسَلَلـِل َط َلَؼْد َض

ـْ ِحْرِصَؽ َطَؾك اْلَحِديِث   .(2)«َأْوَلك ِمـَْؽ, لَِؿا َرَأْيُت ِم

ُفؿَّ َحبِّْب ُطَبْقَدكَ »فؼال:  ,وٕمف ,ملسو هيلع هللا ىلصودطا لف الـَّبِل  فُ  :الؾَّ إَِلك  ,َأَبا ُهَرْيَرَة َوُأمَّ

ـَ  ـَ  ,ِطَباِدَك اْلُؿْمِمـِق  .(٣)«َوَحبِّْب إَِلْقِفْؿ اْلُؿْمِمـِق

 ,أو أصغر ,فؿـ كان محِدًثا حدًثا أكرب :وهذا الحديث ُطّؿدة يف هذا الباب 

 .فنن صالتف ٓ تصح آبعد رفعف

الجـابة وما يتعؾؼ  :وإذا ذكركا إكرب فالؿراد بف ,والحدث يـاقض القضقء

وقد  ,بؼقة كقاقض القضقء :فالؿراد بف أحؽام, وإذا ذكركا الحدث إصغر هبا مـ

ـْ َصْقٍت َأْو ِريٍح ٓ وضق» :بؾػظ ڤريرة حديث أبل هجاء  َّٓ ِم  .(١)«ء إِ

ومعؾقم  ؟أو ريح ,مـ صقٍت كقػ يؽقن ٓ َحَدث إٓ  ,العؾؿاء استشؽؾقهإٓ أن 

 .خُتؾِػ فقفا ما مـفا الؿتػؼ طؾقف, ومـف: فـقاقض القضقء ,أن إحداث كثقرة

 :فؿـ الـقاقص الؿتػؼ طؾقفا 

ٓ » :لحديث ,أو ما يف بابف ,مـ غائط, أو بقل :ـما خرج مـ السبقؾق - ٤

َل, ققؾ: مااهللُ َصالََة  َيْؼَبُؾ  الحَدُث يا أبا ُهريَرَة؟  َأَحِدُكْؿ إَِذا َأْحَدَث حتَّك َيَتَقضَّ
                                                                                       

 كػس الحديث السابؼ. (٤)

 (.99الحديث أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (2)

 (.2491يف صحقحف برقؿ: ) مسؾؿالحديث أخرجف  (٣)

(, وابـ ماجف برقؿ: 74(, الرتمذي يف ســف برقؿ: )10093الحديث أخرجف أحؿد يف مسـده برقؿ: ) (١)

(, وقال البقفؼل: هذا حديث ثابت قد اتػؼ الشقخان طؾك إخراج 570(, والبقفؼل يف الؽربى برقؿ: )515)

 معـاه, وَسـَده ٓ بلس بف, لؽـ قال أبق حاتؿ: أختصر شعبة متـ الحديث.
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 .(٤)«قال: ُفساٌء أو ُضراطٌ 

إما لجفؾ السائؾ  :هذيـ الحدثقـ دون غقرهؿا ڤُهَرْيَرَة  َأُبق وذكر 

 ٕهنؿا أدكك الحدث فؿا هق أطظؿ يدخؾ مـ باب أولك. هبؿا, أو

كاكت الجـابة بنكزال الؿـل, أو كان بنيالج الػرج  سقاءٌ  :الجـابةفا مـو - 2

ـْ َأبل ُهَرْيَرَة    ,ڤيف الػرج, فؼد أخرج الشقخان َط
َّ
إَِذا َجَؾَس »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَبِل

ـَ ُشَعبَِفا إَْرَبِع ُثؿَّ َجَفَدَها َفَؼْد َوَجَب َطَؾْقِف اْلُغْسُؾ   .(2)«َبْق

 .«لؿ ُيـِْزلوإن »د َمَطر يف روايتف طـد الؿسؾؿ: زا

  َقاَل َرُسقُل  , قالت:ڤَحِديث طائشة وكذلؽ 
ِ
ـَ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل إَِذا َجَؾَس َبْق

 .(٣)«ُشَعبَِفا إَْرَبِع َوَمسَّ اْلِخَتاُن اْلِخَتاَن َفَؼْد َوَجَب اْلُغْسُؾ 

ال :ومـ إحداث الـقم الؿستغرق - ٣  , قال:ڤ لحديث صػقان ابـ طسَّ

  َرُسقُل  َكانَ »
ِ
, َأيَّامٍ  َثالََثةَ  ِخَػاَفـَا َكـِْزعَ  َٓ  َأنْ  َسَػًرا ُكـَّا إَِذا َيْلُمُرَكا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َـّ َّٓ  َوَلَقالِقِف  إِ

ـْ  ـْ  َجـَاَبٍة, مِ ـْ  َوَلؽِ  .(١)«َوَكْقمٍ  َوَبْقلٍ  َغائِطٍ  مِ

وقؾـا الـقم الؿستغرق ٕن كقم الجالس أو الؼائؿ هق كقم خاصِػ, وقد جاء 

ف»: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال رسقل, قآ: ڤوطؾل  يف حديث معاوية ـُ ِوَكاء اْلسَّ  .(5)«الَعْق
                                                                                       

 (.225(, ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )135ث أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: )الحدي (٤)

وإن »(, ورواية: 248(, ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )291الحديث أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (2)

 (.248هل طـد مسؾؿ برقؿ: ) «لؿ يـزل

 (.249الحديث أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (٣)

 (.96(, والرتمذي يف ســف برقؿ: )18091مسـده برقؿ: ) الحديث أخرجف أحؿد يف (١)

(, قال ابـ أبل حاتؿ, 477(, وابـ ماجف يف ســف برقؿ: )887الحديث أخرجف أحؿد يف مسـده برقؿ: ) (5)

حديث طؾل اثبت مـ حديث معاوية », وقال أحؿد: «لقسا بؼقيقـ»سللت أبل طـ هذيـ الحديثقـ: فؼال: 

 التؾخقص. . اكتفك مـ«يف هذا الباب
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 قال ,«مـ استجؿع كقًما فعؾقف القضقء» :ڤأبل هريرة ويف البقفؼل طـ  

 اهـ. «ٓ يصح رفعف» :البقفؼل

الـقم الذي يـؼض القضقء هق الـقم  استدل بف العؾؿاء مع ضعػف إلك أن

اكتظروا صالة  اهلل طؾقفؿ رضقان الصحابةأن  ڤالؿستغرق, وجاء مـ حديث أكس 

  مع ُرسقَل  العشاء
ِ
بْقَانُ كَ » :ڤ وتلخر حتك قال ُطَؿر ,ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  .(٤)«اَم الـَِّساُء َوالصِّ

 ُيعترب مـ الـقاقض. ,أو غقر ذلؽ, بؿسؽرٍ  سقاًء بنغؿاٍء, أو :زوال العؼؾ فاومـ - ١

ـْ بُْسَرَة بِـِْت َصْػَقاَن  :َمس الػرج فاومـ - 5   َأنَّ َرُسقَل , ڤلؿا جاء َط
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـْ »َقاَل:  ل َم  .(2)«َمسَّ َذَكَرُه َفْؾَقَتَقضَّ

  ,ڤ بـ طؾل هذا الحديث حديث صؾؼ ويعارض
َّ
هؾ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصأن الـَبِل

 .(٣)«ُهَق إٓ بِْضَعٌة ِمـَْؽ 

وهذا ققل ابـ حبان والطرباين  طؾك أكف مـسقخ فنما أن ُيحَؿؾ حديث صؾؼ

وغقرهؿ قالة الحافظ يف التؾخقص, أو طؾك ضعػف, أو إذا وابـ العربل والحازمل 

 كان الؿس بحائؾ.

  فؼد ,يدل طؾك الـسخ وصريؼ الحديث فقفا ما
َّ
وهق يبـل  ملسو هيلع هللا ىلصَقِدَم طؾك الـَبِل

 .«إِكََّؿا ُهَق بِْضَعٌة ِمـَْؽ » :قال ؟أرأيُت إن َمِسْسُت َفْرِجل اهلل يا رسقل :فؼال الؿسجد,

مـ حقث أكف أصح سـًدا  :والعؿؾ طؾقف ,متلخر طـف ڤوحديث بِسرَة 
                                                                                       

 (. 638(, ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )566الحديث أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (٤)

(, والـسائل برقؿ: 82(, والرتمذي يف ســف برقؿ: )181الحديث أخرجف أبق داود يف ســف برقؿ: ) (2)

وصححف , «أكف أصح شلء يف الباب»(, وكؼؾ الرتمذي طـ البخاري: 27293(, وأحؿد برقؿ: )447)

 أحؿد وإئؿة.

 (.165(, والـسائل برقؿ: )16286الحديث أخرجف أحؿد يف مسـده برقؿ: ) (٣)
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 وأصرح متـًا.

 ڤبـ سؿرة  وقد ثبت يف ذلؽ حديثان حديث جابر :أكؾ لحؿ اإلبؾ فاومـ - 1

 »: طـد أبل داود وغقره ڤوحديث الرباء  ,طـد مسؾؿ
ُّ
ُل  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِل َؾ َأَكَتَقضَّ

ُسئِ

ـْ ُلُحقِم اإِلبِؾِ 
ـْ ُلُحقِم الَغـَؿِ , َقاَل: َأكَ َكَعؿْ َقاَل:  ؟مِ

ُل مِ  .(٤)«إِْن ِشْئَت َقاَل:  ؟َتَقضَّ

 ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ﴿ :اهلل  قال :الردة طـ اإلسالم فاومـ - 7
 والقضقء طؿؾ., [65الزمر: ]

 :ومـفا, قد اختؾػ العؾؿاء يف بعض الـقاقضو

 .اإلك أكف كاقض مطؾؼً  :فذهب بعضفؿ :َمّس الؿرأة -٤

 إلك أكف كاقض إذا كان بشفقة. :وذهب بعضفؿ

الؿراد و ,الؾَؿّس الؿعروف لقس بـاقضٍ  ذي هقأن َمّس الؿرأة ال :والصحقح

 .طـف ةكؿا هل كـايإو الجؿاع, [43الـساء: ] ﴾  ﴿ :اهلل  بؼقل

 وخالػف ابـ طباس ,«دون الجؿاع أن الؾؿس ما» :ڤيف ققل ابـ مسعقد و

 ڤيصؾل مـ الؾقؾ وطائشة  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِل  وكان», «فحؿؾف طؾك الجؿاع» :ڤ

 .هؤؼض وضقتولؿ يـطؾقف,  متػؼ «لؼبؾة, فنذا أراد أن يسجَد غؿزهابقـف وبقـ ا

وإحاديث يف ذلؽ ضعقػة, , والصحقح أكف لقس بـاقض ء:الؼلفا ومـ - 2

ـْ َحِديثِ 
رَداء  لإٓ َما َجاَء مِ  »: ڤَثْقَباِن َوَأبِل الدَّ

ُّ
لَ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِل  .(2)«َقاَء َفَتَقضَّ

وغاية ما يدل طؾقف آستحباب, لػعؾ , وٓ القجقب ,وهذا لقس فقف إمر

                                                                                       

أخرجف  ڤ, وحديث الرباء (360أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) ڤحديث جابر بـ سؿرة  (٤)

(, وابـ ماجف 81(, والرتمذي برقؿ: )184(, أبق داود يف ســف برقؿ: )18702أحؿد يف مسـده برقؿ: )

 (.494برقؿ: )

 .(87برقؿ: ) ســفيف  الرتمذيالحديث أخرجف  (2)
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ُّ
 .ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِل

ت الـار فاومـ - ٣ فؼد ثبت مـ طدة أحاديث يف الصحقح  :أكؾ ما مسَّ

  ,وغقرها
ُّ
ِت الـَّارُ » َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ الـَّبِل ا َمسَّ موا ِمؿَّ  .(٤)«َتَقضَّ

يف  ,ڤ بـ أمقة الضَؿِري وحديث مقؿقكة وَطؿرثؿ ُكِسخ كؿا يف 

  َرُسقَل  َأنَّ » :الصحقحقـ
ِ
لْ  َوَلؿْ  َصؾَّك ُثؿَّ  َشاةٍ  َكتَِػ  َأَكَؾ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  .(2)«َيَتَقضَّ

زئ الصالة إٓ بطفارة مـ أي ٓ ُتج :«اهللُ َصالََة َأَحِدُكؿْ  ٓ َيْؼَبُؾ » فقوله:

ة مـف العبادة. ,الؿطالبة فؿـ تقضل ثؿ صؾك فنكف قد ُرفَِعت طـف, الَحَدث  وَصحَّ

إذ لف شروط غقر  :اهلل  فلمره إلك وأما الؼبقل مـ حقث إجر واإلثابة

 :ومـفا ,الطفارة

إكؿا إطؿال »: ڤ بـ الخطاب لؿا تؼدم مـ حديث طؿر :اإلخالص - ٤

 متػؼ طؾقف. «بالـقة

ـْ َطاِئَشَة  :والؿتابعة - 2 ـْ َأْحَدَث » :ڤلَِؿا َجاَء َط فِل َأْمرَِكا َهَذا َما َلْقَس ِم

 .متػؼ طؾقف «ِمـُْف َفُفَق َردٌّ 

 أي إذا وقع مـف الحدث وقد تؼدم ذكر إحداث.: «إَِذا َأْحَدَث » قوله:

 ؟ًصّ إٔ ٜتٛضأ مبذسد ٚقٛع احَلَدخٌٖٚ َٜطأي١: 

 :اهلل  قال ,إٓ إذا حضرت الصالة ,يتعقـٓ و أكف ٓ يجب :الصحقح
                                                                                       

جاء طـد مسؾؿ مـ (, و5457برقؿ: ) ڤجاء طـد البخاري مـ حديث جابر بـ طبد اهلل الحديث  (٤)

 (.353, 352, 351برقؿ: ) ڤحديث زيد بـ أرقؿ وطائشة وأبل هريرة 

 (, »207أخرجف البخاري برقؿ: ) ڤالحديث جاء مـ حديث ابـ طباس  (2)
ِ
َأَكَؾ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل

لْ   ُثؿَّ َصؾَّك َوَلْؿ َيَتَقضَّ
(, وجاء مـ حديث طؿرو بـ أمقة 354وأخرجف مسؾؿ أيًضا برقؿ: )«, َكتَِػ َشاةٍ

(, وجاء مـ حديث مقؿقكة 355(, وأخرجف مسؾؿ أيًضا برقؿ: )208طـد البخاري برقؿ: ) ڤالضؿري 

 (. 356ؿ برقؿ: )طـد مسؾ ڤ
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 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 .[6الؿائدة: ] ﴾ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 ,طؾك أكف يػعؾ ذلؽ إذا قام مـ الـقم  الشافعلاإلمام هبا  وقد استدل

  ثؿ إن َرُسقُل , يف أول اإلسالم لؽؾ صالة وكان القضقء
ِ
صؾك يقم الػتح  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـِ ُبَرْيدَ  كؿا يف حديث ُسَؾْقَؿانَ  ,جؿقع الصؾقات بقضقء واحد ـْ َأبِقفِ ْب  :ڤ َة َط

ْقفِ  ملسو هيلع هللا ىلصل َأنَّ الـَّبِ » َؾَقاِت َيْقَم اْلَػْتِح بُِقُضقٍء َواِحٍد َوَمَسَح َطَؾك ُخػَّ َفَؼاَل  ,َصؾَّك الصَّ

ـْ َتْصـَُعفُ َص َلَؼْد  :َلُف ُطَؿرُ   .(٤)«َطْؿًدا َصـَْعُتُف َيا ُطَؿرُ » :َقاَل  ؟ـَْعَت اْلَقْقَم َشْقًئا َلْؿ َتُؽ

ويصؾل بف طدة  ,الػريضةو الـافؾة فقجقز أن يتقضل ويصؾل بذلؽ القضقء

 مـ الػرائض.

ؾ ب ,جؿقع الصؾقات مـ فرض, أو كػؾ يدخؾ فقف: «َصالََة َأَحِدُكؿْ » قوله:

 .وصالة الجـازة

أكف قال: صالة الجـازة ٓ  ,مع خالٍف غقر ُمعترب يف هذه الؿسللة مـ بعضفؿ

وهل  ,صالة قد جعؾفا اهلل  فنن ,يؾزم لفا القضقء, وهذا غقر صحقح

 داخؾة مـ حقث رفع الحدث إٓ أهنا تختؾػ يف الؽقػقة.

أكف ٓ  :فالصحقح مـ أققال أهؾ العؾؿ ,الشؽر وسجقد وأما سجقد التالوة

 يؾزم لفؿا الطفارة, أو رفع الحدث.

كؿا يف حديث ابـ  «قرأ سجدة فسجد وسجد الـاس معف»: ملسو هيلع هللا ىلصفنن الـَّبِل 

 ولؿ ُيذكر أكف أمرهؿ بالقضقء., وكالهؿا يف الصحقح ڤ (2)مسعقد وابـ طؿر
                                                                                       

 (.277مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )أخرجف الحديث  (٤)

أخرجف  ڤ(, وحديث ابـ طؿر 1070حديث ابـ مسعقد أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (2)

 (.1075البخاري يف صحقحف برقؿ: )
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 والحدث يرفع بلمريـ:

 القضقء يف حال وجقد الؿاء مع الؼدرة طؾك استخدامف. األول:

 التقؿؿ يف حال فؼدان الؿاء أو العجز طـ استعؿالف. الجاىي:

 اهلل يف بابف. إن شاء وسقليت ,وأما الحدث إكرب فال بد فقف مـ الُغسؾ 

ل» قوله: بـ  كقػقتف يف حديث طثؿانستليت أي إلك أن يتقضل و :«حتَّك َيَتَقضَّ

 .ڤ بـ زيد إكصاري اهلل طػان وطبد
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 [«ٌٜٚ يألعكاب َٔ ايٓاز»]

 

 

ـْ َطبْ ) - ٣ ـْ َطْؿرو اهلل دَط ـْ الَعاص بِ ـْ َأبِل ُهَرْيَرة وَ  بِ الّؾف  َطائَِشة َرِضلطـ َوَط

  َقاُلقا: َقاَل َرُسقُل  ,َتَعاَلك َطـُْفؿْ 
ِ
ـْ الـَّارِ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  .((٤)«َوْيٌؾ لأِلَْطَؼاِب ِم

l: 

 .القضقء بالغسؾ أطضاءساق الحديث لقدلؾ بف طؾك وجقب استقعاب 

تصح  ٓ ,مـ ترك جزء يسقًرا مؿا يجب تطفقره» :قال الـقوي 

 هـا. «صفارتف وهذا متػؼ طؾقف
العاص بـ  بـ طؿرو اهلل محؿد طبد أبق هق :«بـ َطْؿرو اهلل طبد» قوله:

وهق أفضؾ مـ أبقف وأطؾؿ, وأكثر , َرشل, أسؾؿ هق وأبقه قبؾ الػتحالسفؿل الؼُ 

 َصؾَّك َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ. لحديث َرُسقلِ  جؿعًاالصحابة 
ِ
 اهلل

ـْ َأْصَحاِب َرُسقلِ » َقاَل: ڤَرَة فعـ َأبَل ُهَريْ 
َٓ َأْطَؾُؿ َأَحًدا مِ   َو

ِ
َأْكَثُر  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـْ َطبْد ,حديثًا مِـِّل
َٓ َأْكُتب اهلل إَِلك َما َكاَن مِ ـْ َطْؿٍرو َفنِكَُّف َكاَن َيْؽتُُب َو  .متػؼ طؾقف «بِ

وكان  ,مؽثف يف الؿديـة :أكثر رواية مـف ڤالسبب الذي جعؾ َأَبا ُهَرْيَرَة و

 .الـاس يلتقن الؿديـة لطؾب العؾؿ
                                                                                       

ـْ الَعاص, َوَحِديُث َأبِل ُهَرْيَرَة  (٤) ـْ َطْؿرو بِ (, 165 ,60برقؿ: ), َأْخَرَجُفَؿا الُبَخاِريُّ ڤَحِديُث َطبْد اهلل بِ

وهذا طؾك خالف شرصف (, 240برقؿ: ) اِْكَػَرَد بِِف ُمْسؾِؿٌ  ڤَوَحِديُث َطائَِشَة  (,242, 241برقؿ: ) َوُمْسؾِؿٌ 

 إذ اشرتط إخراج الؿتػؼ طؾقف.
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ـْ َطْؿرو  اهلل أما َطْبد ولذلؽ كان مع أبقف يف  ,فؼد ُشِغَؾ بطاطة أبقف ڤبِ

  مصر, ثؿ كان معف يف الشام, وَرُسقلِ 
ِ
 .«َأصِْع َأَباَك َما َداَم َحقًّا»َقاَل لف: قد  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

حدى طشر سـة, وهق مـ الُعباد الُصقام إوبقـ أبقف يف العؿر  ڤوبقـف  

 فالُؼقام, 
ُّ
ا, إنَّ لربَِّؽ » :ملسو هيلع هللا ىلصربؿا قرأ الؼرآن يف لقؾة, حتك قال لف الـَّبِل طؾقؽ حؼًّ

فُ  ا, فلْطِط كؾَّ ذي حؼٍّ َحؼَّ ا, وٕهؾؽ طؾقؽ حؼًّ ولف غقر  .«وإنَّ لِـَػسَؽ طؾقؽ حؼًّ

 ذلؽ مـ الػضائؾ.

َ ُأمُّ َطبْد :«ڤَطائَِشة » قوله:
ـْ  اهلل َطبْد َطائَِشة بِـُْت أبل بؽر ,اهلل ِهل ـْ  ُطثَؿان بِ بِ

ديؼ ,َأبِل قحافة يؼة بِـُْت الصِّ َ الِصدِّ
ةِ  ,َوِهل ـْ الـُُّبقَّ

ابَِعِة مِ ـَِة الرَّ َوَطَؼَد  ,ُولَِدْت فِل السَّ

 
ُّ
 .َوُطُؿُرها تِْسَع َسـََقات بـا هباَو  ,َوُطُؿُرَها ِستَّ َسـََقاٍت  ملسو هيلع هللا ىلصَطَؾقَْفا الـَّبِل

 وخديجة أفضؾ مـفا ٕمقٍر: ,ملسو هيلع هللا ىلصوهل مـ أفضؾ زوجات الـَّبِلُّ  

  بَرُسقلِ , ففل أول مـ آمـ أهنا مـ السابؼاتإول: 
ِ
 ا.مطؾؼً  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

 الثاين: 
ُّ
 لؿ يتزوج طؾقفا غقرها. ملسو هيلع هللا ىلصأن الـَّبِل

  فػل حديث َطْبدِ  :الثالث: أكفا مبشرة بالجـة صراحة
ِ
ـِ َأبِك َأْوَفك اهلل : ڤ ْب

  َأَكاَن َرُسقُل »
ِ
َر َخِديَجَة  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َرَها بَِبْقٍت فِ  :َكَعؿْ  :َقاَل  ؟اْلَجـَّةِ  لبَِبْقٍت فِ َبشَّ  لَبشَّ

َٓ َكَصَب  َٓ َصَخَب فِقِف َو ـْ َقَصٍب 
 .(٤)«اْلَجـَِّة مِ

اَلُم, ُهقَ  اهللَ  إِنَّ »فؼالت:  :أقرأها السالم اهلل  الرابع: أن  َوَطَؾك السَّ

اَلُم, ِجْبِريَؾ  اَلُم, َوَطَؾْقَؽ  السَّ   َوَرْحَؿةُ  السَّ
ِ
 .(2)«َوَبَرَكاُتفُ  اهلل

  
ُّ
ِـَّساءِ »: ڤطائشة يف  ملسو هيلع هللا ىلصومع ذلؽ قال الـَّبِل َكَػْضِؾ  َوَفْضُؾ َطائَِشَة َطَؾك ال

                                                                                       

 (. 2433(, ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3819الحديث أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (٤)

 (.8301برقؿ: ) ســف الؽربىيف  الـسائلأخرجف  (٤)

  .(, مـ حديث أبل مقسك إشعري2431(, ومسؾؿ برقؿ: )3411أخرجف البخاري برقؿ: ) (2)



 
32 

 

  1/جإفــادة ذوي األفهـــام بشرح عمدة األحكام

 

 .(٤)«َطَؾك َسائِر الطََّعام الثَّرِيد

  
ُّ
يف الدكقا وأخرة, وأفؼف كساء إمة, إذ هل مـ  ملسو هيلع هللا ىلصوهل زوج الـَّبِل

  طـ َرُسقلِ  ,الؿملػقـ
ِ
 اهلل  فؼد روت فقق الػقـ حديث وقد تؽؾؿ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

 قالقا. يف شلهنا بقحل لؿا قال فقفا الؿـافؼقن ما

 »يف الصحقحقـ َقاَل: بـ طؿرو  اهلل لػظ حديث طبدو
ُّ
 ملسو هيلع هللا ىلصَتَخؾََّػ َطـَّا الـَّبِل

ة والؿِديـَةَوفِل مُ  - فِل َسَػٍر َساَفْرَكاهُ   ,َفَلْدَرَكـَا َوَقْد َحَضَرْت الصالة - ْسؾِؿ َبْقـ َمؽَّ

َوْيٌؾ لأِلَْطَؼاِب »َفـَاَدى:  ـَا َكْؿَسُح َطَؾك َأْرُجؾِـَاَفَجَعؾْ  - اْلَعْصرِ َصالَُة  - ويف مسؾؿ

ـَ الـَّارِ  , َأوْ  ,ِم ـِ َتْق  .«َثاَلًثا َمرَّ

 :العؾؿاء لفااختؾػت تػاسقر  :«َوْيٌؾ » قوله:

 .ضفؿ: وادي يف جفـؿ, وققؾ غقر ذلؽفؼال بعضفؿ: طذاب, وقال بع

تعالك: قال , سبقؾ التفديد مع طدم الرحؿةطؾك وهل طذاٌب مقجع وُتطؾؼ 

 .[1الؿطػػقـ: ] ﴾ۇ ڭ﴿قال تعالك: و, [4الؿاطقن: ] ﴾ڃ ڃ﴿

ممخرة الؼَدم, وُجِؿَعت بالـسبة لؽثرة  جؿع طؼب وهق :«لأِلَْطَؼاِب » قوله:

 شلهنا, وإٓ فنن لؽؾ إكسان َطِؼبان. الـاس, ولتعظقؿ

ـْ الـَّارِ » قوله:  .ُوُضقَءهُ ٓ يحسـ  حؼ مـ مـ طذاهبا وهذا يفأي : «ِم

 
ِّ
ـِ الـَّبِل ـَ الـَّارِ »َأكَُّف َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَوَقْد صح َط َْقَداِم ِم ْٕ  .(2)«َوْيٌؾ لأِْلَْطَؼاِب, َوبُُطقِن ا

رٌد  قد ٓ يتػطَّـ اإلكسان لفؿا طـد غسؾِفؿا, ويف الحديث وهذان الؿقصـان

إذ لق كان الؿسُح  طؾك الرافضة, الذيـ يؿسحقن طؾك أقدامفؿ, وٓ يغسؾقهنا,

  َلَؿا ُمَتَعقَّـ
ِّ
ٕن الؿسح, لقس فقف غسؾ الؽعبقـ كؿا سقليت  ملسو هيلع هللا ىلصأكؽر طؾقفؿ الـَّبِل

                                                                                       

(٤)  

 .ڤطـ طبداهلل بـ الحارث بـ جزء الُزبقري  ,(17706)برقؿ: أحؿد الحديث أخرجف  (2)
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قـ يف باب ػَّ  وآستقعاب. وإكؿا أكؽر طؾقفؿ لرتكفؿ لؾغسؾ الؿسح طؾك الخُّ

َل َفَتَرَك َمْقِضَع » :فِل ُمْسؾِؿٍ  ڤَوفِل َحِديِث َجابٍِر  ك ُضُػٍر َطؾَ َأنَّ َرُجاًل َتَقضَّ

ـْ ُوُضقَءكَ » :َفَؼاَل  ملسو هيلع هللا ىلص لَقَدمِِف َفَلْبَصَرُه الـَّبِ  , «َفَرَجَع ُثؿَّ َصؾَّك ,«اْرِجْع َفَلْحِس

 .والحديث فقف كالم

إكؿا » :الػضؾ الفروي وقال أبق :(٤/٤11) :قال الحافظ يف التخؾقص

 هـا. «ورفعف خطل ,يعرف هذا مـ حديث ابـ لفقعة
ڀ ﴿: اهلل  ققل ,طؾك إقداموحجة الرافضة يف الؿسح 

 .ة سبعقةاءة الجر وهل قراءبؼر, ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

ت لؾؿجاورة, وإما أهنا محؿقلة  طؾك :الجؿفقر هذه الؼراءة وحؿؾ أهنا ُجرَّ

قـ كؿا بقـتف السـة أو الؿراد بالؿسح التؿسح وهق الُغسؾ  ,طؾك الؿسح طؾك الُخػَّ

 و, الخػقػ
ُّ
 ,(٤)أكف كان يغسؾ رجؾقف حتك يشرع يف الساق ملسو هيلع هللا ىلصالثابت مـ فعؾ الـَّبِل

  ,ڤَكَؿا فِل َحِديِث َأبِل ُهَرْيَرَة 
ُّ
 .ملسو هيلع هللا ىلصوسقليت معـا يف بقان كقػقة وضقء الـَّبِل

 تؼدم: ويف الحديث مـ الػقائد طؾك ما

 وجقب إمر بالؿعروف والـفل طـ الؿـؽر. 

 
َّ
 لؿا رأى طدم اإلحسان يف القضقء مـ بعض أصحابف أكؽر طؾقفؿ. ملسو هيلع هللا ىلصفنن الـَّبِل

ب البخاري يف صحقحف. ,ويف الحديث بُطقلف رفع الصقت بالعؾؿ   وطؾقف بقَّ

ويدل طؾك الغضب رفع الصقت , اهلل الغضب إذا اكُتِفَؽت ُحرمات :وفقف 
                                                                                       

 اْلُؿْجِؿِر, َقاَل: َرَأْيُت َأَبا ُهَرْيَرَة 246الحديث أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (٤)
ِ
ـِ َطبِْد اهلل ـْ ُكَعقِْؿ ْب (, َط

ُل َفَغَسَؾ َوْجَفُف َفَلْسَبَغ اْلُقُضقَء, ُثؿَّ َغَسَؾ َيَدُه اْلُقْؿـَك َحتَّك أَ  ْشَرَع فِل اْلَعُضِد, ُثؿَّ َيَدُه اْلُقْسَرى َحتَّك َأْشَرَع َيَتَقضَّ

اِق, ُثؿَّ َغَسَؾ ِرْجَؾُف الْ  ُقْسَرى َحتَّك َأْشَرَع فِل اْلَعُضِد, ُثؿَّ َمَسَح َرْأَسُف, ُثؿَّ َغَسَؾ ِرْجَؾُف اْلُقْؿـَك َحتَّك َأْشَرَع فِل السَّ

اِق   », ُثؿَّ َقاَل: «فِل السَّ
ِ
لُ  ملسو هيلع هللا ىلصَهَؽَذا َرَأْيُت َرُسقَل اهلل  «.«َيتََقضَّ
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 .يف اإلكؽار

ففمٓء  ,وتذكقرٍ لعؾؿ يحتاجقن إلك تقجقٍف وصالب ا أن العؾؿاء وفيه: 

 
ُّ
 وقد وقع مـفؿ ما ترى. ملسو هيلع هللا ىلصأصحاب الـَّبِل

التعؿقؿ يف الخطاب إذا كان التخصقص يمدي إلك إحراج, أو إذا  وفيه: 

  ؼدف :كان التخصقص قد ٓ ُيجدي
ُّ
يا فالن »أن يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصكان باستطاطة الـَّبِل

َؿ لقؽقن أبؾغ يف آكتباه طـد الجؿقع. ,«اغسؾ َطِؼَبؽ  ولؽـف طؿَّ

 كصاحب :إٓ يف أحقالٍ  ,وجقب آستقعاب ٕطضاء الطفارة وفيه: 

 .فقغسؾ ما استطاع ويؽتػل بف :الَجبقرة

أهؾ العؾؿ, إلك الؿسح  جؿفقرذهب و ,وهق اختقار شقخـا مؼبؾ 

وذهب بعض أهؾ  ,وهل الجقارب :كؿا ُيؿسح طؾك التساخقـ طؾك الجبائر

والصحقح ما  إلك أكف يتقؿؿ لَِؿا لؿ يصؾف الؿاء, ويتقضل حقث يصؾ الؿاء, العؾؿ

 وٓ يؾزم أن يتقؿؿ. تؼدم أكف إكؿا يتقضل

ولق كان يف الؿـؽر ُيـَؽر  بؾبقان طظؿ هذا الديـ وأكف لقس بؼشقر,  وفيه: 

 .إمقر القسقرة

فاكظر قد ُيحِسـ َغسؾ  ,أن اإلساءة قد تؽقن سبب إلحباط العؿؾ وفيه: 

 ة يف مقصـ واحد فتؽقن سبب إلحباطوجفف ويديف و رجؾقف, وتؼع اإلساء

 وفساد جؿقع العؿؾ.

ويحاول أن يليت بالعبادة طؾك القجف  ,ووجؾٍ  رٍ فاإلكسان يؽقن طؾك حذ

 يمخذ بإدلة. اهلل  وَشَرع, فنن ديـ اهلل  الذي أمر

 مدرجة طؾك ما «أسبغقا القضقء» والزيادة يف حديث أبل هريرة: فائدة: 
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 .هق مبقـ يف مقصـف

  َطْبدِ  وهل ثابتٌة يف حديث
ِ
ـِ َطْؿٍرو اهلل   َأنَّ َرُسقَل  ,ڤ ْب

ِ
 :َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـَ الـَّارِ  َأْسبُِغقا اْلُقُضقءَ »  .«َوْيٌؾ لأِْلَْطَؼاِب ِم

 ما» :ڤ بـ طامر طؼبةَوفِل َحِديٍث  ة,الُؿَتعقَّـ مـ إمقر فنسباغ القضقء

لُ  ُمْسِؾؿٍ  مـ ـُ  َيَتَقضَّ ـِ  َفُقَصؾِّل َيُؼقمُ  ُثؿَّ  ُوُضقَءهُ  َفُقْحِس  بَِؼْؾبِفِ  َطَؾْقِفَؿا ُمْؼبٌِؾ  َرْكَعَتْق

 .(٤)«اْلَجـَّةُ  لف َوَجَبْت  إٓ َوَوْجِففِ 

اَن  فِل َحديِث ُطْثَؿانَ    َأنَّ َرُسقَل  ,ڤبْـ َطػَّ
ِ
َل َكْحَق »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ـْ َتَقضَّ َم

ـْ َذْكبِفِ  َم ِم ُث فِقِفَؿا َكْػَسُف ُغِػَر َلُف َما َتَؼدَّ َٓ ُيَحدِّ ـِ   .(2)«ُوُضقئِل َهَذا ُثؿَّ َقاَم َفَرَكَع َرْكَعَتْق

  َأنَّ َرُسقَل  و يف حديث الؿسلء صالتف
ِ
الِة إذا ُقْؿَت إلَ »َقال:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ك الصَّ

 .(٣)«َفَلْسبِغ الُقُضقءَ 

 والحؿد هلل رب العالؿقـ.

 

 

  

                                                                                       

 .(234الحديث أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (٤)

 (.226(, ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )164, 159الحديث أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (2)

 (.397(, ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )6251الحديث أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (٣)
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 إذا تٛضأ أحدنِ فًٝذعٌ يف أْف٘ »]

 [«... ,َٚٔ اضتذُس فًٝٛتس ,َا٤ ثِ يٝٓتجس

 

 

  , أنَّ َرُسقَل ڤطـ أبِل ُهَرْيَرَة ) - 4
ِ
َل َأَحُدُكْؿ َفْؾقَْجَعْؾ فِل »قاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل إَِذا َتَقضَّ

َوَمـ اْستَْجَؿَر َفْؾقُقتِْر, َوإَِذا اْسَتْقَؼَظ َأَحُدُكْؿ ِمـ َكْقِمِف َفْؾَقْغِسْؾ  ,َأْكِػِف َماًء, ُثؿَّ لِقَـتَثِر

ـَ بَاَتْت َيُدهُ َيَدْيِف َقبَْؾ َأْن ُيْدِخَؾُفَؿا فِل اإِلَكاِء َثالًَثا, َفنِنَّ َأَحَدُكْؿ َٓ   .(٤)« َيْدِري َأي

 «.ِمـ الَؿاءِ َفْؾَقْسَتـِْشْؼ بِِؿـَْخَرْيِف »ويف لػٍظ لِؿسؾٍؿ: 

َل َفْؾَقْسَتـِْشْؼ »ويف لػٍظ:   .(«َمـ َتَقضَّ

l: 

وذلؽ أكف سقليت يف  ,ساق الؿصـػ الحديث لقدلؾ بف طؾك وجقب آستـثار

يدل طؾك  الػعؾ ٓ :وقد يؼقل قائؾ ,آستـثار ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  وصػ وضقء رسقل

 .واهلل أطؾؿ ,فساق الؼقل الدال طؾقف ,القجقب

يعـل أن الؿضؿضة وآستـشاق واجبان يف  :(٤/٤11الؿغـل ) يف قال

هذا  ,فنن غسؾ القجف واجب فقفؿا :الغسؾ والقضقء :االطفارتقـ جؿقعً 

 .وبف قال ابـ الؿبارك و ابـ أبل لقؾك و إسحاق ,الؿشفقر يف الؿذهب

 .وحؽل طـ ططاء وروي طـ أحؿد رواية أخرى يف آستـشاق وحده أكف واجب

طبقدة  أبق وبف قال, يف الطفارتقـ رواية واحدةق واجب آستـشاقال الؼاضل: 

إذا » :ويف رواية ,«مـ تقضل فؾقستـثر» قال: ملسو هيلع هللا ىلصٕن الـبل  ,ابـ الؿـذرثقر و وأبق
                                                                                       

 (.237(, ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )162يث أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: )الحد (٤)
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مـ تقضل » :ؿسؾؿمتػؼ طؾقف ول ,«تقضل أحدكؿ فؾقجعؾ يف أكػف ماء ثؿ لقستـثر

 «استـثروا مرتقـ بالغتقـ أو ثالثا» :اقطً فرم ڤوطـ ابـ طباس , «فؾقستـشؼ

 هـاوهذا أمر يؼتضل القجقب. 
 .وساقف لقبقـ بعض آداب قضاء الحاجة ومـف آستـجاء

ـَ طدة ُجَؿؾ: ؿَّ  وهذا حديٌث طظقؿ تضَّ

أن مـ القضقء آستـشاق وآستـثار, وسقليت يف حديث  الجؿؾة إولك: 

  ڤبـ زيد  اهلل طبد
َّ
 .«كان يستـشؼ ويتؿضؿض مـ غرفٍة واحدة»: ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ اْلـَّبِل

 َطأي١: حهِ االضتٓػام ٚاالضتٓجاز؟

َل » لفذا الحديث: ,وآستـشاق واجب طـد كثقٍر مـ أهؾ العؾؿ إَِذا َتَقضَّ

 إدخال الؿاء إلك إكػ. , وهقأي فؾقستـشؼ, «َأَحُدُكْؿ َفْؾَقْجَعْؾ فِل َأْكِػِف َماءً 

وحؽؿف  ,اءبالفق إخراج الؿاء مـ إكػ دفًعا هقو :«ُثؿَّ لَِقـَتثِر» قوله:

 
َّ
 .وكان يػعؾف ,أمر بف ملسو هيلع هللا ىلصالقجقب إذ أن اْلـَّبِل

وإصؾ يف آستـشاق وآستـثار أن يؽقن مرة واحدة, إٓ إذا قام مـ 

 ثالثً  الؾقؾ, فنكف يستـشؼ ويستـثر
ِّ
ـْ الـَّبِل ـْ  ملسو هيلع هللا ىلصا, لَِؿا َثَبَث َط إذا أستقؼظ » :ققلف مِ

ْقطَ   .(٤)«اَن َيبِقُت َطَؾك َخَقاِشقِؿفِ أحدكؿ مـ الـقم فؾقستـثر ثالًثا َفنِنَّ الشَّ

 َطأي١: حهِ املطُط١؟

ع  إذ :وحؽؿفا حؽؿ آستـشاق ,الؼقل يف الؿضؿضة ومـ هذه الؿسللة يتػرَّ

 .[6الؿائدة: ] ﴾پ پ﴿ :اهلل  أن إكػ والػؿ مـ القجف قال

 ــوقد جاء يف صػف وضقء الـَّبِ 
ِّ
, وآستـثار والؿضؿضة شاقــآستـ ملسو هيلع هللا ىلصل

                                                                                       

 (.238الحديث أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (٤)
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ـِ َصْبَرَة  َلِؼقطِ وطـ    َقاَل: َقاَل َرُسقُل  ڤْب
ِ
ْستِـَْشاِق »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ِ
َّٓ َأْن َبالِْغ فِل آ , إِ

 .«إذا تقضلت َفَؿْضِؿْض » :ويف رواية (٤)«َتُؽقَن َصائًِؿا

ِعُػفا بالشذوذ, وقد ذكرها الشقخ مؼبؾ  مع أن بعض أهؾ العؾؿ يف  ُيضَّ

 كتابف الجامع الصحقح مؿا لقس يف الصحقحقـ, كالُؿِؼر لفا.

هق أخذ الجؿر أي الحجارة  آستجؿار: «َوَمـ اْسَتْجَؿَر َفْؾُققتِرْ » قوله:

ُتَزل فقزيد  وإن لؿ ,إياها وأقؾف ثالث وإتباع الـجاسة الصغقرة وما هق يف باهبا,

 ,طؾك الؼقل الصحقح يليت بقترهق ُمَخقَّر إذا أراد أن  حتك تزول الـجاسة, ثؿ

ًٓ هبذا الحديث وما  يف بابف. وذهب بعضفؿ إلك ايجاب القتر استدٓ

ـْ َحِديِث َسْؾَؿاٍن 
  َكَفاَكا َرُسقُل »َقاَل:  ڤوأما التثؾقث فؼد ثبت مِ

ِ
َأنَّ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـْ َثاَلَثِة َأْحَجارٍ َكستجؿر بِلَ 
 .(2)«َقؾَّ مِ

ـُ َمْسُعقٍد  اهلل َحِديِث َطْبدالبخاري مـ  وثبت يف  , ڤْب
ُّ
 َقاَل َلُف: ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِل

ـِ «اْتـِل بَلحَجار َأْسَتـِْؼُص بَِفا» ـِ َوَرْوَثِة ِحَؿاٍر, َفَلَخَذ اْلَحَجَرْي , َقاَل: َفَلَتْقُتُف بَِحَجَرْي

ْوَثَة, َوَقاَل:  َفا ِركٌس »َوَأْلَؼك الرَّ ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ  البخاري فِلو, (٣)«إِكَّ : َقاَل , ڤ َط

« 
َّ
َبْعُت الـَّبِل َٓ َيْؾَتِػُت َفَدَكْقُت مِـْفُ  ,َوَخَرَج لَِحاَجتِفِ  ملسو هيلع هللا ىلصاتَّ اْبِغـِل  :َفَؼاَل  ,َفَؽاَن 

َٓ َرْوٍث  ,َأْحَجاًرا َأْسَتـِْػْض بَِفا َأْو َكْحَقهُ  َٓ َتْلتِـِل بَِعْظٍؿ َو َفَلَتْقُتُف بَِلْحَجاٍر بَِطَرِف  ,َو

َـّ فَ  ,ثَِقابِل َفَقَضْعُتَفا إَِلك َجـْبِِف َوَأْطَرْضُت َطـْفُ  ا َقَضك َأْتَبَعُف بِِف  .(١)«َؾؿَّ

وإثر,  أن يؽقن بالؿاء, فنكف ُيزيؾ العقـ :وآستجؿار وإفضؾ يف آستـجاء
                                                                                       

 (.407وابـ ماجف ) ,(87والـسائل ) ,(788والرتمذي ) ,(2366أخرجف أبق داود ) (٤)

 (.262الحديث أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (2)

 (.156الحديث أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (٣)

 (.155الحديث أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (١)
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وقد جاء طـ  ,ففق حسـبخالف الحجر فنكف يزيؾ العقـ فؼط, وإذا جؿع بقـفؿا 

 ڇ ڇ ڇ چ﴿ ؼقلف:اهلل أثـك طؾك أهؾ ُقباء ب أن ,وغقرها ڤطائشة 

 , [108التقبة: ] ﴾ڌ ڌ ڍ ڇڍ
ّ
 ,طـ ذلؽ ملسو هيلع هللا ىلصوسللفؿ الـَّبِل

 ,ارهؿ مـ الغائطفؼالقا: إكا ققم كان لـا جقران مـ القفقد, وكاكقا يغسؾقن أدب

 .(٤)«فغسؾـا كؿا غسؾقا

 أخرجف ڤفؼد جاء طـ ابـ طباس  ,وأما الجؿع بقـ الحجارة والؿاء

: (210/ 1يف التؾخقص الحبقر يف تخريج أحاديث الرافعل الؽبقر ) كؿا البزار

وجدت يف  ,العزيز بـ طبد بـ محؿد ثـا أحؿد بـ شبقب, اهلل حدثـا طبد :فؼال

قال:  ڤاهلل, طـ ابـ طباس  بـ طبد اهلل كتاب أبل: طـ الزهري, طـ طبقد

 ﴾ڌ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ﴿يف أهؾ قباء:  كزلت هذه أية»
 (2)««إكا كتبع الحجارة الؿاء»فؼالقا:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فسللفؿ رسقل, [108التقبة: ]

قال 

 اهـ .العزيز وٓ طـف إٓ اكبف بـ طبد ٓ كعؾؿ أحدًا رواه طـ الزهري إٓ محؿد :البزار

 .بـ شبقب ضعقػ أيضًا اهلل وطبد ,تؿحا العزيز ضعػف أبق بـ طبد ومحؿد

َـّ َأْن َيْسَتطِقُبقا » َقاَلْت: ڤ َحِديِث َطاِئَشةَ  َوفِل َيا َمْعَشَر الـَِّساِء ُمْرَن َأْزَواَجُؽ

  بِالَؿاِء, إِنَّ َرُسقَل 
ِ
«َكاَن َيْػَعُؾُف َو أكا أستحققفؿ مِـْفُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

 (٣). 

 ,وطؾقف العؿؾ طـد أهؾ العؾؿ ,هذا حديث حسـ صحقح :قال الترمذي

فنهنؿ  ,طـدهؿ يجزئوإن كان آستـجاء بالحجارة  ,يختارون آستـجاء بالؿاء

وبف يؼقل سػقان الثقري و ابـ الؿبارك  ,استحبقا آستـجاء بالؿاء ورأوه أفضؾ
                                                                                       

 (.83الحديث أخرجف ابـ خزيؿة يف صحقحف برقؿ: ) (٤)

 .(151راجع تؾخقص الحبقر برقؿ: ) (2)

 (.42, وصححف إلباين يف صحقح ســ الرتمذي, واإلرواء برقؿ: )(19أخرجف الرتمذي ) (٣)
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 .و الشافعل و أحؿد و إسحؼ

إذا استجَؿر »طـد مسؾؿ:  ڤ وإمر بآستجؿار وتًرا جاء يف حديث جابر

 .(2)«فؾقستجؿر وتًرا» :ويف لػظ ,(٤)«أحُدكؿ فْؾُققتِرْ 

ْستِْجَؿاُر َتقٌّ »لػظ: ويف  
ِ

ا َواْلَؿْرَوِة  ,َوَرْمُل اْلِجَؿاِر َتقٌّ  ,آ ػَّ ـَ الصَّ ْعُل َبْق َوالسَّ

 .(٣)«َوإَِذا اْسَتْجَؿَر َأَحُدُكْؿ َفْؾَقْسَتْجِؿْر بَِتقٍّ  ,َوالطََّقاُف َتقٌّ  ,َتقٌّ 

 .ٕكف إزالة لـجاسة :أققال َأْهِؾ العؾؿوآستجؿار واجب طؾك الصحقح مـ 

َع أْ٘  األَس باالضتذُاز ٚتًسا َا احله١ُ يف :قد ٜكٍٛ قا٥ٌَطأي١: 

 ؟أٚ أقٌ َٔ ذيو قد تصٍٚ ايٓذاض١ بأنجس

 .«اهلل وتر يحب القتر إن» :اهلل أطؾؿ بالحؽؿة, ولؽـ ُيؼال:

ـْ اِْبـ َمْسُعقٍد  طـ الَروثة والعظؿ يـفكو ِحقح َط  َأكَُّف َقاَل: ڤلؿا جاء يف الصَّ

ـِ » ـْ اْلِج ُفَؿا َصَعاُم إِْخَقاكُِؽْؿ ِم  .(١)«َفاَل َتْسَتـُْجقا بِِفَؿا َفنِكَّ

طؾك  يف اكتؼاداتف الػضؾ الشفقد  أبق ك هذه الزيادةؾوقد تؽؾؿ ط

 صحقح مسؾؿ.

 َأنْ  َأوْ  َبْقٍل, َأوْ  لَِغائٍِط, اْلِؼْبَؾةَ  َكْستَْؼبَِؾ  َأنْ  كََفاَكا َلَؼدْ »: ڤ ؿانــويف حديث سؾ

 
َ
, كَْستَـِْجل ـِ   َأنْ  َأوْ  بِاْلَقِؿق

َ
ـْ  بَِلَقؾَّ  َكْستَـِْجل   َأنْ  َأوْ  َأْحَجاٍر, َثاَلَثةِ  مِ

َ
 َأوْ  بَِرِجقعٍ  كَْسَتـِْجل

 .(5)«بَِعْظؿٍ 
                                                                                       

 (.239أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (٤)

 (, مـ حديث أبل هريرة وإسـاده صحقح طؾك شرط الشقخقـ.7345أخرجف أحؿد برقؿ: ) (2)

 .ڤ(, مـ حديث جابر بـ طبد اهلل 1300أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (٣)

 (.450الحديث أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (١)

 (.262الحديث أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (5)
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وسقليت  ,(٤)«ظؿ أو بعرأن يتؿسح بع» :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  هنك رسقل , قال:ڤوطـ جابر 

َٓ »:ڤابـ طباس حديث  ـِ  َيْستَـِْزهُ  وكان أخر  ـَ  َأوْ  - اْلبَْقلِ  َط  ,(2)«- اْلبَْقلِ  مِ

 .وفقف دٓلة طؾك وجقب آستـجاء

َؾُفَؿا فِل اإِلَكاِء َوإَِذا اْستَقَْؼَظ َأَحُدُكْؿ ِمـ َكْقِمِف َفْؾَقْغِسْؾ َيَدْيِف َقبَْؾ َأْن ُيْدِخ » قوله:

ـَ  َأَحُدُكؿْ  َقامَ  إَِذا» :بؾػظ ,جاء ُمؼقًدا طـد أبل داودقد  :«َثالًَثا ْقِؾ, ِم  َيْغِؿْس  َفاَل  الؾَّ

َكاءِ  فِل َيَدهُ  اٍت, َثاَلَث  َيْغِسَؾَفا َحتَّك اإْلِ فُ  َمرَّ ـَ  َيْدِري َٓ  َفنِكَّ , وهبذه (٣)«َيُدهُ  َباَتْت  َأْي

ُغسؾ الزيادة أخذ أحؿد وغقره مـ أهؾ العؾؿ, طؾك أن الـقم الذي يؾزم مـف 

 .دون كقم الـفار إدخالفا يف اإلكاء هق كقم الؾقؾ قبؾ القديـ ثالًثا

 .قر إلك أكف يف كقم الؾقؾ والـفاروذهب الجؿف

 واجًبا. وفصؾ بعضفؿ طؾك أكف يف كقم الـفار يؽقن مستحًبا ويف كقم الؾقؾ يؽقن

ـَ َباَتْت َيُدهُ » قوله:  .«َفنِنَّ َأَحَدُكْؿ َٓ َيْدِري َأي

 .ورد طؾك ذلؽ بلكف خرج مخرج الغالب ,بلن البقتقتة ٓ تؽقن إٓ بالؾقؾ :قالقا

 ٌٖ األَس بٗرا ايُػطٌ تعٍَُبَدٟ أّ أْ٘ إلشاي١ ايٓذاض١؟َطأي١: 

الـجاسة, وذهب  اختؾػ أهؾ العؾؿ يف ذلؽ, فذهب بعضفؿ إلك أكف إلزالة

ُبِدي بخرقة,  والدلقؾ طؾك ذلؽ طؼؾل: فؾق أن أحدهؿ ربط يده بعضفؿ إلك أكف تعَّ

َّ أن أغسؾ يديَّ َثاَلًثاهؾ ي :ثؿ قال
أو  ,فنين ُبُت وهؿا مربقصتقـ, جب طؾل

يجب طؾقؽ الغسؾ لظاهر  :كؼقل؟ أو غقر ذلؽ ,يف كقع مـ البالستقؽ أدخؾتفؿا

 الحديث.
                                                                                       

 (.263الحديث أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (٤)

 (.292الحديث أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (2)

 .ڤ(, مـ حديث أبل هريرة 103الحديث أخرجف أبق داود يف ســف برقؿ: ) (٣)
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َُٜٓذظ املا٤؟ دخٌ ٜدٜ٘ قبٌ إٔ ٜػطًُٗاأٚإذا َطأي١:   يف اإلْا٤ فٌٗ 

 ذهب بعض أهؾ العؾؿ إلك أكف َيـُْجس وذهب بعضفؿ إلك وجقب

إراقتف, والصحقح الذي طؾقف العؿؾ أكف ٓ َيـُْجس وهق ماٌء صاهر, إٓ إذا تغقر 

 .صعؿف أو ريحف أو لقكف لـجاسة وقعت فقف

مـ الحديث غقر الػائدة هذه فقائد  :يف شرح مسؾؿ قال الـقوي 

الـفل طـ غؿس القد يف آكاء قبؾ غسؾفا وهذا مجؿع  :وهل ,الؿؼصقدة هـا

لؽـ الجؿاهقر مـ العؾؿاء الؿتؼدمقـ والؿتلخريـ طؾك أكف هنك تـزيف ٓ  .طؾقف

 .ولؿ يلثؿ الغامس ,فؾق خالػ وغؿس لؿ يػسد الؿاء ,تحريؿ

ن كان قام مـ كقم أكف يـجس إ :وحؽك أصحابـا طـ الحسـ البصري 

بـ جرير الطربي وهق  بـ راهقيف ومحؿد ا طـ إسحاقوحؽقه أيًض  ,الؾقؾ

 .اضعقػ جدً 

وققاطد الشرع  ,فال يـجس بالشؽ ,ن إصؾ يف الؿاء والقد الطفارةنف

وأما الحديث  ,وٓ يؿؽـ أن يؼال الظاهر يف القد الـجاسة ,متظاهرة طؾك هذا

 ف.فؿحؿقل طؾك التـزي

ا بالؼقام مـ ومذهب الؿحؼؼقـ أن هذا الحؽؿ لقس مخصقًص ثؿ مذهبـا 

ؽ يف كجاستفا كره لف غؿسفا فؿتك ش ,بؾ الؿعترب فقف الشؽ يف كجاسة القد ,الـقم

أو شؽ يف كجاستفا مـ  ,كاء قبؾ غسؾفا سقاء قام مـ كقم الؾقؾ أو الـفاريف اإل

 .وهذا مذهب جؿفقر العؾؿاء ,غقر كقم

أكف إن قام مـ كقم الؾقؾ كره كراهة  :بـ حـبؾ  طـ أحؿد لوحؽ 

وافؼف طؾقف داود الظاهري  و ,ن قام مـ كقم الـفار كره كراهة تـزيفإو ,تحريؿ
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 .ا طؾك لػظ الؿبقت يف الحديثاطتؿادً 

فاكف ٓ » :ملسو هيلع هللا ىلصكبف طؾك العؾة بؼقلف  ملسو هيلع هللا ىلصن الـبل نف ,اوهذا مذهب ضعقػ جدً 

وهذا طام لقجقد  ,ومعـاه أكف ٓ يلمـ الـجاسة طؾك يده ,«يدري أيـ باتت يده

ًٓ  ,احتؿال الـجاسة يف كقم الؾقؾ والـفار ويف القؼظة  , لؽقكف الغالبوذكر الؾقؾ أو

 .واهلل أطؾؿ ,بؾ ذكر العؾة بعده ,ا مـ تقهؿ أكف مخصقص بفولؿ يؼتصر طؾقف خقفً 

أما إذا تقؼـ صفارهتا وأراد غؿسفا قبؾ  ,هذا كؾف إذا شؽ يف كجاسة القد

ن أسباب الـجاسة ٕ ,حؽؿف حؽؿ الشؽ :غسؾفا فؼد قال جؿاطة مـ أصحابـا

 .فسد الباب لئال يتساهؾ فقف مـ ٓ يعرف ,قد تخػك يف حؼ معظؿ الـاس

بؾ هق يف  ,وإصح الذي ذهب إلقف الجؿاهقر مـ أصحابـا أكف ٓ كراهة فقف

 ًٓ ر الـقم وكبف طؾك العؾة وهل ذك ملسو هيلع هللا ىلصن الـبل ٕ ,والغسؾ خقار بقـ الغؿس أو

إذا أراد أحدكؿ » :ا لؼالولق كان الـفل طامً  ,ذا اكتػت العؾة اكتػت الؽراهةنف, الشؽ

 .وكان أطؿ وأحسـ واهلل أطؾؿ ,«استعؿال الؿاء فال يغؿس يده حتك يغسؾفا

يؿؽـ الصب بحقث ٓ  ,صخرة أو ,كاء كبقرإذا كان الؿاء يف إو :قال أصحابـا

 ,فطريؼف أن يلخذ الؿاء بػؿف ثؿ يغسؾ بف كػقف ,كاء صغقر يغرتف بفإولقس معف , مـف

 .اكتفك كالمف أو يستعقـ بغقره واهلل أطؾؿ.  ,أو يلخذ بطرف ثقبف الـظقػ

 وُيستحب أن يغسؾ يديف ثالًثا حتك ولق كان يف غقر 
َّ
كان إذا »: ملسو هيلع هللا ىلصكقٍم, فنن الـَّبِل

 .«...ثر, ثؿ َيغِسؾ وجفف ثالًثااإلكاء ثالًثا ثؿ يتؿضؿض, ويستـتقضل يغسؾ يديف خارج 

 ٕن اإلكسان قد يصقُب يده شلء مـ الؼذر. :َوَيتعقَّـ هذا الُغسؾ بعد الجـابة

 » :ڤْقُؿقَكَة جاء يف حديث مَ  قدو
ُّ
بدأ  ,لؿا اغتسؾ مـ الجـابة ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ الـَّبِل

دخؾ يده يف اإلكاء فؿضؿض ثؿ أ َفَغَسَؾَفا َثالًَثا,فَغَسَؾ َفْرَجُف, ثؿ صبَّ طؾك يديف 
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 اهلل. وسقليت إن شاء, «...واستـثر

 وتضؿـ الحديث ثالث مسائؾ: 

 آستـشاق وخرجـا فقفا بالقجقب ويؾتحؼ بف الؿضؿضة. الؿسللة إولك: 

ا, بالقترية فقف إما وجقبًا, وإما استحبابً  :وققؾ, آستجؿاروالؿسللة الثاكقة:  

 واإلحصاء. أما بالؿاء فؼد يتعذر العد ,يتعؾؼ باستخدام الحجارة وهذا الؼقل إكؿا

غسؾ القديـ ثالًثا إذا استقؼظ مـ الـقم, ويؾتحؼ بف إذا والؿسللة الثالثة:  

 كان طؾك جـابة.

 ويف الحديث مـ الػقائد: 

صح د وق ,ففق معذوٌر بـقمف :أن اإلكسان إذا كام ٓ يدري ما الذي يؼع مـف

ـِ »: ڤ طـ طؾل وطائشة ـِ الـَّائِِؿ َحتَّك َيْسَتْقِؼَظ, َوَط ـْ َثاَلَثٍة: َط ُرفَِع اْلَؼَؾُؿ َط

ـِ اْلَؿْجـُقِن َحتَّك َيْعِؼَؾ, َأْو ُيِػقَؼ  ِغقرِ َحتَّك َيْؽَبَر, َوَط  .داود أخرجف أبق (٤)«الصَّ

 وفقف 
ُّ
حقث أمرهؿ بؿا يمدي إلك إباحتفا,  :بالعبادة ملسو هيلع هللا ىلصاهتؿام الـَّبِل

أو لؽقهنؿ  ,, وإكؿا جاء الؾػظ طؾك إغؾبقةوالـساء والحديث طاٌم لؾرجال

 الؿحدثقن بذلؽ.

ويف , وهق آستـثار :«َفْؾَقْسَتـِْشْؼ بِِؿـَْخَرْيِف ِمـ الَؿاءِ » ويف لػٍظ لِؿسؾٍؿ: قوله:

َل َفْؾَقْسَتـِْشْؼ » لػٍظ:  تدل طؾك ما تؼدم بقاكف. الؿعاينكؾ هذه , «َمـ َتَقضَّ

 والحؿد هلل رب العالؿقـ.
 

  

                                                                                       

 (.4398برقؿ: ) ســفيف  أبق داودالحديث أخرجف  (٤)
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 ال ٜبٛئ أحدنِ يف املا٤ »]

 [«ايدا٥ِ ايرٟ ال جيسٟ...

 

 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة ) -5   : َأنَّ َرُسقَل ڤَط
ِ
ائِؿِ » :َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َـّ َأَحُدُكْؿ فِل الَْؿاِء الدَّ  َٓ َيبُقَل

َٓ َيْجرِي, ُثؿَّ َيْغَتِسُؾ ِمـْفُ   .(٤)«الَِّذي 

ائِِؿ َوُهَق ُجـٌُب »َولُِؿْسِؾٍؿ:   (.(2)«َٓ َيْغَتِسُؾ َأَحُدُكْؿ فِل اْلَؿاِء الدَّ

l: 

ثؿ » :ويف لػظ ,«ثؿ يتقضل مـف» بؾػظ: الـسائل الحديث جاء طـد فائدة: 

وطـد  ,«أو يشرب ,يتقضلثؿ » :وٓبـ خزيؿة وابـ حبان, «أو يتقضل ,يغتسؾ فقف

 .(٣)«يبقلـ أحدكؿ يف الؿاء الراكد ثؿ يغتسؾ مـف ٓ» :الـسائل

ـْ َجابِرَ    َكَفك َرُسقُل » بَِؾْػٍظ: ڤ َوَجاَء َط
ِ
اكِدِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ـِ البقل فِل الَؿاِء الرَّ  .«َط

جاء  ويؾتحؼ بف ما, والحديث دلقؾ طؾك بعض آداب قضاء الحاجةفائدة: 

ـْ َأبِك ُهَرْيَرَة  ,يف صريؼ الـاس وضؾفؿمـ الـفل طـ التخؾل  فػل صحقح مسؾؿ َط

  َأنَّ َرُسقَل 
ِ
ـِ » :اَل قَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل اَكْق عَّ ُؼقا الؾَّ اَكاِن َيا َرُسقَل «اتَّ   . َقاُلقا َوَما الؾَّعَّ

ِ
 :َقاَل  ؟اهلل

َـّاِس َأْو فِ َصرِ  لالَِّذى َيَتَخؾَّك فِ » ِفؿْ  ليِؼ ال  .(١)«ضِؾِّ

                                                                                       

 (.282مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )(, و239البخاري يف صحقحف برقؿ: )أخرجف  (٤)

 (.283أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (2)

 (.221برقؿ: ) ســفيف  الـسائلأخرجف  (٣)

 (.641الحديث أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (١)
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البقل يف الجحر فعـد أبل داود وأحؿد وغقرهؿا طـ وكحقه الـفل طـ 

 .(٤)«رجحالبال يف أن يُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  هنك رسقل» ,ڤ بـ سرجس طبداهلل

ما طؾقف اإلسالم مـ آهتؿام بطفارة البدن, وغقر  مً الفقه: ويف هرا احلديح

, [4 الؿدثر:] ﴾ۇ ڭ﴿مـ الؼرآن:  اهلل  ذلؽ وكان مـ أوائؾ ما أكزل

 ﴾﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹﴿ :طؾك أهؾ ُقباء بالتطفر  اهلل وأثـك
 .[222التقبة: ]

َٓ َيجْ  وفيه: ائِِؿ الَِّذي   ِري, والـفلالـفل طـ البقل يف الؿاء الراكد أي: الدَّ

 ا.َكِجًس  فنن كان الؿاُء قؾقاًل بحقث يتغقر صعؿف, أو ريحف, أو لقكف, فنكف يصقر, لؾتحريؿ

مـ أوصافف الثالثة, فنكف ٓ يـُجس  لءان الؿاء كثقًرا بحقث لؿ يتغقر شوإن ك

م.  ولؽـ البقل يف هذه الحالة ُمحرَّ

ٓ يصؾ إلك درجة  لذي يجريأن البقل يف الؿاء ا :وُيػَفؿ مـ هذا الحديث

 ا.وإن كان مؽروهً  ,الُحرمة

 والػرق يف الحالقـ: 

, وتؽقن سبًبا إلفساده وتـِجقس مـ الؿاء الدائؿ تتجؿع فقف الـجاسة أن 

 الذي يجري تتبدد فقف الـجاسة. بقـؿا الؿاء ,أو يتقضل فقف يغتسؾ

 .ء الراكد طاٌم يف الرجال والـساءوالـفل طـ البقل يف الؿا 

 ؟بُٝٓٗا أّ ٜدخٌ فٝ٘ إفساد ايبٍٛ ٌٖٚ ايٓٗٞ عٔ اجلُعَطأي١: 

 وحتك لق لؿ يؼع آغتسال َفُقـفك طـ البقل فقف. ,إضفر العؿقم

 بؾ هق أقبح. :يف الؿاء الدائؿ طـ التغقطويدخؾ فقف أيًضا الـفل 
                                                                                       

 (.666أخرجف الحاكؿ يف الؿستدرك برقؿ: ) (٤)
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 , وكالهؿا صحقحة الؿعـك.«ُثؿَّ َيْغَتِسُؾ فِْقِف أو َيْغَتِسُؾ ِمـْفُ »وجاء يف رواية: 

 أي ثؿ يدخؾ فقف لؾُغسؾ. :«َيْغَتِسُؾ فِْقفِ » فقوله:

 يتـاول مِـُْف لقغتسؾ.: «َيْغَتِسُؾ ِمـْفُ » قوله:و

 ,ٓ تبؾ ثؿ أكت تغتسؾ مـف يأ ,مرفقع «يغتسؾ» :الرواية :قال الـقوي 

 ,ا طؾك مقضع يبقلـزمف ططػً ا جأكف يجقز أيًض  ڤبـ مالؽ  اهلل طبد وذكر شقخـا أبق

وأما الـصب فال  ,فلما الجزم فظاهر ,ثؿ حؽؿ واو الجؿع ,ضؿار أن واططاءنوكصبف ب

يؼؾف فؿا دون افراد أحدهؿا وهذا لؿ ـٕكف يؼتضك أن الؿـفك طـف الجؿع بق :يجقز

 هـا. واهلل أطؾؿ ,أم ٓ ,أو مـف ,بؾ البقل فقف مـفك طـف سقاء أراد آغتسال فقف ,أحد
ائِِؿ َوُهَق ُجـُب» :حديث مسؾؿ ولػظ هذا و ,«َٓ َيْغَتِسُؾ َأَحُدُكْؿ فِل اْلَؿاِء الدَّ

  :الـفل ُيحؿؾ طؾك التحريؿ
ُّ
يدل طؾك التحريؿ حتك تليت قريـف  ملسو هيلع هللا ىلصٕن هنل الـَّبِل

  ,إلك الؽراهة تصرفف
ُّ
محؿقٌل طؾك القجقب, حتك تليت قريـف  ملسو هيلع هللا ىلصوأمر الـَّبِل

ڻ ڻ ﴿قال تعالك:  والدلقؾ طؾك ذلؽ: ,تصرفف إلك الـدب وآستحباب

 .[7الحشر: ] ﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ

كان  أكف يجقز آغتسال يف الؿاء الؿتجدد, سقاءً  :وُيػفؿ مـ الحديث 

ر أكف بال , اإلكسان ُجـًُبا  فقف.أو ُقدِّ

 ؟ٚقد اختًف ايعًُا٤ يف حد املا٤ ايساند ٚايدا٥ِ َطأي١:

ـِ  :فذهب بعضفؿ تق   إلك أكف ما كان يف الُؼؾَّ
ُّ
 ملسو هيلع هللا ىلصلحديث ابـ ُطَؿر أن الـَّبِل

, لؿ يحؿؾف الَخَبث»قال:  ـِ تق ـِ معـك قد اضُطِرَب يف و, (٤)«إذا كان الؿاء ُقؾَّ تق  :الُؼؾَّ
                                                                                       

(, 52والـسائل برقؿ: ) (,67والرتمذي برقؿ: ) (,4605برقؿ: ) وأحؿد(, 63برقؿ: )أخرجف أبق داود  (٤)

 وفقف كالم وقد أطؾف ابـ طبد الرب وغقره.
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وققؾ غقر ذلؽ, وإصؾ أن الؿاء ٓ َيـُْجس  ,بلهنا مـ قاِلل َهَجرفؼقؾ: 

  َقاَل: َقاَل َرُسقُل  ڤ َأبِل َسِعقٍد اْلُخْدِريِّ  لحديث
ِ
الَْؿاُء َصُفقٌر, َٓ »: ملسو هيلع هللا ىلص - اهلل

ُسُف َشْلءٌ  «ُيـَجِّ
 (٤). 

إٓ ما » :ڤالجؿفقر بؿا يف حديث أبل امامة ففذا حديٌث ُمطَؾؼ, وَققََّدُه 

  وهذه الزيادة لؿ تثبت طـ َرُسقلِ  ,«لقكف أو َصعِؿِف, أو, ؾب طؾك ريحفغ
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

 .بـ سعد وهق ضعقػ ففل مـ صريؼ رشديـ

ما قؾت مـ أكف إذا تغقر صعؿ الؿاء وريحف ولقكف  : قال الشافعل 

هق ققل  ,يثبت أهؾ الحديث مثؾف مـ وجف ٓ ملسو هيلع هللا ىلصيروي طـ الرسقل  ,كان كجًسا

 .دلت طؾقف هذه الزيادة واإلجؿاع قائؿ طؾك ما ,العامة ٓ أطؾؿ بقـفؿ خالًفا

أجؿع العؾؿاء طؾك أن الؿاء الؼؾقؾ والؽثقر إذا  : قال ابـ الؿـذر 

 .مـ التؾخقص ففق كجس. اهـ ,أو ريًحا ,أو لقكًا ,اوقعت فقف كجاسة فغقرت لف صعؿً 

ٕن  :جاسٍة, فنكف َكِجس وقؾـا بـجاسةٍ بـ والؿاء إذا تغقرت إحدى أوصافف

 الؿقاه قد تتغقر بسبب الرياح, وإتربة وغقرها.

بلكف إذا بال يف إكاء ثؿ صرحف يف الؿاء ٓ  حقث قال: وأبعد ابـ حزم  

ر أكف بال بؼطرة, أو بؼطرتقـ فنكف َيحُرم مـف القضقء  ,يمثر فقف, حتك أكف قال: لق ُقدَّ

 وهذا ققٌل بعقد, وجؿقٌد باصؾ. ,اممبدً 

فنن هذا الرجؾ حقث أساء ُطققِب  :العؼقبة لؿـ أساء ويف الحديث جقاز 

 التقضم مـف.وبالـفل طـ آغتسال 
                                                                                       

(, والـسائل برقؿ: 66والرتمذي برقؿ: ) (,66(, وأبق داود برقؿ: )11257برقؿ: ) أخرجف أحؿد (٤)

 حديث ثابت والعؿؾ طؾقف طـد جؿاهقر العؾؿاء. وغقرهؿ وهق(, 326)
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 .«أن اإلسالم جاء بسد الذرائع» :املعسوفة دليٌل للقاعدة هوفي 

ر أن  ,أو التؼذير ,طؾك هذه الفقئة قد يؽقن سبًبا لؾتـجقس فنن البقل ولق ُقدِّ

 ٓ تؾحؼف الـجاسة.الؿاء كثقر و

هق الُعـصر القحقد الذي ُتغَسؾ بف الـجاسات,  ءدلقٌؾ طؾك أن الؿا وفيه: 

إٓ أكف ُرِخص يف التقؿؿ كؿا سقليت يف مقصـف لؿـ فؼد الؿاء,  ,وُترفع بف إحداث

 أو خشل الضرر باستخدامف.

فنن  :والـفل طـ اغتسال الُجـب يف الؿاء الدائؿ لقس لعؾة التـجقس 

 اهلل. إن شاءالؿممـ ٓ يـُجس طؾك ما يليت 

بؿثؾ هذا  واستدلقا ,وقد ذهب الحـػقة إلك أن الؿاء الُؿستعَؿؾ َكِجس

 » قالقا: ,الحديث
ُّ
, وهذا يدل طؾك «طـ آغتسال يف الؿاء الراكد ملسو هيلع هللا ىلصهنك الـَّبِل

س  والصحقح خالفف. ,إذا اسُتعِؿؾ أن الَؿاء َيَتـَجَّ

  :ڤبـ طباس  اهلل مـ حديث طبدفػل صحقح مسؾؿ 
ّ
كان » :ملسو هيلع هللا ىلصإن الـَّبِل

يغتسؾ هق اهلل طؾقف وطؾك آلف وسؾؿ  الـبل صؾكوكان , (٤)«مقؿقكة يغتسؾ بَِػْضؾ

ـْ فمـ إكاء واحد,  ڤوطائشة   َأَكا َأْغَتِسُؾ  ُكـُْت »: َقاَلْت  ڤ َطائَِشَة, َع

  َوَرُسقُل 
ِ
ـْ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل . لِل َدعْ  لِل, َدعْ : َأُققَل  َحتَّك َفُقَباِدُركِل َواِحٍد, َوَبْقـَفُ  َبْقـِل إَِكاءٍ  مِ

 .(2)«ُجـَُبانِ  َوُهَؿا: َقاَلْت 

 ,كقػقتف يف بابف وسقليت بقان :الجـابة مـويف الحديث وجقب الُغسؾ  

 .[6الؿائدة: ] ﴾ٿ ٿ ٿ ٹٹ﴿: اهلل  قال
                                                                                       

 (.323خرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )الحديث أ (٤)

 (, والؾػظ لف.321(, وأخرجف مسؾؿ برقؿ: )261الحديث أخرجف البخاري برقؿ: ) (2)
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 فقؾزم الُجـُب التطفر بالؿاء, فنن فؼد الؿاء تَقؿؿ حتك يؾؼك الؿاء.

م مـ  وفيه: اهللُ َصالََة َأَحِدُكْؿ  ٓ َيْؼَبُؾ » :ڤل ُهَرْيَرَة حديث أبِ دلقٌؾ لَِؿا تؼدَّ

لَ   .واهلل الؿستعان, «إَِذا َأْحَدَث حتَّك َيَتَقضَّ
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  إذا غسب ايهًب يف إْا٤ أحدنِ]»

 [«فًٝػطً٘ ضبّعا فًٝػطً٘ ضبّعا

 

 

  أنَّ َرُسقَل  ڤطـ أبِل ُهَرْيَرَة ) - 6
ِ
اْلَؽْؾُب فِل إَِكاِء إَِذا َشرَِب »قاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

 .(٤)«َأَحِدُكْؿ َفْؾَقْغِسْؾُف َسْبًعا

َـّ بِالتَُّراِب » :ولِؿسؾؿٍ   .((2)«ُأوَُٓه

  وَلُف يف حديِث طبدِ ) - 7
ِ
ٍؾ, اهلل ـِ ُمَغػَّ   أنَّ َرُسقَل  ,ڤ ب

ِ
إَِذا َوَلَغ »قاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ُروُه   .((٣)«الثَّاِمـََة بِالتَُّراِب اْلَؽْؾُب يف اإِلَكاِء َفاْغِسُؾقُه َسْبًعا, َوَطػِّ

l: 

ولؽثرة مالبسة الـاس  ,ذكر الؿصـػ هذا الحديث لتعؾؼف بلحؽام أكقة 

 .أو ماشقة ,أو زرع ,ٓسقؿا مـ كان لف كؾب صقد ,لؾؽالب

 فقرـللة تطـوهل مس ,وهذا الحديث أشار فقف الؿصـػ إلك مسللٍة مفؿة 

كؿا هق هـا إَِذا َشِرَب  :إشفر, ويف بعض الرواياتاإلكاء, إذا وَلَغ فقف الؽؾب وهق 

ركف.  اْلَؽْؾُب, وإصؾ أن السباع تؾُغ ولقًغا, بحقث تدخؾ لساكف يف اإلكاء ثؿ ُتحَّ

ُب طبًّا, واإلكسان يشرب شربًا, وقد ُتستخدم هذه الؿعاين البؼرو  متداخؾة  َتعُّ
                                                                                       

 (.279(, ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )172أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (٤)

اٍت  َسبْعَ  َيْغِسَؾفُ  َأنْ  اْلَؽْؾُب, فِقفِ  َوَلغَ  إَِذا َأَحِدُكؿْ  إَِكاءِ  َصُفقرُ »:(279مسؾؿ: ) (2) َـّ  َمرَّ ُه َٓ  .«بِالتَُّراِب  ُأو

 (.280أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (٣)
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ُّ
ـِ ُطَؿرَ  ملسو هيلع هللا ىلصمع بعضفا, ثؿ إن الؽالب قد أمر الـَّبِل ـِ اْب  بؼتؾفا, كؿا يف حديث َط

  َأَمَر َرُسقُل  :َقاَل  ,ڤ
ِ
َأْقَطاِر اْلَؿِديـَِة َأْن  لَفَلْرَسَؾ فِ  ,بَِؼْتِؾ اْلؽاِلَِب  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـَ َطْبدِ  ويف مسؾؿ طـ َجابِرَ , (٤)«ُتْؼَتَؾ    ْب
ِ
  َأَمَرَكا َرُسقُل » :َيُؼقُل  ,ڤ اهلل

ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـَ اْلَباِدَيِة بَِؽْؾبَِفا َفـَْؼُتُؾفُ  ,بَِؼْتِؾ اْلؽاِلَِب 
 ملسو هيلع هللا ىلص لُثؿَّ َكَفك الـَّبِ  ,َحتَّك إِنَّ اْلَؿْرَأَة َتْؼَدُم مِ

ـْ َقْتؾَِفا ُف َشْقَطانٌ الـُّ  يُؽْؿ ِبإَْسَقِد اْلَبِفقِؿ ذِ َطَؾقْ » :َوَقاَل  ,َط ـِ َفنِكَّ يف مسؾؿ و, (2)«ْؼَطَتْق

ؾِ  ـِ اْلُؿَغػَّ ـِ اْب   َأَمَر َرُسقُل » :َقاَل  ,ڤ َط
ِ
ا َباُلُفْؿ مَ » :ُثؿَّ َقاَل  ,بَِؼْتِؾ اْلؽاِلَِب  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

قْ «. َوَباُل اْلؽاِلَِب  َص فِك َكْؾِب الصَّ إَِذا َوَلَغ اْلَؽْؾُب » :َوَقاَل  ,َوَكْؾِب اْلَغـَؿِ  ,دِ ُثؿَّ َرخَّ

ُروُه الثَّاِمـََة فِك اٍت َوَطػِّ «اِب التُّرَ  فِك اإِلَكاِء َفاْغِسُؾقُه َسْبَع َمرَّ
 (٣). 

ـْ َجابَِر  ,» :فؼال ڤُثؿَّ استثـك فِل ُمْسؾٍِؿ َط ـِ ُـّْؼطَتَْق َْسَقِد الْبَِفقِؿ ِذي ال ْٕ  َطَؾقُْؽْؿ بِا

ُف َشْقَطانٌ   .«َفنِكَّ

م مع أكف  :اقتـاءه اهلل  والؽؾب مـ الحققاكات الخسقسة, ولفذا حرَّ

رب بف الؿثؾ   .«مـ الؽؾبفالن أوىف » :القفاء, فقؼال يفُيضَّ

لؽؾب مثاًل لعالِؿ السقء الذي لؿ يف ايف كتابف الؽريؿ   اهلل ضربوقد 

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ﴿ :اهلل  يعؿؾ بعؾؿف, فؼال

 ے ھ ھ ھ ھ ہ  ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

 ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮲﮳ ۓ ۓ ے

 ﴾       ﯁ ﯀ ﮿ ﮽﮾
 .[176 - 175إطراف: ]

                                                                                       

 (. 1570الحديث أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (٤)

 (. 1572الحديث أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (2)

 (.280الحديث أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (٣)
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  :َلُف أحؽامٌ الؽؾب و 

ُّ
َم الـَّبِل اقتـاءه, إٓ إذا كان  ملسو هيلع هللا ىلصفؿـ حقث آقتـاء َحرَّ

  :ڤ كؿا يف حديث ابـ ُطَؿر وأبل هريرة ,كؾب صقد, أو ماشقة
ُّ
 :ملسو هيلع هللا ىلصقال الـَّبِل

 .(٤)«ا كؼص كؾ يقم مـ طؿؾف ققراط ضرطً ا وٓا ٓ يغـل طـف زرطً مـ اقتـك كؾبً »

  :والؼقراط 
ُّ
مثؾ جبؾ » ؼقلف:ب ملسو هيلع هللا ىلصلقس بالؼقراط الذي يتحدث طـف الـَّبِل

, وإكؿا الؼقراط هـا جزء مـ الحسـات, تذهب بسبب اقتـاء الؽالب, وقد «ُأُحد

 
ُّ
ـُ اْلَؽْؾِب َخبِقٌث, َوَمْفُر اْلَبِغلِّ َخبِقٌث, »: ملسو هيلع هللا ىلصثؿـ الؽؾب فؼال  ملسو هيلع هللا ىلصحرم الـَّبِل َثَؿ

اِم َخبِقٌث   .(2)«َوَكْسُب اْلَحجَّ

َأنَّ , ڤَمْقُؿقَكُة  ديثحفػل  ,والؿالئؽة ٓ تدخؾ بقًتا فقف كؾٌب, وٓ صقرة

  َرُسقَل 
ِ
  َأْصَبَح َيْقًما َواِجًؿا َفَؼاَلْت َمْقُؿقَكُة َيا َرُسقَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ِ
َلَؼِد اْسَتـَْؽْرُت » :اهلل

  قُل . َقاَل َرُس «َهْقَئَتَؽ ُمـُْذ اْلَقْقمِ 
ِ
ْقَؾَة  لَأْن َيْؾَؼاكِ  لَكاَن َوَطَدكِ نَّ ِجْبرِيَؾ إِ » :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل الؾَّ

 َما َأْخَؾَػـِ  ل,َفَؾْؿ َيْؾَؼـِ 
ِ
  َفَظؾَّ َرُسقُل  :. َقاَل «لَأَم َواهلل

ِ
 ,َيْقَمُف َذلَِؽ َطَؾك َذلَِؽ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

َأَخَذ بَِقِدِه َماًء ُثؿَّ  ,َكْػِسِف ِجْرُو َكْؾٍب َتْحَت ُفْسَطاٍط َلـَا َفَلَمَر بِِف َفُلْخِرَج  لُثؿَّ َوَقَع فِ 

ا َأْمَسك َلِؼَقُف ِجْبِريُؾ َفَؼاَل َلفُ  ,َفـََضَح َمَؽاَكفُ   لَأْن َتْؾَؼاكِ  لَقْد ُكـَْت َوَطْدَتـِ » :َفَؾؿَّ

َٓ ُصقَرةٌ  :َقاَل َأَجْؾ  ,«اْلَباِرَحةَ  َٓ َكْدُخُؾ َبْقًتا فِقِف َكْؾٌب َو  .(٣)«َوَلؽِـَّا 

 :والطهازة وأما أحلامه يف باب اآلىية 

  :فؿـفا 
ُّ
لؽؾب, يف إكاء إذا شرب الؽؾب, أو وَلَغ ا» :بؼقلف ملسو هيلع هللا ىلصما أخرب الـَّبِل

 أي سبع غسالت. «فؾقغسؾف سبعا أحدكؿ

َـّ بِالتَُّراِب » :بـ سقريـ مـ صريؼ محؿد جاء يف رواية لؿسؾؿ وتابعف  ,«ُأوَُٓه
                                                                                       

 (.1575, 1574مسؾؿ برقؿ: )(, وأخرجف 5480, 2322البخاري يف برقؿ: )أخرجف  (٤)

 (.1568الحديث أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (2)

 (.2105الحديث أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (٣)
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ترد مـ رافع كػقع طـد الـسائل وطـد الرتمذي أوٓهـ أو أخراهـ بالرتاب وهذا  أبق

 .«ا إحداهـ بالترابفؾقغسؾف سبعً »: ويف بعضفا ,الراوي و ما تؼدم هق الؿؼدم

  يف حديِث طبدِ و
ِ
ؾٍ  اهلل ـِ ُمَغػَّ ُروُه الثَّاِمـََة بِالتَُّراِب » :ڤ ب  .«َوَطػِّ

فجؿفقرهؿ  ؟ـجاسةالَغسالت, هؾ هل إلزالة الوقد اختؾػ العؾؿاء يف هذه 

 طؾك أهنا لذلؽ, ح
ُّ
 ملسو هيلع هللا ىلصقث يذهبقن إلك كجاسة الؽؾب, ويؼقلقن: إذا كان الـَّبِل

لـجاستف, فؿـ باب  فنن ذلؽ ,إحداهـ بالرتاب بغسؾ ريؼف سبع مرات قد أمر

 .وشعره كؾف َكِجس أولك أن رشَحف وطظَؿف

إلك أن الؽؾب لقس بِـَِجس  وذهب اإلمام مالؽ يف جؿٍع مـ الؿحؼؼقـ,

طـد  ڤومؿا يدل طؾك طدم كجاستف حديث ابـ طؿر  وإكؿا تغسؾ أكقة تعبًدا

  رسقل َزَمانِ  يف اْلَؿْسِجدِ  يف َوُتْدبِرُ  َوُتْؼبُِؾ  َتُبقُل  اْلؽاَِلُب  كاكت»البخاري 
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

قنَ  َيُؽقُكقا فؾؿ  .«ذلؽ مـ شقئا َيُرشُّ

العؾة الـجاسة لؽاكت الـجاسة تزول بؿا دون ذلؽ, وقالقا يف التسبقع لق كاكت 

لؿا ُققَِّد إزالة أو أقؾ, أو أكثر, و ,أو بالغسؾتقـ, أو بالثالث ,بؾ ربؿا تزول بالُغسؾة

 الـجاسة بالرتاب, ٕن الـجاسة تزول بإشـان وغقر ذلؽ مـ الؿطفرات.

 ؟ٚاختًفٛا يف ايترتٜبَطأي١: 

طـد مسؾؿ  ڤبـ سقريـ, طـ أبل هريرة  ٕكف إكؿا جاء مـ صريؼ محؿد

ففل ثابتٌة  ,رافع كػقع الصائغ أخرجف الـسائل وغقره تابعف أبق ,وقد تقبِع طؾقفا

 يف بابف. هبذا الحديث وما

بـ مسفر  هبا طؾل شذو ,أخرجفا مسؾؿ :«فؾُقرقف» :مـ الزيادات فوفق 

فؿـ أثبتفا قال: ُيَراق لـجاستف,  ,وأثبتفا بعضفؿ ,الـسائل وغقره الؼرشل يف ققل

 لؿ يثبت الحؽؿ الذي يجري طؾقفا. ومـ لؿ يثبتفا
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 ؟اختًفٛا يف َطأي١ إذا أنٌ يف إْا٤َٚطأي١: 

 العؿقم. يظفر والذي الؿائعات يف ذلؽ ويؽقن ,القلقغ يف جاء الحؽؿ :بعضفؿ فؼال

 وأما مـ حقث اإلراقة وإتالف الطعام, فؾؿ يثبت دلقؾ طؾك ذلؽ.

  :وٓ يجقز الجؿقد طؾك مثؾ هذه إلػاظ
ُّ
ؿ طؾك الغالب تؽؾَّ  ملسو هيلع هللا ىلصٕن الـَّبِل

ر أهنا وهل أن الؽالب تؾِ   ثابٌت فقفا. أكؾت فالحؽؿ بالتسبقع والترتيبغ, وإذا ُقدِّ

 َطأي١: ٌٖ جيب ايػطٌ ضبع َسات؟

حـقػة إلك أهنا ثالث,  وذهب أبق ,اجؿفقر العؾؿاء طؾك أن الُغسؾ سبعً 

 ًٓ إَِذا » مرفقًطا: ڤ بحديث أخرجف الدار قطـل يف ُسـَـف طـ أبل هريرة مستد

وهذا حديٌث ضعقػ , «َوَلَغ الُؽْؾُب يف اإِلَكاِء َفاْغِسُؾقُه ثالًثا أو خؿًسا, أو سبًعا

 بـ الضحاك مرتوك. القهاب يف سـده طبدوبنجؿاع العؾؿاء, 

فعؾك الؼقل بثبقت الرواية  كان ُيَثؾِّث التغسقؾ ڤواستدلقا بلن أبا هريرة 

بؿا رأى, وطؾك الؼقل بعدم كؼقل: الحؽؿ لؿا روى ٓ , ڤإلك َأبِل ُهَرْيَرَة 

ثبت طـف التسبقع  ڤ وهق الذي كؼؾف ابـ الؿـذر وغقره, مـ أن أبا هريرة ثبقهتا

 فقؽقن الؿقققف مطابًؼا لؾؿرفقع.

ايتطبٝع, َطأي١: إذا َيَعَل ايهًب ثٛب اإلْطإ, أٚ دطُ٘ فٌٗ ًٜصّ فٝٗا 

 ؟ٚايترتٜب

الؼذر,  غَسؾ يف هذه الحالةوإكؿا يُ  ,ٕن الحؽؿ ُمتعؾؼ باإلكاء :ٓ يؾزم: كؼقل

 الصقد  كالب الصقد تلخذ بػؿفاوإٓ فنن 
ُّ
أمر بغسؾفا  ملسو هيلع هللا ىلصولؿ يثبت أن الـَّبِل

 سبًعا, أو بترتيبفا.

  مسللة ُغسؾ ما ولغت فقف الؽالبالترتيب ُيػسد الؾحؿ, فـبؼك يفبؾ إن 
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. طؾك أن إمر لؾتعبد, لحؽؿة يعؾؿفا ًٓ  اهلل مع أن العؾؿاء قالقا فقفا أققا

١ََٓ َبايّتَساَب»: ٚاختًفٛا يف قٛيَ٘طأي١:  ََ ُٙ ايِجا  ؟«َٚعفُِّسٚ

متػٌؼ  ففق أحػظ, وحديثف ڤأبل هريرة الصحقح أن الحؽؿ لحديث و

 .«أوٓهـ» :طؾقف, إٓ كؾؿة

ؾ  اهلل وأما الثامـة وإن كاكت مـ حديث طبد فؾق َغَسَؾف الثامـة , ڤبـ ُمَغػَّ

 ,إلزالة الرتاب العالؼ باإلكاء ,بغسؾة, أو غسؾتقـ بالرتاب َلَؾِزَم اإلتقان بعدها

 ڤ بـ مغػؾ مع أن الحافظ رجح رواية طبداهلل ,وكاكت الغسالت اكثر مـ سبع

 حقث اإلسـاد.مـ 

 أو تؽقن هذه الُغسؾة داخؾف يف الغسالت.

 ويف هذا الحديث مـ الػقائد: 

 حرص اإلسالم طؾك سالمة الؿسؾؿ.

 وفقف إرشاد الؿسؾؿ إلك مؽارم إخالق, و ُسُبؾ الـظافة والسالمة.

 ؟ٌٖٚ تًتخل ايَطَباع حبهِ ايهًبَطأي١: 

قال: قال  ڤوأما الفرة فؼد جاء طـ أبل قتادة  ,الذي يظفر طدم لحؼقها بف

أخرجف أحؿد  ,«الفرة لقس بـجسة إكفا مـ الطقافقـ طؾقؽؿ» :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسقل

ويف سـده  ,وإربعة وغقرهؿ وصححف البخاري وغقره كؿا كؼؾ ذلؽ الحافظ

 بـ رفاطة قال الحافظ يف التؼريب مؼبقلة. ُحؿقدة بـت طبقد

 ٓصٜس؟َا ٖٛ حهِ ضؤز اخلَطأي١: 

ٕن الخـزير طـدهؿ : وأما الخـزير فذهب الجؿفقر إلك التحاقف بالؽؾب

 ففق ٓحٌؼ لف بالحؽؿ. مـ الؽؾب, فنن كاكت لعؾة الـجاسةأكجس 

الؿذهب أن حؽؿ الخـزير كالؽؾب, واستدل  :قال الحافظ يف التؾخقص
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يف كزول طقسك أكف يؼتؾ الخـزير, ودٓلتف غقر  ڤأبل هريرة البقفؼل بحديث 

ا, فنن ققؾ: إصالق إمر بؼتؾف ٕكف ٓ يؾزم مـ إمر بؼتؾف أن يؽقن كجًس  :ضاهرة

 ًٓ ٕن الؽؾب ٓ يؼتؾ إٓ يف بعض إحقال,  : مـ الؽؾبدل طؾك أكف أسقأ حا

ا, قؾـا: هذا خالف كص الشافعل, فنكف كص يف سقر القاقدي طؾك قتؾفا مطؾؼً 

ويُتعجب مـ  ,وكذا قال يف باب الخالف يف ثؿـ الؽؾب: اقتؾفا حقث وجدهتا

 الـقوي يف شرح الؿفذب, فنكف جزم بلكف ٓ يؼتؾ مـفا إٓ الؽؾب العؼقر.

ٓ خالف يف هذا بقـ أصحابـا, ولقس يف تخصقصف بالذكر أيضا حجة وقال: 

طؾك الؿدطل, ٕن فائدتف الرد طؾك الـصارى الذيـ يلكؾقكف, ولفذا يؽسر 

 هـا .بف ٕجؾفالصؾقب الذي يتعبدون 
الحققاكات,  أن حؽؿ الخـزير حؽؿ غقره مـ واختار الـقوي يف شرح الؿفذب:

اب إكا كجاور أهؾ الؽت» :الحاكؿ وأبل داود ويدل لذلؽ حديث أبل ثعؾبة طـد

 فلمر بغسؾفا ولؿ يؼقد بعدد, واختار ,«...وهؿ يطبخقن يف قدورهؿ الخـزير

 هـاالـقوي أكف يغسؾ مـ ولقغف مرة. 
ٕكف ققاس مع الػارق, ولعؾ  :والذي يظفر طدم الؼقاس يف هذه الؿسللة

 الؽالب لشدة الؿالبسة. يف شلن التغؾقظ

 وٓ شراًء, وٓ تربقًة, وٓ ُيستثـك ,ٓ يجقز آكتػاع بف, ٓ بقًعا بقـؿا الخـزير

م.  يف حالة مـ الحآت بؾ هق ُمَحرَّ

 والؽؾب قد استثـك الدلقؾ مقاصـ لجقاز اقتـاءه: 

 رطاية الغـؿ. يف الصقد ويف - ٤

 ويف حراسة الدار لؾحاجة. - 2
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 ويف حراسة الزرع. - ٣

گ گ ڳ ڳڳ ﴿ :قال تعالك ,أن يؽقن ُمعؾًَّؿا :وكؾب الصقد ُيشرتط فقف

 .[4الؿائدة: ] ﴾ں ں ڻ ڻ ڻ﴿, [4الؿائدة: ] ﴾ڳ ڱ ڱ ڱڱ

 اهلل. وستليت أحؽام الصقد يف مقصـفا أن شاء
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 فأفسغ  ,أْ٘ زأ٣ عجُإ دعا بٛض٤ٛ»]

 [«...فػطًُٗا ثالخ ,َٔ إْا٥٘ ع٢ً ٜدٜ٘

 

 

ـْ ُحْؿَراَن َمْقَلك ُطْثَؿانَ ) - 8 اَن  َط ـِ َطػَّ ُف َرَأى ُطْثَؿاَن َدَطا بَِقُضقٍء, » :ڤْب َأكَّ

اٍت ُثؿَّ َأْدَخَؾ َيِؿقـَُف فِل اْلَقُضقِء, ُثؿَّ  ـْ إَكائِِف, َفَغَسَؾُفَؿا َثاَلَث َمرَّ َفَلْفَرَغ َطَؾك َيَدْيِف ِم

ـِ َثاَلًثا, ُثؿَّ َغَسَؾ َوْجَفُف َثاَلًثا, َوَيَد  ,َتَؿْضَؿَض َواْسَتـَْشَؼ َواْسَتـَْثرَ  ْيِف إَلك اْلِؿْرَفَؼْق

ُل َكْحَق  ملسو هيلع هللا ىلصَرَأْيُت الـَّبِلَّ »ُثؿَّ َمَسَح بَِرْأِسِف, ُثؿَّ َغَسَؾ كِْؾَتا ِرْجَؾْقِف َثاَلًثا, ُثؿَّ َقاَل:  َيَتَقضَّ

َٓ » :َوَقاَل  ,«ُوُضقئِل َهَذا  , ـِ َل َكْحَق ُوُضقئِل َهَذا, ُثؿَّ َصؾَّك َرْكَعَتْق ـْ َتَقضَّ َم

ُث فِقِفَؿا َكْػَسُف ُغِػَر لَ  ـْ َذْكبِفِ ُيَحدِّ َم ِم  .(«(٤)«ُف َما َتَؼدَّ

ـْ َطْؿرٍو) - 9 ـْ َيْحَقك اْلَؿاِزكِلْ  َوَط ـْ َأبِقِف, َشِفْدُت َطْؿُرو ,بِ ـٌ َسَلَل  َط ـَ َأبِل َحَس ْب

  َطْبَد 
ِ
ـْ ُوُضقِء الـَّبِلِّ ڤ ْبـ َزْيد اهلل َل َلُفْؿ  ؟ملسو هيلع هللا ىلص, َط ـْ َماٍء, َفَتَقضَّ َفَدَطا بَِتْقٍر ِم

ـَ التَّْقِر َفَغَسَؾ َيَدْيِف َثاَلًثا, ُثؿَّ َأْدَخَؾ َيَدُه فِل » :ملسو هيلع هللا ىلصُوُضقَء الـَّبِلِّ  َفَلْكَػَل َطَؾك َيِدِه ِم

ل التَّْقِر  التَّْقِر َفَؿْضَؿَض َواِْسَتـَْشَؼ َواِْسَتـَْثَر َثاَلَث َبَثالث َغَرَفاٍت, ُثؿَّ َأْدَخَؾ 
َيَدُه فِ

ِـ  ـِ إَِلك اْلِؿْرَفَؼْق َتْق ُثؿَّ َأْدَخَؾ َيَدُه  ,َفَغَسَؾ َوْجَفُف َثاَلًثا, ُثؿَّ َأْدَخَؾ َيَدُه َفَغَسَؾ َيَدْيِف َمرَّ

ًة َوا  .(2)«ِحَدًة, ُثؿَّ َغَسَؾ ِرْجَؾْقفِ َفَؿَسَح َرْأَسُف َفَلْقَبَؾ بِِفَؿا َوَأْدَبَر َمرَّ

ُهَؿا َحتَّك َرَجَع »َوفِل ِرَواَيٍة:  ِم َرْأِسِف, َحتَّك َذَهٍب بِِفَؿا إَِلك َقَػاُه, ُثؿَّ َردَّ َبَدَأ بُِؿَؼدَّ

                                                                                       

 (.226(, ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )159أخرجف البخاري يف صححقف برقؿ: ) (٤)

 (.235(, ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )199أخرجف البخاري يف صححقف برقؿ: ) (2)
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 .(٤)«إَِلك الَؿَؽاِن الَِّذي َبَدَأ ِمـُْف...

  َأَتاَكا َرُسقُل »َوفِل ِرَواَيٍة: 
ِ
ـْ ُصْػرٍ...ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  (.(2)«, َفَلْخَرْجـَا َلُف َماًءا فِل َتْقٍر ِم

 هـا .اْلَتْقر: ِشْبف الَطْستقال الؿصـػ رحؿف اهلل تعالك: 

l: 

  :الحديثان هذان 
ُّ
 , وإذا ُأضقػ إلقفؿا ما جاءملسو هيلع هللا ىلصفقفؿا صػة وضقء الـَّبِل

  يف غقرهؿا شؿال القاجبات
ُّ
ٓ سقؿا إذا  :ملسو هيلع هللا ىلصوالســ يف كقػقة وضقء الـَّبِل

 
ّ
ـْ َأبِل َصالِب  ُأضقػ إلقفؿا َحِديث َطؾِل  ,(111)برقؿ:  ِطـَْد َأبِل َداُودُ  ,ڤبِ

فدطا  اهلل طؾقف وطؾك آلف وسؾؿ, صؾكوقد  ڤأتاكا طؾل »: خقر قال طـ طبد

فليت بنكاء فقف ماء  ؟؟ ما يريد إٓ لقعؾؿـاما يصـع بالطفقر وقد صؾك :فؼؾـا ,ربطفق

ثؿ تؿضؿض واستـثر  ,اوصست فلفرغ مـ اإلكاء طؾك يؿقـف فغسؾ يديف ثالثً 

وغسؾ  ,اثؿ غسؾ وجفف ثالثً  ,فؿضؿض وكثر مـ الؽػ الذي يلخذ فقف ,اثالثً 

ثؿ جعؾ يده يف اإلكاء فؿسح برأسف  ,اوغسؾ يده الشؿال ثالثً  ,ايده القؿـك ثالثً 

مـ سره » :ثؿ قال ,اا ورجؾف الشؿال ثالثً ثؿ غسؾ رجؾف القؿـك ثالثً  ,مرة واحدة

 .««ففق هذا ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  أن يعؾؿ وضقء رسقل

هق حؿران ابـ أبان الػارسل كان كاتب  :«ُحْؿَراَن َمْقَلك ُطْثَؿانَ » فقوله:

 .وهق ثؼة ڤطثؿان وحاجبف ولل أمرة سابقر مـ الحجاج اطتؼف طثؿان 

ـِ َطػَّ  ُطثَْؿانَ » :قوله  ,الؿفديقـ هق ثالث الخؾػاء الراشديـ وإئؿة :«ڤاَن ْب

َب بذي الـقريـ   :ُلؼِّ
ُّ
رققة, ثؿ أم كؾثقم, و ذكر أهؾ  ملسو هيلع هللا ىلصٕكف تزوج بابـتل الـَّبِل

                                                                                       

 .(235, ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )(185يف صحقحف برقؿ: ) البخاريأخرجف  (٤)

 (.197يف صحقحف برقؿ: ) البخاريأخرجف  (2)
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 َكبل إٓ العؾؿ أكف ٓ ُيعَؾؿ أن َرُجاًل 

ّ
ـِ طَ  ما كان مـ ُطْثَؿانَ  جؿَع ابـتل اَن ْب  .ڤػَّ

يؼ  دِّ فضائؾف و ڤوهق مـ السابؼقـ إولقـ, أسؾؿ طؾك يد َأبِل َبْؽٍر الصَّ

َٓ إِ »كثقرة مـفا أكف قال:  َٓ َزَكْقُت فِل َجاِهؾِقٍَّة َما َشِرْبُت الَخْؿَر فِل َجاِهؾِقٍَّة َو ْساَلم َو

َٓ إِْساَلم  .«َو

 
ُّ
ـْ َرُجٍؾ َتْسَتِحل ِمـُْف اْلَؿال»: ملسو هيلع هللا ىلصوكان حقًقا حتك قال الـَّبِل  «ئَِؽةُ َأٓ َأْسَتِحل ِم

 .ڤأخرجف مسؾؿ طـ طائشة 

 ڤ يف حديث أبل مقسك وهق مـ الؿبشريـ بالجـة طؾك بؾقى تصقبف كؿا

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ففق مؿـ تقيف رسقل ,ذلؽ مـ الػضائؾ والشؿائؾولف غقر , يف الصحقحقـ

 وقدمف الؿفاجرون وآكصار يف البقعة. ,ڤوهق طـفؿ راض قالف طؿر 

 وقتؾف الخقارج ضؾًؿا وطدواكا وهق صائؿ.

 .أن يلتقف بالقضقء ,أو مـ تحت يده ,أي أمر خادمف :«َدَطا» قوله:

ستعاكة جقاز :وفيه  اء, مـ كاكقا إذا ٓسقؿا :بالغقر ٓا ـب  الـساء. أو الؿؿالقؽ, أو ٕا

 أهنؿ سللقه أن يريفؿ :أن سبب هذا الصـقع :وقد جاء يف بعض الروايات 

 
ُّ
بالػعؾ,  التعؾقؿ فػقف, ڤ بـ زيد اهلل كؿا سقليت يف حديث طبد ملسو هيلع هللا ىلصوضقء الـَّبِل

والتعؾقؿ بالػعؾ أبؾغ مـ التعؾقؿ بالؼقل, فنن الػعؾ قد يجتؿع فقف الؼقل, 

 وسائؾ اإلدراك, فقؽقن أبؾغ يف الػفؿ. والـظر, والسؿع, فتجتؿع

 طبَّر طـف بطريؼتف أما إذا سؿع قد َيعُسر طؾقف الحػظ. ثؿ إن اإلكسان إذا رأى شقئًا

ر بف الؿراد بف هـا الؿاء :«بَِقُضقءٍ » قوله: والػرق بقـ  ,الذي ُيتقضل وُيتَطفَّ

قء بالػتح الؿاء, وُسؿل , والَقُض أن الُقُضقء بالضؿ الػعؾ :الَقُضقء والُقُضقء

 كان يف الدكقا أو يف أخرة. سقاءً , وكظارتف سؿ ٕكف سبب لقضاءة القجفهبذا آ

ـْ إَكائِِف, َفَغَسَؾُفَؿا » قوله: اٍت َفَلْفَرَغ َطَؾك َيَدْيِف ِم وهذا قبؾ أن  :«َثاَلَث َمرَّ
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ـٍ واحد ,يدخؾ يديف يف اإلكاء, وهذا الصـقع مستحٌب  وهق إذا قام مـ  :إٓ يف مقص

ـْ َحِديِث َأبِل 
َم مِ إَِذا اْسَتْقَؼَظ َأَحُدُكْؿ ِمـ َكْقِمِف َفْؾَقْغِسْؾ » :ڤُهَرْيَرَة الؾقؾ, لَِؿا َتَؼدَّ

ـَ بَاَتْت َيُدهُ اإِلَكاِء َثالًَثا, َفنِنَّ َأَحَدُكْؿ َٓ  َيَدْيِف َقبَْؾ َأْن ُيْدِخَؾُفَؿا فِل  .« َيْدِري َأي

 إن ُغْسؾ القديـ ابتداًء إلك الرسغ :ا يف غقر ذلؽ فالتثؾقث مستحب, بؾوأم

 ,آية الطفارة مستحبات القضقء, ولقس مـ واجباتف, إذ لؿ تتضؿـف إكؿا هق مـ

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :قال تعالك

 .[6الؿائدة: ] ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

اَن  وقد صح التثؾقث طـ غقر ُطْثَؿانَ  ـِ َطػَّ ض روايات حديث فػل بع ,ڤْب

 » :غقرهؿ , وجاء طـڤ بـ أبل صالب حديث طؾلو ,بـ زيد اهلل طبد
ُّ
 أن الـَّبِل

 .«كان يغسؾ ثالًثا ثالًثا ملسو هيلع هللا ىلص

َب البخاري يف صحقحف:   وذكر حديث  ,«اباب القضقء ثالًثا ثالثً »وبقَّ

ب: و, يف الباب ڤطثؿان  واستدل بحديث  ,«باب القضقء مرتقـ مرتقـ»بقَّ

باب القضقء مرة » وبقب:, «مرتقـ لتقض ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل »: ڤبـ زيد  طبداهلل

 .«مرة مرة ملسو هيلع هللا ىلصتقضآ الـبل » :قال, ڤبـ طباس  واستدل بحديث, «مرة

وابـ ماجة  فعـد أبل داود والـسائل :والزيادة طؾك الثالث إسراف وضؾؿ 

  َجاءَ  , قال:ڤ بـ العاص بـ طؿرو وغقرهؿ طـ طبداهلل
 
  إَِلك َأْطَرابِل

ِّ
 ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل

ـِ  َيْسَلُلفُ  ـْ  اْلُقُضقُء, َهَؽَذا» :َقاَل  ُثؿَّ  َثاَلًثا, َثاَلًثا اْلُقُضقءَ  َفَلَراهُ  اْلُقُضقِء؟ َط  َزادَ  َفَؿ

ى َأَساءَ  َفَؼْد  َهَذا َطَؾك  .(٤)«َوَضَؾؿَ  َوَتَعدَّ
                                                                                       

(, والؾػظ لف, ولػظ أبل داود فقف: زيادة: 140, والـسائل برقؿ: )(135برقؿ: ) ســفيف  أبق داودأخرجف  (٤)

 بالشذوذ, بؾ فقفا كؽارة لؿا تؼدم.  , حؽؿ طؾقفا اإلمام إلباين «َكَؼَص  َأوْ »
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 .والغرف هبا ,أي لالستعاكة هبا :«ْدَخَؾ َيِؿقـَُف فِل اْلَقُضقءِ ُثؿَّ أَ » قوله:

 وإدخال القد يف اإلكاء ٕمقر: 

 أسفؾ طؾك الؿتقضئ. أكف إول:

 مـ أسباب اإلسراف يف الؿاء. فنن الصب يف كؾ مرة: فقف اقتصاد يف الؿاءالثاين: 

  :استخدم القؿقـو 
ُّ
كان يعجبف التَقُؿـ يف شلكف كؾف, وٕن  ملسو هيلع هللا ىلصٕكف الـَّبِل

 ڤ يتعؾؼ بلحؽام القؿقـ طـد حديث طائشة القؿقـ أققى مـ القسار, وسقليت ما

 .اهلل قريًبا إن شاء

 .«َض َواْسَتـَْشَؼ َواْسَتـَْثرَ ُثؿَّ َتَؿْضؿَ » قوله:

 ؾ ذلؽ مـ كٍػ واحدـأكف فع ڤ دـبـ زي اهلل يف حديث طبد

ق بقـفؿا جاز ذلؽ ,اثالثً  بـ مصرف طـ أبقف طـ  وأما حديث صؾحة, وإن َفرَّ

 ,«يتف يػصؾ بقـ الؿضؿضة وآستـشاقورأ» :وفقف ,أبل داود دطـ ڤجده 

 ضعقػ ومدلس. بـ أبل سؾقؿ فقف لقثو

 َطأي١: حهِ املطُط١؟

ٕكف لؿ يثبت يف إمر هبا حديث, وقد جاءت  :ستحبابذهب الجؿفقر إلك آ

ـِ َصْبَرَة  َلِؼقطِ  يف حديث   َقاَل: َقاَل َرُسقُل  ڤْب
ِ
َّٓ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ْستِـَْشاِق, إِ

ِ
بَالِْغ فِل آ

وحؽؿ بعض أهؾ , داود أخرجف أبق «َؿْضِؿْض وإَِذا َتَقضَلَت فَ  ,َأْن َتُؽقَن َصائًِؿا

ذكرها يف كتابف الجامع الصحقح  ورأيـا شقخـا مؼبؾ  ,العؾؿ طؾقفا بالشذوذ

  ,ولفا شقاهدها محتًجا هبا,
ُّ
 ما ترك الؿضؿضة. ملسو هيلع هللا ىلصفنن الـَّبِل

 .وذكر بعض أهؾ العؾؿ فائدة يف تؼديؿ الؿضؿضة طؾك آستـشاق 

م طؾقف لؽثرة فقائده, والؿصالح التل  ٕن الػؿ أشرف مـ إكػ وهق الُؿَؼدَّ
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تتحؼؼ مـ وراءه فبف يلكؾ, وبف يشرب, وبف يتؽؾؿ, ويدخؾ يف الؽالم الؼراءة, 

 وغقر ذلؽ. ,والدطاء والذكر,

 .«َواْسَتـَْشَؼ » قوله:

 .«فؾقدخؾ يف أكػف ماء»ويف بعض إحاديث:  ,إدخال الؿاء يف إكػ :آستـشاق

 .(٤)«وآستـشاق سـةالؿضؿضة » :مرفقًطا ڤوقد جاء طـ ابـ طباس 

 .«َواْسَتـَْثرَ » قوله:

 .وهق يستؾزم آستـشاق ,إخراج الؿاء مـ إكػهق  :آستـثار

فنكف يستـشؼ  إٓ إذا قام مـ الـقم ,مرة مرة وآستـشاق والؿضؿضة تجزئ

  لؼقل ثالًثا
َّ
اٍت, َفنِنَّ »: ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِل ـْ َمـَاِمِف َفْؾَقْستَـْثِْر َثاَلَث َمرَّ إَِذا اْسَتْقَؼَظ َأَحُدُكْؿ ِم

قَْطاَن َيبِقُت َطَؾك َخَقاِشقِؿفِ   يف حديث كؿا ,والـثر يؽقن بالقد القسرى, (2)«الشَّ

 َهَذا َفَػَعَؾ  اْلُقْسَرى بَِقِدهِ  َوَكَثرَ  َواْسَتـَْشَؼ, َفَتَؿْضَؿَض  بَِقُضقٍء, َدَطا»: ڤ طؾل 

 .(٣)«َثاَلًثا

والقجف حدوده مـ مـبت الشعر الؿعتاد يف : «ُثؿَّ َغَسَؾ َوْجَفُف َثاَلًثا» قوله:

 ًٓ  .ذن طرًضاذن إلك شحؿة إومـ شحؿة إ ,الجبفة إلك اسػؾ الذقـ صق

ويغسؾ وجفف بؽػقف, وٓ بلس أن يستعقـ بقساره مع يؿقـف, فؼد وضح ذلؽ 

 بعض روايات صحقح مسؾؿ, وإن َغَسؾف بؽػ واحدة أجزَأه.

 َطأي١: حهِ ختًٌٝ ايًخ١ٝ؟

 ملسو هيلع هللا ىلص أن الـبل» :ڤبـ طػان  حديث طثؿان :روي يف الباب طدة أحاديث مـفاو
                                                                                       

 , وفقف إسؿاطقؾ بـ مسؾؿ الؿؽل ضعقػ.(282برقؿ: ) الدارقطـل يف ســفالحديث أخرجف  (٤)

 (.238الحديث أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (2)

 (.91(, والـسائل برقؿ: )1133الحديث أخرجف أحؿد برقؿ: ) (٣)



          
 65 الطهارة كتاب

 
 ةلقس يف تخؾقؾ الؾحق» :طـ أبقف ,أحؿد بـ وقد قال طبداهلل ,(٤)«كان يخؾؾ لحقتف

 .«صحقح ءشل

 «لءش ةيف تخؾقؾ الؾحق ملسو هيلع هللا ىلصيثبت طـ الـبل  ٓ» :وقال ابـ ابل حاتؿ طـ أبقف

 .فعؾك هذا لق اكتػك بغسؾ ضاهرها كػاه ,اهـ

ـِ َثاَلًثا َوَيَدْيفِ » قوله: يقضحفا بؼقة إحاديث أكف بدأ بقؿقـف : «إَلك اْلِؿْرَفَؼْق

لَِؿا َثَبَت فِل َصِحقح  ,ويؽقن الُغسؾ إلك العضد ,َغسؾ شؿالف ثالًثاا, ثؿ ثالثً 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة    ,ڤُمْسؾِؿ َط
ُّ
َحتَّك َأْشَرَع فِل  وَغَسَؾ َيَدْيفِ »: قال ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِل

 .هذا هق الصحقح يف الؿسللة ,«اْلَعُضدِ 

 ؟ٌٖ تدخٌ املسافل يف ايػطٌ أّ ال َطأي١:

 دخؾ الؿرفؼقـ يفكثر العؾؿاء طؾك أكف يُ أو» : الؿغـل بـ قدامف يف قال

 كتفكا .«الغسؾ

 ؟ع٢ً َٛضع ايٛض٤ٛٛش ايصٜاد٠ جتٌٖ َطأي١: 

الَةِ  ُل لِؾصَّ ـْ َأبِك َحاِزٍم َقاَل ُكـُْت َخْؾَػ َأبِك ُهَرْيَرَة َوُهَق َيَتَقضَّ  ,يف مسؾؿ َط

َيا  :َفَؼاَل  ؟َلُف َيا َأَبا ُهَرْيَرَة َما َهَذا اْلُقُضقءُ  :َفُؼْؾُت  ,َفَؽاَن َيُؿدُّ َيَدُه َحتَّك َتْبُؾَغ إِْبَطفُ 

وَخ َأْكُتْؿ َها ُهـَا ْلُت َهَذا اْلُقُضقءَ  ,َبـِك َفرُّ َسِؿْعُت  ,َلْق َطؾِْؿُت َأكَُّؽْؿ َها ُهـَا َما َتَقضَّ

ـَ اْلُؿمْ »َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلص لَخؾِقؾِ  ـِ َحْقُث َيْبُؾغُ َتْبُؾُغ اْلِحْؾَقُة ِم  .(2)«اْلَقُضقءُ  ِم

 .فال ُيَتاَبع طؾقف, مقققف طؾقف ,اجتفاد مـف هذا :أققل

, َحْقُث َيْبُؾُغ اْلَقُضقءُ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص وقد قال ـِ ـَ اْلُؿْمِم  .«َتْبُؾُغ اْلِحْؾَقُة ِم
                                                                                       

أخرجف الرتمذي برقؿ:  ڤوجاء مـ حديث طؿار بـ ياسر (, 31الحديث أخرجف الرتمذي برقؿ: ) (٤)

 (.429وابـ ماجف برقؿ: )(, 29)

 (.250أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (2)
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والصحقح  ,أن الحؾقة تتؿدد يقم الؼقامة يف الؿممـ حقث بؾغ القضقء ڤ َفَظـ

 أن الحؾقة تؽقن يف أماكـ القضقء.

 بني ايُٝني ٚايػُاٍ؟ايرتتٝب يف ايٛض٤ٛ حهِ  َطأي١:

َر , سـةالرتتقب يف القضقء بقـ القؿقـ والشؿال  أكف خالَػ بقـ القديـ فؾق ُقدِّ

ْلُتؿْ  إَِذا» :يؼقل ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قبؾ يؿقـف أجزأه, مع أن رسقل وغسؾ شؿالف  َفابَْدُءوا َتَقضَّ

 .(٤)«بَِؿَقاِمـُِؽؿْ 

َؿالِ  بََدْأُت  َلقْ  ُأبَالِل َما» :قال ڤطـ طؾل  ,وقد أخرج الدار قطـل وغقره  بِالشِّ

ـِ  َقْبَؾ  ْلُت  إَِذا اْلَقِؿق  .(2)«َتَقضَّ

  يف حديث َطْبدَ  :«ُثؿَّ َمَسَح بَِرْأِسفِ » قوله:
ِ
ِم » :ڤبـ َزْيد  اهلل أكف َبَدَأ بُِؿَؼدَّ

ُهَؿا َحتَّك َرَجَع إَِلك الَؿَؽاِن الَِّذي َبَدَأ َرْأِسِف, َحتَّك  َذَهٍب بِِفَؿا إَِلك َقَػاُه, ُثؿَّ َردَّ

 :قال ڤبـ زيد  ويؽقن الؿسح بؿاء جديد فػل مسؾؿ طـ طبداهلل ,«مِـْفُ 

 .«َوَمَسَح َرأَسُف بَِؿاٍء َغْقُر َفْضِؾ َيَدْيفُ »

 ثؿ إن لؿسح الرأس حآت: 

يف جؿٍع مـ أهؾ العؾؿ إلك أكف  حـقػة ذهب أبق ,مؽشقًفاإذا كان إولك: 

بد مـ  ُيجزئ ُرْبُعُف, أو ُثُؾُثُف, أو كصُػُف, و الصحقح مـ أققال أهؾ العؾؿ أكف ٓ

ولؿا تؼدم مـ حديث , ﴾ڀ ٺ﴿يؼقل:  اهلل  آستقعاب, ٕن

 .ڤبـ زيد  طبداهلل

 رأسف, فنكف يؿسح طؾك لعؿامة فػل إذا كان طؾقف طؿامة قد استقطبتالثاكقة: 

يؿسح طؾك  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رأيت رسقل» :قال ,ڤ بـ أمقة البخاري طـ طؿرو
                                                                                       

 (. 402(, وابـ ماجف برقؿ: )8653الحديث أخرجف أحؿد برقؿ: ) (٤)

 (.295برقؿ: ) ســفيف  الدارقطـلالحديث أخرجف  (2)
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   .(٤)«طؿامتف وخػقف

أن يؽقن طؾقف طؿامة وضفرت الـاصقة, فنكف يؿسح طؾك العؿامة الثالثة: 

ومسح طؾك الخػقـ ومؼدم رأسف » :قال ,ڤة فػل مسؾؿ طـ الؿغقر ,والـاصقة

 .«ةفؿسح بـاصقتف وطؾك العؿام» ة:ويف رواي ,«وطؾك طؿامتف

بـ بشار يف هذا الحديث يف مقضع  وذكر محؿد» :وقال الترمذي  

وقد روى هذا الحديث مـ غقر وجف طـ  ,آخر أكف مسح طؾك كاصقتف وطؿامتف

ولؿ يذكر بعضفؿ  ,ذكر بعضفؿ الؿسح طؾك الـاصقة والعؿامة ,بـ شعبة الؿغقرة

 .«الـاصقة

ما رأيت » :بـ حـبؾ يؼقل سؿعت أحؿد :بـ الحسـ يؼقل وسؿعت أحؿد

 .«بـ سعقد الؼطان بعقـل مثؾ يحقك

ـْ  الَباِب  َوفِل قال: ـِ  َطْؿِرو َط  .ُأَماَمةَ  َوَأبِل َوَثْقَباَن, َوَسْؾَؿاَن, ُأَمقَِّة, ْب

ـِ  اْلُؿِغقَرةِ  َحِديُث  طقسك: قال أبق ـٌ  َحِديٌث  ُشْعَبةَ  ْب  .َصِحقٌح  َحَس

ـْ  َواِحدٍ  َغْقرِ  َقْقُل  َوُهقَ  ـْ  الِعْؾؿِ  َأْهؾِ  مِ   َأْصَحاِب  مِ
ِّ
 بَْؽٍر, َأُبق: مِـُْفؿْ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل

, َيُؼقُل  َوبِفِ  َوَأَكٌس, َوُطَؿُر,
ُّ
 .الِعَؿاَمةِ  َطَؾك َيْؿَسُح : َقاُلقا َوإِْسَحاُق  َوَأْحَؿُد, إَْوَزاِطل

ـْ  َواِحدٍ  َغْقرُ  وَقاَل  ـْ  الِعْؾؿِ  َأْهؾِ  مِ   َأْصَحاِب  مِ
ِّ
ـَ  ,ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل  َيْؿَسُح  َٓ : َوالتَّابِِعق

َّٓ  الِعَؿاَمةِ  َطَؾك , ُسْػَقانَ  َقْقُل  َوُهقَ  الِعَؿاَمِة, َمعَ  بَِرْأِسفِ  َيْؿَسَح  َأنْ  إِ  الثَّْقِريِّ

ـِ  َوَمالِِؽ  ـِ  َأَكٍس, ْب   اْلُؿَباَرِك, َواْب
ِّ
افِِعل  .َوالشَّ

ـَ  الَجاُرودَ  وَسِؿْعت : طقسك قال أبق ـَ  َوكِقعَ  َسِؿْعُت : َيُؼقُل  ُمَعاذٍ  ْب  ْب

اِح   هـا. لأِلََثرِ  ُيْجِزُئفُ  الِعَؿاَمةِ  َطَؾك َمَسَح  إِنْ : َيُؼقُل  الَجرَّ
                                                                                       

 (. 205يف صحقحف برقؿ: ) البخاريأخرجف  (٤)
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ـْ باِلٍَل    َأنَّ َرُسقَل , ڤويف مسؾؿ َط
ِ
ـِ َواْلِخَؿارِ َمَسَح َطَؾك الْ » :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ْق  .(٤)«ُخػَّ

 اكتفك ؿامة ٕهنا تخؿر الرأس أي تغطقف.يعـل بالخؿار الع :قال الـقوي

ُثؿَّ »: ڤويدخؾ يف مسح الرأس مسح إذكقـ, لؿا صح طـ ابـ طباس 

 .«َمَسَح بَِرْأِسِف َوُأُذَكْقِف َضاِهِرِهَؿا َوَباصِـِِفَؿا

ن مسح يرو ,والعؿؾ طؾك هذا طـد اكثر أهؾ العؾؿ :الترمذياإلمام قال  

 اكتفكإذكقـ ضفقرهؿا وبطقهنا. 

ك اإلهبام طؾك خارجفؿا., ُيدخؾ السبابة يف إذكقـ  وُيحرِّ

 َباصِـِِفَؿا َوُأُذَكْقفِ  بَِرْأِسِف, َمَسَح  ُثؿَّ » :قال ,ڤابـ طباس فػل الـسائل طـ 

, ـِ بَّاَحَتْق «َبنِْبَفاَمْقفِ  َوَضاِهِرِهَؿا بِالسَّ
 (2). 

 .قفوٓ يؾزم أن يليت بؿاٍء جديد ٕذك

مـ  ةوقد جاء طـ طد, ضعقػ «ن مـ الرأساكَ إُذُ » :حديثتيبيه:  

 .وخرج صرقف العالمة إلباين يف اإلرواء ڤالصحابة 

 اهـ .«ءلولؿ يصح مـفا ش» :الحافظ يف التؾخقصقال 

ا, ُثؿَّ شؿالف طؾك ما تؼدم ثالثً  فقبدأ بقؿقـف :«ُثؿَّ َغَسَؾ كِْؾَتا ِرْجَؾْقِف َثاَلًثا» قوله:

: ڤلؿا ثبت مـ َحِديِث َأبِل ُهَرْيَرَة  :الرجؾقـ إلك الساقا, ويؽقن ُغسؾ ثالثً 

اِق  َحتَّك ُثؿَّ َغَسَؾ ِرْجَؾْقفِ »  .(٣)«َأشَرَع فِل السَّ

 ,حجة لؾروافض يف الؿسح وٓ ,فالقاجب غسؾ الرجؾقـ إلك الؽعبقـ

پ پ ڀ ڀ ﴿ :اهلل  لؼقل وبالـسبة, سقى مخالػة السـة
                                                                                       

 (. 275أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (٤)

 (.102برقؿ: ) ســفيف  الـسائلأخرجف  (2)

 (.246الحديث أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (٣)
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ففل معطقفة طؾك القديـ  ,﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

فالؿراد بالؿسح الغسؾ  ,﴾ٺ﴿وأما طؾك قرأه الؽسر: , أسطؾك الر ٓ

 الخػقػ يف ققل ٕهؾ العؾؿ.

وذلؽ  ,أن ذلؽ يف حؼ مـ كان ٓبًسا لؾخػ وغقره :وقال بعض أهؾ العؾؿ

 .أن أية كزلت يف السػر

 ڤبـ صربة  لحديث لؼقط ,ومؿا يذكر تخؾقؾ إصابع يف القضقء

 .(٤)«إذا تقضلت فخؾؾ إصابع»ا بؾػظ: مرفقطً 

ُل َكْحَق ُوُضقِئل َهَذا» قوله:  أي مثؾ ما تقضلُت لؽؿ.: «َيَتَقضَّ

بـ  طؿرو َقاَل , كف مـ أطظؿ أسباب مغػرة الذكقبوأ ,فضؾ القضقء :فػقف 

  َيا: َفُؼْؾُت » :ڤطبسة 
َّ
  َكبِل

ِ
ْثـِل َفاْلُقُضقءَ  اهلل  َرُجٌؾ  ِمـُْؽؿْ  َما»: َقاَل  َطـُْف, َحدِّ

ُب  َّٓ  َفَقـَْتثِرُ  َوَيْسَتـِْشُؼ  َفَقَتَؿْضَؿُض, َوُضقَءهُ  ُيَؼرِّ ْت  إِ  َوفِقفِ  َوْجِفِف, َخَطاَيا َخرَّ

َّٓ  اهللُ, َأَمَرهُ  َكَؿا َوْجَففُ  َغَسَؾ  إَِذا ُثؿَّ  َوَخَقاِشقِؿِف, ْت  إِ ـْ  َوْجِففِ  َخَطاَيا َخرَّ  َأْصَراِف  ِم

, إَِلك َيَدْيفِ  َيْغِسُؾ  ُثؿَّ  اِء,اْلؿَ  َمعَ  لِْحَقتِفِ  ـِ َّٓ  اْلِؿْرَفَؼْق ْت  إِ ـْ  َيَدْيفِ  َخَطاَيا َخرَّ  َمعَ  َأَكاِمِؾفِ  ِم

َّٓ  َرْأَسُف, َيْؿَسُح  ُثؿَّ  اْلَؿاِء, ْت  إِ ـْ  َرْأِسفِ  َخَطاَيا َخرَّ  ُثؿَّ  اْلَؿاِء, َمعَ  َشْعرِهِ  َأْصَراِف  ِم

, إَِلك َقَدَمْقفِ  َيْغِسُؾ  ـِ َّٓ  اْلَؽْعَبْق ْت  إِ ـْ  ِرْجَؾْقفِ  َخَطاَيا َخرَّ  َقامَ  ُهقَ  َفنِنْ  اْلَؿاِء, َمعَ  َأَكاِمِؾفِ  ِم

َدهُ  َطَؾْقفِ  َوَأْثـَك اهللَ  َفَحِؿَد  َفَصؾَّك, غَ  َأْهٌؾ, َلفُ  ُهقَ  بِالَِّذي َوَمجَّ ِف, َقْؾَبفُ  َوَفرَّ َّٓ  لِؾَّ  إِ

ـْ  اْكَصَرَف  فُ  َوَلَدْتفُ  َيْقمَ  َكَفْقَئتِفِ  َخطِقَئتِفِ  ِم ـْ َأبِك ُهَرْيَرةَ , (2)«ُأمُّ  ,ڤ َوَجاَء بِـَْحِقِه َط

  َأنَّ َرُسقَل 
ِ
َل اْلَعْبُد » :َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ـُ  - اْلُؿْسِؾؿُ  إَِذا َتَقضَّ َفَغَسَؾ َوْجَفُف  - َأِو اْلُؿْمِم

                                                                                       

(, وصححف ابـ حبان 38(, والرتمذي يف ســف برقؿ: )16381الحديث أخرجف أحؿد برقؿ: ) (٤)

 (.130: )«صحقح أبل داود»يف  والحاكؿ وغقرهؿا, وقد خرجف الشقخ آلباين 

 (.832الحديث أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (2)
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ـْ َوْجِفِف ُكؾُّ َخطِقَئٍة َكَظَر إَِلْقَفا   - َأْو َمَع آِخرِ َقْطرِ اْلَؿاءِ  - بَِعقْـَْقِف َمَع اْلَؿاءِ َخَرَج ِم

ـْ َيَدْيِف ُكؾُّ َخطِقَئٍة َكاَن َبَطَشْتَفا َيَداُه َمَع اْلَؿاءِ  َأْو َمَع آِخرِ  - َفنَِذا َغَسَؾ َيَدْيِف َخَرَج ِم

َأْو َمَع  - َفا ِرْجالَُه َمَع اْلَؿاءِ َفنَِذا َغَسَؾ ِرْجَؾْقِف َخَرَجْت ُكؾُّ َخطِقَئٍة َمَشتْ  - َقْطرِ اْلَؿاءِ 

ُكقِب َحتَّك َيْخ  - آِخرِ َقْطرِ اْلَؿاءِ  ـَ الذُّ ـْ , (٤)«ُرَج َكِؼقًّا ِم  :َقاَل  ڤأبل هريرة َوَط

  َقاَل َرُسقُل 
ِ
َأَرَأْيُتْؿ َلْق َأنَّ َكْفًرا بَِباِب َأَحِدُكْؿ َيْغَتِسُؾ ِمـُْف ُكؾَّ َيْقٍم َخْؿَس » :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـْ َدَركِِف َشْلءٌ  اٍت َهْؾ َيْبَؼك ِم ٌء. َقاَل: «َمرَّ
ْ
ـْ َدَركِِف َشل

َٓ َيْبَؼك مِ َفَذلَِؽ َمَثُؾ »؟ َقاُلقا: 

َؾَقاِت الَخْؿِس َيْؿُحق َـّ الَخَطاَيا الصَّ «اهللُ بِِف
الذي يؽقن  وُيشرتط يف القضقء, (2) 

 
َّ
 .ملسو هيلع هللا ىلصكػارة أن يتقضل كقضقء الـَّبِل

 ڤَأبِل ُهَرْيَرَة  عـف ,«ركعتقـصؾل بعده » قوله:
َّ
َقاَل لِباِلٍَل:  ملسو هيلع هللا ىلص: َأنَّ الـَّبِل

ْثـِل بَِلْرَجك َطَؿٍؾ َطِؿْؾَتُف فِل اإِلْسالَِم, َفنِكِّل َسِؿْعُت ِطـَْد َصالَِة الَػْجِر » َدفَّ  َيا باِلَُل َحدِّ

ـَ َيَديَّ فِل الَجـَّةِ  ْر  ,«َكْعَؾْقَؽ َبْق َقاَل: َما َطِؿْؾُت َطَؿاًل َأْرَجك ِطـِْدي: َأكِّل َلْؿ َأَتَطفَّ

َّٓ َصؾَّقُْت بَِذلَِؽ الطُُّفقِر   َصُفقًرا, فِل َساَطِة َلقٍْؾ َأْو َكَفاٍر, إِ
َ
«َما ُكتَِب لِل َأْن ُأَصؾِّل

 (٣). 

ُث فِقِفَؿا َكْػَسفُ » قوله: فنن اإلكسان  ؟اهؾ الؿراد مـع الحديث مطؾؼً  :«ُيَحدِّ

 
َّ
, ملسو هيلع هللا ىلصقد ٓ يتحؽؿ يف خقاصره وما يختؾج يف كػسف, وتعؾؿقن ما حصؾ مـ الـَّبِل

ا ذكرت شقئا مـ تبر »قال:  ؟ما شلكؽ اهلل اكصرف مـ الصالة, قالقا يا رسقل لؿَّ

 .(١)«ا فؽرهت أن يحبسـل فلمرت بؼسؿتفطـدك

  وَقاَل َرُسقُل 
ِ
ْقَطاُن » :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل متػؼ  ,«اَكَذا َوَكَذ  َأَحَدُكْؿ, َفَقُؼقَل: اْذُكرْ َيْلتِل الشَّ

                                                                                       

 (.244الحديث أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (٤)

 (.667ؿ يف صحقحف برقؿ: )الحديث أخرجف مسؾ (2)

 (.2458مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )(, و1149البخاري يف صحقحف برقؿ: )الحديث أخرجف  (٣)

ـِ  , مـ حديث ُطْؼَبةَ (851يف صحقحف برقؿ: ) البخاريالحديث أخرجف  (١)  .ڤاْلَحاِرِث  ْب
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 .ڤأبل هريرة طؾقف طـ 

إلك غقر ذلؽ مـ إحاديث الدالة, طؾك أن الخاصرة قد تؼع, فالؿؿـقع هق 

 آسرتسال.

ـْ َذْكبِفِ ُغِػَر لَ » قوله: َم ِم وجؿقع إحاديث التل  ,فقف فضؾ القضقء: «ُف َما َتَؼدَّ

تليت يف فضؾ الحسـات إكؿا تغػر الذكقب الؿتؼدمة, ولؿ يثبت شلء يف مغػرة 

 الذكقب الؿتلخرة.

 ؟ٌٖٚ املساد بايرْب ايهبا٥سَطأي١: 

 .إٓ التقبة الؽبقرة ح مـ أققال العؾؿاء أهنا ٓ تؽػرالصحقالجـقاب: 

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ﴿ :اهلل  لؼقل

ں  ں ڱ﴿: وقال تعالك, [31 الـساء:] ﴾ڱ ڱ ڱ

 .[32الـجؿ: ] ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ

 ,الصؾقات الخؿس»: كان يؼقل ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  أن رسقل ,ڤويف َحِديِث أَبِل ُهَرْيَرَة 

 .(٤)«مؽػرات ما بقـفـ إذا اجتـب الؽبائر ,ورمضان إلك رمضان ,والجؿعة إلك الجؿعة

 ڤ بؿا أخرج مسؾؿ طـ طؿر :ويستحب أن يلتل بعد الػراغ مـ القضقء 

ُل َفُقْبِؾغُ » :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسقل قال قال: ـْ َأَحٍد َيَتَقضَّ اْلُقُضقَء  - َأْو َفُقْسبِغُ  - َما ِمـُْؽْؿ ِم

ًدا َطْبُد  ,اهللُ  َأْشَفُد َأْن َٓ إَِلَف إَِّٓ  :ُثؿَّ َيُؼقُل   َوَرُسقُلفُ  َوَأنَّ ُمَحؿَّ
ِ
إَِّٓ ُفتَِحْت لَُف  ,اهلل

َفا َشاءَ َأْبَقاُب اْلَجـَِّة الثََّؿاكِقَ  ـْ َأيِّ «ُة َيْدُخُؾ ِم
 (2). 

 ,ُكحاس أي مـ ,جاء أكف مـ ُصْػرٍ , الصغقر كالَطْست الَتْقر اإلكاء :«بَِتْقرٍ » قوله:
                                                                                       

 (.233الحديث أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (٤)

 (.28الحديث أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (2)
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 وفقف رد طؾك مـ مـع استخدام الـحاس يف أكقة.

 .ُيرفع الحدث إٓ بالؿاء دلقٌؾ طؾك أكف ٓ :«ـْ َماءٍ م»ِ قوله:

 
ِّ
جقاز التعؾقؿ بالػعؾ, وٓ يؾزم مـ ذلؽ  :وفقف ,ملسو هيلع هللا ىلصفتقضل لفؿ وضقء الـَّبِل

  ,أن ُيؼال لؿ يـِق, أو كقى
ِّ
ل هبؿ كقضقء الـَّبِل  ملسو هيلع هللا ىلص فنن الـقة محؾفا الؼؾب, ولعؾف تقضَّ

 وكقتف رفع الحدث.

ـَ التَّْقِر َفَغَسَؾ » قوله: يعـل قبؾ أن يدخؾ يده يف  :«َيَدْيِف َثاَلًثاَفَلْكَػَل َطَؾك َيِدِه ِم

 .ڤاإلكاء, كؿا تؼدم يف حديث طثؿان 

 :«ُثؿَّ أَْدَخَؾ َيَدُه فِل التَّْقِر َفَؿْضَؿَض َواِْستَـَْشَؼ َواِْستَـْثََر َثاَلَث بَثاَلث َغَرَفاٍت » قوله:

, أكف فعؾ ذلؽ بثالثة غرفات بقٍد واحدة, كؿا يف ڤ مقضح لحديث طثؿان

 صحقح مسؾؿ.

ـِ َأْدَخَؾ َيَدُه َفَغَسَؾ َيَدْيِف مَ » قوله: ـِ إَِلك اْلِؿْرَفَؼْق َتْق استدل العؾؿاء هبذا طؾك  :«رَّ

أكف , ڤبـ زيد  اهلل مرتقـ مرتقـ, وقد جاء يف بعض حديث طبد جقاز القضقء

 
ِّ
 تارة ملسو هيلع هللا ىلصفعؾ ذلؽ ثالًثا, فال يؿـع أن يؽقن قد تقضل مراٍت َوبقَّـ لفؿ أن الـَّبِل

 يغسؾ ثالًثا, وتارة يغسؾ مرتقـ.

 وبعضفا مرتقـ. ثالًثا جقاز غسؾ بعض إطضاء :وفيه 

 أي استقطب جؿقعف. :«َفَؿَسَح َرْأَسفُ » قوله:

ًة َواِحَدةً » قوله: ِم َرْأِسِف, َحتَّك َذَهٍب بِِفَؿا إِلَك :َفلَْقبََؾ بِِفَؿا َوَأْدَبَر َمرَّ  :«َقَػاهُ  بََدَأ بُِؿَؼدَّ

  هذا تؿثقؾ
َّ
ر أكف مسح بغقر هذه الصػة  ,ملسو هيلع هللا ىلص لؾصػة التل مسح هبا الـَّبِل وإن ُقدِّ

 فؿسحف صحقح.

  وما جاء مـ إحاديث أن
ِّ
وقد خرج  مسح رأسف ثالًثا فال يثبت ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِل

 .داود يف ســف كثقرًا مـ صرقفا مشقرًا إلك طؾتفا أبق
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 .طؾك ما تؼدم: «ُثؿَّ َغَسَؾ ِرْجَؾْقفِ » قوله:

ـْ ُصْػرَفَلْخَرْجـَا لَ » قوله:  :«ُف َماًءا فِل َتْقٍر ِم

  :جقاز سمال الؿاء لؾقضقء وكذلؽ لؾشرب :فيه 
َّ
قد  ملسو هيلع هللا ىلص فنن الـَّبِل

ـّ يعـل مـ الؿاء الذي بات معؾؼً  ,سللفؿ أن يعطقه ماءً   مـ الؿاء  ,ا يف ِش
َ
فُلططل

 .ملسو هيلع هللا ىلصفشرب ثؿ تقضل 

 
َّ
 كثقرة.وأحاديثف  ملسو هيلع هللا ىلصهذا وصػ مختصر لقضقء الـَّبِل

 :ويف األحاديح مً الفوائد على ما تقدو 

 طؾك تعؾُّ  اهلل طؾقفؿ السؾػ رضقان حرص 
َّ
 .ملسو هيلع هللا ىلصؿ ما يتعؾؼ بلفعال الـَّبِل

 تبؾقغف لؾـاس.العؾؿ, و اهلل طؾقفؿ طؾك كشر حرص الصحابة رضقان :وفيه 

ب يف صالة ركعتقـ, :وفيه  لػضؾفؿا  الرتغقب يف العؿؾ الصالح حقث رغَّ

 ومـزلتفؿا.

القاسع, فنكف بقضقء و صالة ركعتقـ يغػر  اهلل  بقان لػضؾ :وفيه 

 ما تؼدم مـ الذكقب ويتجاوز طـ السقئات, والزٓت.

الحاجة إلك الؿجاهدة, فنن اإلكسان قد تطرأ طؾقف القساوس, أو  :وفيه 

 الخقاصر فقحتاج أن يجاهدها.

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڦ ڦ ڦ ﴿: اهلل  بقان لؼقل :وفيه 

 .«.َكُحْق ُوُضْقئل َهَذا..» , لؼقلف:[31آل طؿران: ] ﴾ڃ ڃڃ چ چ چ

َصؾَّك  ُثؿَّ » ؼقلف:استحباب الؿبادرة إلك إطؿال الصالحة ل :وفيه 

 فنن اإلكسان بحاجة إلك آستؿرار يف العؿؾ الصالح. ,«َرْكَعَتْقـ

يتعؾؼ  استقطب ما أن الحديث إذا جؿعت صرقف :وفقف مـ الػقائد الحديثقة 

, ڤ بـ طػان ُأجِؿَؾت يف حديث طثؿان فاكظر إلك بعض الؿسائؾ التل, بالؿسللة
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 .ڤبـ زيد  اهلل ت يف حديث طبدُبْقـَ 

ة لؿا يستدل بف بعض أهؾ العؾؿُح  :وفيه  فؿ لبعض ما ُيـؼؾ طـ يف ترك جَّ

 
َّ
 .بغقر سـٍد ثابت ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل

 فقُؼال:  
َّ
اهلل طؾقفؿ إلك  لتبادر الصحابة رضقان ملسو هيلع هللا ىلصلق كان هذا ثبت طـ الـَّبِل

 .«فَؿسح رأسِف بؿاٍء غقِر فضِؾ يِدهِ » يؼقل: ,ڤ بـ زيد اهلل ؼؾف, ومـ ذلؽ أن طبدك

 واهلل أطؾؿ. ةتتعؾؼ هبذه الؿسلل يعـل ُيَبْقـ حتك دقائؼ
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  ,ٜعذب٘ ايتُٝٔ يف تٓعً٘ ملسو هيلع هللا ىلصنإ ايٓيب »]

 [«ٚيف غأْ٘ نً٘ ,ٚطٗٛزٙ ,ٚتسدً٘

 

 

ـْ َطائَِشَة ) - ٤1 ؾِ ُيْعِجبُ  ملسو هيلع هللا ىلصالّؾِف  َكاَن َرُسقُل »َقاَلْت:  ڤَط ل َتـَعُّ
ـَ فِ ِف, ُف التََّقؿُّ

فِ  ِؾِف, َوُصُفقِرِه, َوفِل َشْلكِِف ُكؾِّ  .((٤)«َوَتَرجُّ

l: 

 :فقف العديد مـ الػقائد, ومـفا هذا حديٌث طظقؿ

  :فقف
ُّ
بآقتداء  اهلل  الػاضؾة, وقد أمركا أن ملسو هيلع هللا ىلصبعض شؿائؾ الـَّبِل

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ﴿ :اهلل  والتلسل بف, قال

 .[21إحزاب: ] ﴾ىئ ی

طؾقفا ٕهنا أكؿؾ  دطقٌة لـا أن كلخذ هبا وكسقر :الُخُؾؼقة ملسو هيلع هللا ىلصويف صػات الـَّبِلُّ  

, [4الؼؾؿ: ] ﴾ڱ ڱ ڱ ں﴿ يف شلن كبقف: اهلل  إخالق, قال وأشرف

  ُخُؾَؼ  َفنِنَّ » َكَؿا فِل ُمْسؾٍِؿ: ڤَوَقاَلْت َطائَِشَة 
ِّ
  َكبِل

ِ
 .(2)«اْلُؼْرآنَ  َكانَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـْ   »َقاَل:  ڤ أكسَوَط
ُّ
ـَ الـَّاِس ُخُؾًؼا ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن الـَّبِل  .(٣)«َأْحَس

ـَ    ,شموكف يف كثقر مـ أي استخدام القؿـك ,ومـ أخالقف أكف كان يعجبف التََّقؿُّ

 .شريػة ومؽرمة ٕن القد القؿقـ

                                                                                       

 (.268(, مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )168الحديث أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (٤)

 .(746أخرجف مسؾؿ برقؿ: ) (2)

 .(659(, ومسؾؿ برقؿ: )6203أخرجف البخاري برقؿ: ) (٣)
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ـِ ُطَؿَر  ,وٕهنا صػة الؿممـقـ   َأنَّ َرُسقَل , ڤويف حديث اْب
ِ
 َٓ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

َـّ  َٓ  بِِشَؿالِِف, ِمـُْؽؿْ  َأَحٌد  َيلُْكَؾ َـّ  َو ْقَطانَ  َفنِنَّ  بَِفا, َيْشَرَب  .«بَِفا َوَيْشَرُب  بِِشَؿالِِف, َيلُْكُؾ  الشَّ

َٓ »: فِقَفا َيِزيدُ  َكافِعٌ  َوَكانَ  :َقاَل  َٓ  بَِفا, َيْلُخُذ  َو  .(٤)«بَِفا ُيْعطِل َو

 .(2)«َكاَن إَِذا َأْطَطك, َأْطَطك بَِقِؿقـِفِ وَ » :جاء بؾػظوَ 

  ,ڤ َوفِل َحِديِث َأبِل ُهَرْيَرةَ 
ُّ
إَِذا َشرَِب َأَحُدُكْؿ َفِؾَقْشَرْب » َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِل

َأْطَطك َأْطَطك بَِقِؿقـِِف,  َوإَِذا ,َأَكَؾ َفْؾَقْلُكْؾ بَِقِؿقـِِف, َوإَِذا َأَخَذ َأَخَذ بَِقِؿقـِفِ بَِقِؿقـِِف, َوإَِذا 

ْقَطاَن َيْلُكُؾ بِِشَؿالِِف, َوَيْشَرُب بِِشَؿالِِف,  .(٣)«َوُيْعطِل بِِشَؿالِفِ  ,َوَيْلُخُذ بِِشَؿالِفِ  َفنِنَّ الشَّ

 وأصؾف يف الصحقحقـ.

ٓ تلكؾقا »: قال ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  لطـ رسق , يف مسؾؿڤويف حديث جابر 

 .(١)«فنن الشقطان يلكؾ بالشؿال ,الشؿالب

ـَ َأبِل َسَؾَؿَة,  ويف َحِدْيث ُطَؿرَ    َرُسقلِ  ُكـُْت ُغالًَما فِل َحْجرِ »َيُؼقُل:  ڤْب
ِ
اهلل

ْحَػةِ ملسو هيلع هللا ىلص   , َفَؼاَل لِل َرُسقُل «, َوَكاَكْت َيِدي َتطِقُش فِل الصَّ
ِ
ُغالَُم,  َيا»: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ا َيِؾقَؽ  َسؿِّ   .(5)«اهللَ, َوُكْؾ بَِقِؿقـَِؽ, َوُكْؾ ِمؿَّ

ـْ سَؾؿةَ  ْ ُمْسؾٍِؿ َط
ـِ َطْؿرو َوفِل ـِ إَْكَقِع  ْب اهلل  َأنَّ َرُجاًل َأَكَؾ ِطـَْد رسقلِ », ڤب

َّٓ  ,«ٓ استطَعت» قاَل: ,ٓ َأْسَتطِقعُ  َقاَل:, «ُكْؾ بِقِؿقـَؽ »بِِشَؿالِِف فؼاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص  َما مـَعُف إِ
                                                                                       

 (.2020الحديث أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (٤)

 (. 2020أخرجف مسؾؿ برقؿ: ) (2)

ـُ َأبِل َصْؾَحَة, وذكره الفقثؿل يف 22656, 19420أخرجف أحؿد برقؿ: ) (٣)  ْب
ِ
 «الؿجؿع»(, طـ َطْبُد اهلل

 .«رواه أحؿد, وهق مرسؾ, ورجالف رجال الصحقح», وقال: 5/26

 (.2019الحديث أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (١)

 (.2022(, ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )5376حقحف برقؿ: )الحديث أخرجف البخاري يف ص (5)
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 .(٤)«اْلؽِْبُر َفَؿا َرفَعفا إَِلك فِقفِ 

 .وإحاديث يف هذا الباب كثقرة

  :الـقم طؾك القؿقـ 
ُّ
إذا كام اضطجع طؾك يؿقـف, َكَؿا فِل  ملسو هيلع هللا ىلصوكان الـَّبِل

ـِ ُثؿَّ َيْضَطِجُع َطَؾك » :ڤَطاِئَشَة َحِديِث  ـِ َخِػقَػَتْق  ,َيِؿقـِفِ َوَكاَن ُيَصؾِّل َرْكَعَتْق

ُن لَِصاَلِة الَػْجرِ   .(2)«َحتَّك َيْلتَِقُف الُؿَمذِّ

ْقؾِ   ـْ َحِديِث أبل هريرة  :َو فِل َكْقِم الؾَّ
 :قال ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  أن رسقل ,ڤَجاَء مِ

 :اهلل ولقسؿ ,إذا أوى أحدكؿ إلك فراشف فؾقلخذ داخؾة إزاره فؾقـػض بفا فراشف»

فنذا أراد أن يضطجع فؾقضطجع طؾك شؼف  ,فنكف ٓ يعؾؿ ما خؾػف بعده طؾك فراشف

إن أمسؽت  ,وبؽ أرفعف ,الؾفؿ ربل بؽ وضعت جـبل سبحاكؽ» :ولقؼؾ ,إيؿـ

ـْ وَ , (٣)««ػظفا بؿا تحػظ بف طبادك الصالحقـوإن أرسؾتفا فاح ,كػسل فاغػر لفا
مِ

 اهلل طـف, أَ  رضلَحِديِث البَِراِء 
َّ
مضجعؽ فتقضل وضقءك  إذا أتقت» :ملسو هيلع هللا ىلصنَّ الـَّبِل

 ,الؾفؿ أسؾؿت وجفل إلقؽ :ثؿ قؾ ,ثؿ اضطجع طؾك شؼؽ إيؿـ ,لؾصالة

ٓ مؾجل وٓ  ,رغبة ورهبة إلقؽ ,وألجلت ضفري إلقؽ, وفقضت أمري إلقؽ

 ,وبـبقؽ الذي أرسؾت ,الؾفؿ آمـت بؽتابؽ الذي أكزلت ,مـجك مـؽ إٓ إلقؽ

فرددهتا  :قال ,«فنن مت مـ لقؾتؽ فلكت طؾك الػطرة واجعؾفـ آخر ما تتؽؾؿ بف

 ,«ورسقلؽ» :قؾت ,الؾفؿ آمـت بؽتابؽ الذي أكزلت فؾؿا بؾغت ملسو هيلع هللا ىلصطؾك الـبل 

 .(١)«ٓ وكبقؽ الذي أرسؾت» :قال
                                                                                       

 (.2021الحديث أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (٤)

 (.736(, ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )626الحديث أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (2)

 (.2714(, ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )6320الحديث أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (٣)

 (.2710(, ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )247الحديث أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (١)
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ق  ملسو هيلع هللا ىلصفنكف » :الَحْؾؼ  ثؿ , يقم الـحر أن يحؾؼ مـ شؼف إيؿـأَمَر الحالَّ

 .(٤)«إيسر

وإذا خرج مـ الؿسجد , أكف يدخؾ بقؿقـف يف دخقل الؿسجد ذَكر العؾؿاءو 

 ويف قص آضػار يؼدم القؿقـ. ,أكف يخرج بشؿالف

وإذا خؾع بدأ بقساره, كؿا يف الحديث  :إذا اكتعؾ بدأ بقؿقـف ملسو هيلع هللا ىلصوكان الـَّبِلُّ  

إذا اكتعؾ أحدكؿ فؾقبدأ » :قال ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  لأن رسق ,يف الصحقح ڤطـ أبل هريرة 

 .(2)«القؿـك أولفؿا تـعؾ وآخرهؿا تـزعبالقؿقـ وإذا كزع فؾقبدأ بالشؿال لتؽـ 

ْت ـَكاكَ »َقاَلْت:  ڤلَِحِديِث َحْػَصَة  :إَِذا َلبَِس َبَدَأ بَِقِؿقـِفِ  ملسو هيلع هللا ىلصوكان الـَّبِلُّ  

 القُ  قلِ ـُد َرُس ـيَ 
ِ
َوَما  ,َوَكاَكْت َيَساُرُه لخالئف ,َولَِؾْبِسفِ  َعامِِف,ـَولِطَ  ,ُفقِرهِ ـْؿـَك لِطُ ـاهلل

ـْ َأَذى
 .(٣)«َكاَن مِ

ـِ  َسْفؾِ لَِحِديِث  :يبدأ بإيؿـ فإيؿـ يف الؿـاولة ملسو هيلع هللا ىلصوكان    َسْعدٍ  ْب

اِطِديِّ    َرُسقَل  َأنَّ »: ڤ السَّ
ِ
  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

َ
ـْ  مِـْفُ  َفَشِرَب  بَِشَراٍب, ُأتِل  ُغالَمٌ  َيِؿقـِفِ  َوَط

ـْ   َٓ : الُغالَمُ  َفَؼاَل  ,«َهُمَِٓء؟ ُأْططِلَ  َأنْ  لِل َأَتلَْذنُ »: لِْؾُغالَمِ  َفَؼاَل  إَْشقَاُخ, َيَساِرهِ  َوَط

 
ِ
, َرُسقَل  َيا َواهلل

ِ
  َرُسقُل  َفَتؾَّفُ : َقاَل  َأَحًدا, مِـَْؽ  بِـَِصقبِل ُأوثِرُ  َٓ  اهلل

ِ
 .(١)«َيِدهِ  فِل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـْ  َوَجاء ڤ َأكَس طـوَ    َأنَّ » ,َغقِْرهِ  َط
ُّ
ـْ  َكانَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل ـْ  ,أطرابل َيِؿقـِفِ  َط  َيَساِرهِ  َوَط

  َفَشِرَب  ,َؿرَوطُ  بَْؽرٍ  َأُبق
ُّ
ـُ » َوَقاَل: إطرابل كَاَوَل  ُثؿَّ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل ـُ  إَْيَؿ  .(5)««َفإَْيَؿ

                                                                                       

 (, ولؿ أجده يف البخاري.1305الحديث أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (٤)

 .(1305) :( ومسؾؿ5855الحديث أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (2)

 (.33الحديث أخرجف أبق داود يف ســف برقؿ: ) (٣)

 (.2030(, ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )2451الحديث أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (١)

 (.2029(, ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )2352الحديث أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (5)
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َْيَؿـُقَن,»ويف رواية:  ْٕ َْيَؿـُقَن, ا ْٕ َْيَؿـُقنَ  ا ْٕ  : »َأَكٌس  َقاَل  ,«ا

َ
  ُسـٌَّة, َفِفل

َ
 ُسـٌَّة, َفِفل

 
َ
 .(٤)«ُسـَّةٌ  َفِفل

 مع أن العؾؿاء اختؾػقا يف ذلؽ :ومـ إمقر التل تتعاصك بالقؿقـ السقاك 

 إزالة إذى تؽقن بالقسار. :قال ,بلن السقاك إزالة أذى :فؿـ قال

 الباب. , لحديثبالقؿقـ بلن السقاك تطُفر فقؽقن :ومـ قال

 إٓ أهنا تعقد إلك إفضؾ.وكالهؿا يجقز, 

ـْ َطاِزب  َقاَل البَِراءُ  :, إذا صؾك اكصرف طـ يؿقـفملسو هيلع هللا ىلصكان  ومـفا  : ڤبِ

« 
ّ
ـِ الـَّبِل ـْ َيِؿْق ْقـَا َأْحَبْبـَا َأْن كُؽقَن َط َوَكاَن إَِذا اْكَصَرَف َيُؼقْل:  ,«ملسو هيلع هللا ىلصُكـَّا إَِذا َصؾَّ

 .(2)«ِطَباَدكَ  - َتْجَؿعُ  َأوْ  - َتْبَعُث  َيْقمَ  َطَذاَبَؽ  ِقـِل َربِّ »

  جاء يف الصحقحقـ طـ َطْبدُ و
ِ
َٓ َيْجَعْؾ َأَحُدُكْؿ » :ڤبـ مسعقد  اهلل

ـْ َصاَلتِفِ 
ْقَطاِن َشْقًئا مِ ـْ َيِؿقـِفِ  ,لِؾشَّ َّٓ َط َٓ َيـَْصِرَف إِ ا َطَؾْقِف َأْن  َلَؼْد  ,َيَرى َأنَّ َحؼًّ

 
َّ
ـْ  ملسو هيلع هللا ىلصَرَأْيُت الـَّبِل  .(٣)«َيَساِرهِ َكثِقًرا َيـَْصِرُف َط

دِّ و ـِ السُّ ـْ َيِؿقـِ  :َقاَل  يِّ َط ـْ  لَسَلْلُت َأَكًسا َكْقَػ َأْكَصِرُف إَِذا َصؾَّْقُت َط َأْو َط

ا َأَكا َفَلْكَثُر َما َرَأْيُت َرُسقَل » :َقاَل  ي؟َيَسارِ    َأمَّ
ِ
ـْ َيِؿقـِفِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  .(١)«َيـَْصِرُف َط

  :إفضؾ أن يؽقن آكصراف طؾك القؿقـ أكثرلؽـ  
ّ
 ملسو هيلع هللا ىلص ٕكف ثابت طـ الـَّبِل

, ٕكف صػة ملسو هيلع هللا ىلصالّؾِف  فَؽاَن َرُسقُل , الؿقافؼ لفذا إحاديثو ـَ أصحاب  ُيْعِجبُُف التََّقؿُّ

 القؿقـ, حتك يقم الؼقامة يدخؾ الؿممـقن مـ الباب إيؿـ يف الجـة.

                                                                                       

 (.2029(, ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )2571الحديث أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (٤)

 (.709حف برقؿ: )الحديث أخرجف مسؾؿ يف صحق (2)

 (.707(, ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )852الحديث أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (٣)

 (.708الحديث أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (١)
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ا  ـ فقف يستحب َوِمؿَّ  أكف إلك ققمٌ  ذهب وقد: الخاتِؿ ويؼال الخاَتؿ الَتَقؿُّ

 أفضؾ القؿقـ يف لؽـف, والقسار القؿقـ يف يجقز الجقاز حقث ومـ, بالقسار ُيؾَبس

 .الزيـة مـ ٕكف

 إَِذا»: قال, ڤ أكس فعـ: يصؾل كان لؿـ القؿقـ إلك البصؼ ُيؽَره ومؿا 

ـْ  َأوْ  َوْجِفِف, ِقَبَؾ  َيْبُصْؼ  َفالَ  ُيَصؾِّل َأَحُدُكؿْ  َكانَ   كثقرة ُصرق لف الحديث, «َيِؿْقـِفِ  َط

 .وغقره الصحقح يف

: اإلمام يؿقـ طـ الؿلمقم يؽقن, واحد إٓ الؿلمقم يؽـ لؿ إذا الصالة ويف 

ـِ  َطَؾك ُيَصؾُّقنَ  َوَماَلئَِؽَتفُ  اهللَ  إِنَّ »: حديث وأما ُػقِف  َمَقاِم  و ُمَعؾ فحديث, «الصُّ

ػِّ  َطَؾك ُيَصؾُّقنَ  َوَمالئَِؽَتفُ  اهللَ  إِنَّ »: فقف الؿحػقظ لِ  الصَّ  .«إَوَّ

 .الؿستعان واهلل ُمسَتِؼؾ ُمَصـَّػ يف تملَّػ أن تستحؼ كثقرة القؿقـ وأحؽام

ِؾْقفِ » قوله:  ا لؿا فقفا مـشرطً  ةأي يف لِبس الـعال, والـعال مطؾقب :«فِل َتـَعُّ

  ,ڤ َفِػل َحِديِث َجابِر ,الرفؼ
ُّ
ُجَؾ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل الـَّبِل ـَ الـَِّعاِل َفنِنَّ الرَّ اْسَتْؽثُِروا ِم

 .(٤)«ٓيزال َراكًِبا َما اْكَتَعَؾ 

  :مـفا: ولفا أحؽامٌ  
ُّ
 ,يف كعؾ القاحد أحدكؿ ٓ يؿشِ » :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن الـَّبِل

هنك » :يف مسؾؿ ڤوجاء طـ جابر , (2)«أو لقخؾعفؿا جؿقًعا ,لقـعؾفؿا جؿقًعا

 .«يؿشل يف كعؾ واحد أو ,الرجؾ بشؿالف أن يلكؾ ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

: ملسو هيلع هللا ىلص قال :وإذا خؾع يبدأ بقساره ,أكف إذا لبس يبدأ بقؿقـف ,ما تؼدم حؽامفاومـ أ 

ـِ » َؿالِ  ,إَِذا اْكَتَعَؾ َأَحُدُكْؿ َفْؾَقْبَدْأ ِباْلَقِؿق لتؽـ القؿـك أولفؿا  ,َوإَِذا َكَزَع َفْؾَقْبَدْأ بِالشِّ
                                                                                       

 (.2096الحديث أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (٤)

 .ڤ(, مـ حديث أبل هريرة 2097(, ومسؾؿ برقؿ: )5856أخرجف البخاري برقؿ: ) (2)
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 .(٤)«تـزعتـعؾ وأخرها 

أن بالجزمات يـبغل  إذا كاكت ِخػاف أو ما تسؿك :أكفا ومـ أحؽامفا 

 ملسو هيلع هللا ىلص فنن الـبل ,طؾك إرض حتك ٓ تمدي إلك وققطف :ـد لبسفالإلكسان أن يجؾس ط

 أمر مـ هذا حالف أن يجؾس طـد لبسفا.

  :ومـ أحؽامفا أكف ٓ ُيؿشك بفا بقـ الؼبقر 
ُّ
 َصاِحَب  َيا» :ملسو هيلع هللا ىلصلؼقل الـَّبِل

, ـِ ْبتِقَّتَْق  .داود أخرجف أبق (2).«ِسْبتِقََّتْقَؽ  َأْلِؼ  َوْيَحَؽ  السِّ

  :مـ صفارتفؿا ومـ أحؽامفا جقاز الصالة فقفؿا, إذا تلكد 
ُّ
 ملسو هيلع هللا ىلصفنن الـَّبِل

ُفؿْ  اْلَقُفقدَ  َخالُِػقا» يؼقل: َٓ  كَِعالِِفْؿ, فِل ُيَصؾُّقنَ  َٓ  َفنِكَّ  .(٣) «ِخَػافِِفؿْ  َو

 إَِلك َأَحُدُكؿْ  َجاءَ  َفنَِذا» وقال: ,أن فقفا قذًرا جربيؾ حقـ أخربه ملسو هيلع هللا ىلصوقد خؾعفا 

 َفْؾَقْؿَسْحُفَؿا - َأًذى: َقاَل  َأوْ  - َقَذًرا فِقِفَؿا َرَأى َفنِنْ  َكْعَؾْقِف, ِفل َفْؾقَـُْظرْ  الَْؿْسِجِد,

 .(١)«فِقِفَؿا َوْلُقَصؾِّ 

ز بذهٍب أو فضةٍ    ,ٕن يف ذلؽ ِكرب وتعاُضؿ :ومـ أحؽامفا أن ٓ ُتَطرَّ

 أن يتقاضع. لؾؿسؾؿويـبغل 

إذا أدخؾفؿا طؾك  ومـ أحؽامفا إذا كاكت تغطل الَعِؼبَْقـ أن يؿسح طؾقِفؿا 

 اهلل. يليت إن شاء طؾك ما :صفارة

 »: ومـ أحؽامفا أكف يجقز الـقم فقفا 
ُّ
يف سػر  إذا كاكقا أمرهؿ ملسو هيلع هللا ىلصٕن الـَّبِل

وهذا  بؾقالقفـ إٓ مـ جـابة لؽـ مـ البقل أو غائط أو كقمأن يؿسحقا ثالثة أيام 

                                                                                       

 (, كحقه والؾػظ لؾبخاري.2097(, ومسؾؿ برقؿ: )5855الحديث أخرجف البخاري برقؿ: ) (٤)

 .(3230أخرجف أبق داود يف ســف برقؿ: ) (2)

 ., وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل (652الحديث أخرجف أبق داود برقؿ: ) (٣)
  .ڤري (, مـ حديث أبل سعقد الخد11877أخرجف أحؿد يف مسـده برقؿ: ) (١)
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 .(٤)«الِخػاف يف حال لِبس

ِؾف» قوله: ؾ :«َوَتَرجُّ هق تسريح الشعر وما يؾحؼ بف مـ التـظقػ, : الَتَرجُّ

 والحالقة, والؿشاصة.

بطف إشاربف, ورأسف, و , فاإلكسان يبدأ بقؿقـفيدخؾ فق حتك أن َفؾل الَؼؿؾ

ؾ. ,إيؿـ  وأضافر يده القؿـك, ويف جؿقع أمقر اْلَتَرجُّ

ؾ أحؽام  كتاب الرتجؾ  مـفا ,وقد َصـََّػ فقفا العؾؿاء ُمَصـػات :ولؾَتَرجُّ

  فؿـفا ,يف ســ أبل داود
ُّ
 .(2)«غًقا هنك طـ الرتجؾ إٓ»: ملسو هيلع هللا ىلصأن الـَّبِل

ـِ صحقح البخاري طـ ويف    قَل ـَرُس  َأنَّ » ,ڤ َطبَّاسٍ  اْب
ِ
 َيْسِدُل  َكانَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 ُرُءوَسُفْؿ, َيْسِدُلقنَ  الؽَِتاِب  َأْهُؾ  َفَؽانَ  ُرُءوَسُفْؿ, َيْػُرُققنَ  الُؿْشِرُكقنَ  َوَكانَ  َشَعَرُه,

  َرُسقُل  َوَكانَ 
ِ
ٍء, فِقفِ  ُيْمَمرْ  َلؿْ  فِقَؿا الؽَِتاِب  َأْهؾِ  ُمَقاَفَؼةَ  ُيِحبُّ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ْ
 َفَرَق  ُثؿَّ  بَِشل

  َرُسقُل 
ِ
 .(٣)«َرْأَسفُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 : الَشْقب يخضب بالحـاء, أو الُؽتَّؿ أكف إذا ضفر :ومـ أحؽامف 
ُّ
 ملسو هيلع هللا ىلص فنن الـَّبِل

َقادَ » قال:  .(١)«َغقُِّروا َهَذا اْلَشْقب َواْجَتـُِبقا السَّ

 تف وكحقها.أن ٓ ُيَؼؾِّد الؽػار يف حالق :فومـ أحؽام 

ؾ او  أحبت  وإكؿا يجقز لفا إن :لـساء ٓ يجقز أن تحؾؼ شعرها كؾفيف َتْرجُّ

َره ولؿ يؽـ زوجفا يرغب يف  », تطقيؾف, أن ُتَؼصِّ
ُّ
بعد َمْقت  ملسو هيلع هللا ىلصفنن كساء الـَّبِل

                                                                                       

 .ڤ(, مـ حديث صػقان بـ طسال 96الحديث أخرجف الرتمذي برقؿ: ) (٤)

 .ڤ(, مـ حديث طبد اهلل بـ مغػؾ 4159الحديث أخرجف أبق داود يف ســف برقؿ: ) (2)

(, وأخرجف اإلمام مسؾؿ يف 5917, 3558الحديث أخرجف اإلمام البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (٣)

 (.2336صحقحف برقؿ: )

, 2102الحديث أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (١)
ِ
ـِ َطْبِد اهلل  بَِلبِل ُقَحاَفَة  ڤ(, طـ َجابِِر ْب

َ
َقاَل: ُأتِل

 
ِ
َة َوَرْأُسُف َولِْحَقُتُف َكالثََّغاَمِة َبَقاًضا, َفَؼاَل َرُسقُل اهلل َقادَ »: ملسو هيلع هللا ىلصَيْقَم َفْتِح َمؽَّ  «.َغقُِّروا َهَذا بَِشْلٍء, َواْجَتـُِبقا السَّ
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ُّ
َـّ يلخذنملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِل  .(٤)«مـ شعقرهـ حتك يؽقن مثؾ القفرة , ُك

, ومـفا أكفا إذا كاكت تريد أن تغتسؾ مـ الجـابة ٓ يؾزمفا فتح الضػائر 

ـْ ُأمِّ َسَؾَؿَة  :الحقض يؾزمفاوإذا كاكت تغتسؾ مـ  ْؾُت قُ » :َقاَلْت , ڤفػل مسؾؿ َط

 إِكِّ  َيا َرُسقَل 
ِ
َٓ إِكََّؿا » :َقاَل  «؟لُِغْسِؾ اْلَجـَاَبةِ  َفَلكُْؼُضفُ  لاْمَرَأٌة َأُشدُّ َضْػَر َرْأِس  لاهلل

ـَ  ـَ َيْؽِػقِؽ َأْن َتْحثِك َطَؾك َرْأِسِؽ َثالََث َحثََقاٍت ُثؿَّ ُتِػقِضق  .(2)«َطَؾْقِؽ الَْؿاَء َفتَطُْفرِي

ـْ  :مسؾؿ يفو  ـِ  ُطَبْقدِ  َط   َطْبدَ  َأنَّ  َطاِئَشَة, َبَؾغَ : َقاَل  ُطَؿْقٍر, ْب
ِ
ـَ  اهلل  َطْؿٍرو ْب

ـَ  إَِذا الـَِّساءَ  َيْلُمرُ  ـَ  َأنْ  اْغَتَسْؾ َـّ  َيـُْؼْض ـِ  َطَجًبا َيا: َفَؼاَلْت . ُرُءوَسُف ْب
ِ
 َهَذا َطْؿٍرو ٓ

ـَ  إَِذا الـَِّساءَ  َيْلُمرُ  ـَ  َأنْ  اْغَتَسْؾ َـّ  َيـُْؼْض َـّ  َأَفاَل . ُرُءوَسُف ـَ  َأنْ  َيْلُمُرُه , َيْحؾِْؼ َـّ  ُرُءوَسُف

  َوَرُسقُل  َأَكا َأْغَتِسُؾ  ُكـُْت  َلَؼدْ »
ِ
ـْ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َٓ . َواِحدٍ  إَِكاءٍ  مِ  َطَؾك ُأْفِرغَ  َأنْ  َطَؾك َأِزيدُ  َو

 .(٣)«إِْفَراَغاٍت  َثاَلَث  َرْأِسل

  
ُّ
بالُغْسؾ يقم الجؿعة, لؿا ضفر الرائحة مـ الـاس لؿا  ملسو هيلع هللا ىلصوأمَر الـَّبِل

 الؿسجد مـ العقالل. اكتابقا

 كؿا سقليت لفذا الغرض,يستخدم السقاك ملسو هيلع هللا ىلصوكان  

ؾ آهتؿام بشعر الرأس ومـ  حتك ٓ يؽقن اإلكسان َشِعًثا ويؽقن  :الَتَرجُّ

 مثؾ الَؼْؿؾ وغقره., رأسف مرتًعا لؾَفَقام

 » :ملسو هيلع هللا ىلصبؼك شعره فؾقتلسك بالـَّبِلُّ أومـ  
ُّ
إلك شحؿة  ملسو هيلع هللا ىلصفؼد كان شعر الـَّبِل

 .(١)«ُأُذَكْقفِ 
                                                                                       

 (.320الحديث أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (٤)

 (.330الحديث أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (2)

 (. 331الحديث أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (٣)

(, مـ 2337(, ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3551الحديث أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (١)
= 
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فػل حديث , حالقةز التعرض لف بحال, ٓ بؼٍص, وٓ فال يجق وأما شعر الؾحقة

ـِ , ڤابـ طؿر   .(٤)«وفروا الؾحل» ة:ويف رواي ,«َوَأْطُػقا الؾَِّحك» :َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص لالـَّبِ َط

و التؼصقر, ولعؾف يليت بعٌض  فلكت ُمخّقٌر بقـ الحالقة :لشاربشعر اوأما  

 اهلل. مـ ذلؽ يف مقصـف إن شاء

ـ يف صفقره :«َوُصُفقِرهِ » :َقاَل   والطفقر أكقاع مـف  ,أي كان يعجبف الَتَقؿَّ

 ., وُغسؾ الجؿعةكُغْسؾ الجـابة الُغسؾ, والُغسؾ مـف القاجب:

 
ُّ
ـ إذا ملسو هيلع هللا ىلصفالـَّبِل اغتسؾ, وهذا مذكقٌر يف حديث طائشة  كان يعجبف الَتَقؿَّ

 اهلل. طؾك ما يليت إن شاء ويف غقر ذلؽ مـ إحاديث, ڤوحديث مقؿقكة 

, «أكف بدأ بقؿقـف» :ڤ وقد تؼدم حديث طثؿان, :الـقع الثاين القضقءو 

 .(2)«ِمـَْفا الُقُضقءِ  َوَمَقاِضعِ  بَِؿَقاِمـَِفا اْبَدْأنَ »: ڤويف حديث أم ططقف 

  َقاَل: َقاَل َرُسقُل  ڤويف حديث َأبِل َقَتاَدَة 
ِ
َـّ » :ملسو هيلع هللا ىلص َاهلل َأَحُدُكْؿ َٓ ُيْؿِسَؽ

َكاءِ  َذَكَرُه بَِقِؿقـِفِ  ْس فِل َاإْلِ َٓ َيَتـَػَّ ـْ َاْلَخاَلِء بَِقِؿقـِِف, َو ْح ِم َٓ َيَتَؿسَّ  .(٣)«َوُهَق َيُبقُل, َو

فِ » قوله: وهذا إجؿال بعد تػصقؾ وهذا مـ الجقامع, معـاه  :«َوفِل َشْلكِِف ُكؾِّ

 
ُّ
 .شلهنا لؿ يؽـ مـ يف أحقالف كان ُيالزم القؿقـ, إٓ ما ملسو هيلع هللا ىلصأن الـَّبِل

 
ُّ
بقؿقـف الزيادات, أحدهؿا  الِؼثَّاء والَرصِب, جاء يف بعض أكؾ ملسو هيلع هللا ىلصوجاء أن الـَّبِل

 .(١)كؽارة قفابقساره, لؽـ هذه الزيادة ف وإخرى

                                                                                       
= 

 .ڤحديث الرباء بـ طازب 

 (.259(, ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )5893, 5892خاري يف صحقحف برقؿ: )الحديث أخرجف الب (٤)

 (.939(, ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )167الحديث أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (2)

 (.267(, ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )154الحديث أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (٣)

(, ويف رواية 56يف الصحقحة طـد حديث رقؿ: ) الحديث أخرجف أحؿد, قال اإلمام إلباين  (١)
= 
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ائ ﴿: اهلل  مقصقٌف بالقؿقـ قال اهلل  ومؿا ُيذكر هـا أن

 .[67الزمر: ] ﴾ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ

  َطْبدِ  يف حديثو 
ِ
ـِ َطْؿٍرو,  اهلل   ِطـَْد ُمْسؾٍِؿ َقاَل: َقاَل َرُسقُل , ڤْب

ِ
اهلل

ـَ ِطـَْد »: ملسو هيلع هللا ىلص ـْ ُكقٍر, إِنَّ اْلُؿْؼِسطِق  َطَؾك َمـَابَِر ِم
ِ
ـِ  اهلل ْحَؿ ـِ الرَّ ـْ َيِؿق , َوكِْؾَتا َط

ـَ َيْعِدُلقَن فِل ُحْؽِؿِفْؿ َوَأْهِؾقِفْؿ َوَما َوُلقا , الَِّذي ـٌ  .(٤)«َيَدْيِف َيِؿق

وأصؾف  ,طـد اإلمام مسؾؿ ,ڤ اهلل ابـ ُطَؿر وأما ما جاء مـ حديث طبد 

  ,يف الصحقحقـ
ُّ
َؿاَواِت   اهللُ  َيْطِقي», َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصأن الـَّبِل  ُثؿَّ  اْلِؼَقاَمِة, َيْقمَ  السَّ

َـّ  ـَ  اْلَؿِؾُؽ, َأَكا: َيُؼقُل  ُثؿَّ  اْلُقْؿـَك, بَِقِدهِ  َيْلُخُذُه ـَ  اْلَجبَّاُروَن؟ َأْي  ُثؿَّ . اْلُؿَتَؽبُِّرونَ  َأْي

ـَ  َيطِْقي ََرِضق ْٕ ـَ  الَْؿِؾُؽ  َأَكا: َيُؼقُل  ُثؿَّ  بِِشَؿالِِف, ا ـَ  الَْجبَّاُروَن؟ َأْي , (2)«اْلُؿَتَؽبُِّروَن؟ َأْي

والثابت ما تؼدم, مـ أن كؾتا يدي ربل  ,بـ حؿزة ففذه زيادة ُمـؽرة شذ هبا ُطَؿر

 اهللُ  َيْطِقى» :وقد جاء الحديث يف الصحقحقـ بؾػظ ,يؿقـ 
                                                                                       

= 
يلكؾ  يف إحدى يديف رصبات, ويف إخرى قثاء, وهق ملسو هيلع هللا ىلصإن آخر ما رأيت رسقل اهلل »( بؾػظ: 204/  1ٕحؿد )

( 38/  5« )مجؿع الزوائد»ويف إسـاده كصر بـ باب وهق واه. وطزاه الفقثؿل يف «, مـ هذه, وبعض مـ هذه

, وكذلؽ طزاه إلقف «وفقف أصرم بـ حقشب وهق مرتوك»حديث صقيؾ, وقال: يف  «إوسط»لؾطرباين يف 

 ويف ذكركا, كؿا أيضا «الؿسـد» يف أكف وفاهتؿا .«ضعػ سـدهيف »( وقال: 496/  9) «الػتح»فؼط الحافظ يف 

 .«مرتوك وهق»: رواية يف الفقثؿل ققل ذلؽ إلك يشقر كؿا شديد أكف مع ضعػ إسـاده هتقيـ الحافظ طبارة

 لف كعؿ ضعػفؿا, بأخر لشدة اإلسـاديـ أحد يتؼقى وٓ ضعقػ, الزيادة هبذه الحديث إن: أققل ولذلؽ

 بالبطقخ, الرصب فقلكؾ بقساره, والبطقخ بقؿقـف الرصب يلخذ كان» :بؾػظ مالؽ بـ أكس حديث مـ شاهد

 ,«إوسط» يف الطرباين رواه» :الفقثؿل فؼال الضعػ, شديد أيًضا ضعقػ , ولؽـف«إلقف أحب الػاكفة وكان

 بف تػرد أكف وذكر ,(121/  4) الحاكؿ أخرجف صريؼف , ومـ«مرتوك وهق الصػار, ططقة بـ يقسػ وفقف

 الؿتؼدم ققلف يف آكػا قؾـاه ما فقف ضعقػ, وسـده»: فقف الحافظ , وققل«واه وهق»: الذهبل هذا, قال يقسػ

 .جعػر حديث ابـ يف

 (.1827الحديث أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (٤)

 (.2788أخرجف مسؾؿ برقؿ: ) (2)
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َؿَقاِت َيْقَم اْلِؼَقاَمةِ  َـّ بَِقِدِه اْلُقْؿـَك ,السَّ ـَ  ,َأَكا اْلَؿِؾُؽ  :ُثؿَّ َيُؼقُل  ,ُثؿَّ َيْلُخُذُه َأْي

ـَ اْلُؿَتَؽبُِّرونَ  ,اْلَجبَّاُرونَ  ـَ بِِشَؿالِفِ  ,َأْي ـَ  :ُثؿَّ َيُؼقُل  ,ُثؿَّ َيْطِقى إََرِضق َأَكا اْلَؿِؾُؽ َأْي

ـَ اْلُؿَتَؽبُِّرونَ اْلَجبَّ   ٺ﴿ :اهلل  , يؼقلولف يدان تؾقؼ بجاللف, (٤)«اُروَن َأْي

 ۇئ وئ﴿ :اهلل  قال, و[11الشقري: ] ﴾ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ

 .[64الؿائدة: ] ﴾ۇئ

 , ڤ ـْ َأبِل ُمقَسكَوطَ 
ِّ
ـِ الـَّبِل اهللَ َيبُْسُط َيَدُه بِالؾَّقِْؾ لِقَتُقَب ُمِسلُء  إِنَّ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَط

قِْؾ, َحتَّك َتطْ  ـْ الـََّفاِر, َوَيْبُسُط َيَدُه بِالـََّفاِر لَِقتُقَب ُمِسلُء الؾَّ ْؿُس ِم  .(2)«َمْغرِبَِفاُؾَع الشَّ

 :آستؿرار يف العؿؾ الصالح, فنن :ويف الحديث مـ الػقائد طؾك ما تؼدم 

 تػقد آستؿرار والؾزوم. «كان»

  :وفيه 
ُّ
َكان يعجبف  ملسو هيلع هللا ىلصأن اإلكسان يعجبف مؽارم إخالق, فنن الـَّبِل

ـ وهق مـ مؽارم إخالق  .الَتَقؿُّ

 ,وصؾة إرحام ,الجقرانفؽذلؽ يعجبـا صدق الحديث, واإلحسان إلك 

 .اهلل  مؿا أمر وغقر ذلؽ

 قؾ.جبالرت يتعؾؼ ما ذكر مـ والؽؿال والتؿام, الشؿقل مـ اإلسالم طؾقف ما :وفيه 

  اهلل أما باصـًا فنن ,وباصـًا أن اإلكسان طؾقف أن يفتؿ بـػسف ضاهًرا :وفيه 

ـب  يث الـعؿانويف حد ,[4الؿدثر: ] ﴾ڭ ۇ﴿ :قال تعالك ,قد أمر بطفارة الؼؾقب

َفَسَدْت  َأٓ َوإِنَّ فِل الَْجَسِد ُمْضَغًة إَِذا َصَؾَحْت َصَؾَح الَْجَسُد ُكؾُُّف, َوإَِذا»: ڤبشقر 
                                                                                       

(, مـ 2788(, ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )6519الحديث أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (٤)

َْرَض َيْقَم اْلِؼَقاَمِة, َوَيْطِقي »بؾػظ:  ڤحديث أبل هريرة  ْٕ َؿاَء بَِقِؿقـِِف ُثؿَّ َيْؼبُِض اهللُ َتَباَرَك َوَتَعاَلك ا السَّ

َْرِض؟ ْٕ ـَ ُمُؾقُك ا  .«َيُؼقُل: َأَكا اْلَؿِؾُؽ َأْي

 (.2759الحديث أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (2)
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ُف, َأٓ َوِهَل اْلَؼْؾب َفَسَد اْلَجَسُد   .(٤)«ُكؾُّ

 و
ُّ
 .(2)«اهللَ َجِؿقٌؾ ُيِحبُّ اْلَجَؿاَل  إِنَّ »يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِل

يف هقئتف, ومـظره, ولبسف, وريحف, وغقر  :أن يؽقن جؿقاًل  فقـبغل لؾؿسؾؿ 

, »يؼقل:  ڤذلؽ مؿا يتعاصاه, بؾ إن ابـ طباس 
ْ
ـَ لَِزْوَجتِل إكِّل ُأِحبُّ َأْن َأَتَزيَّ

ـَ لِل  .«َكَؿا ُأِحبُّ َأْن َتَتَزيَّ

أن اإلكسان يتعاهد كػسف يف جؿقع الشمون, ٓ يخرج شلٌن طـ شلن  :وفيه 

 ديــا.مـ  فؽؾف

 شقئً  أن اإلكسان إذا خطب ووطظ, وكؼؾ :وفيه 
ُّ
, ملسو هيلع هللا ىلصا مـ أحاديث الـَّبِل

إَِذا اِْستَْطَرَدْت, ُربََّؿا  ڤَفنِنَّ َطائَِشَة  ٓ يتسع أن ُيجِؿؾ يف كالمف ورأى أن الققت

ؾُف, » :َصاَل الَحِديُث فتؼقل ؾِِف, َوتَرجِّ ـ فِل َتـَعُّ َوُصُفقِرِه, َوَأْكؾِِف, َكاَن ُيْعِجبُُف التََقؿُّ

َوفِل َشْلكِِف » يطقل الحديث, لؽـ أجؿؾت وقالت:و, «ِف, َوُدُخقلِِف, َوُخُروِجفِ َوُشْربِ 

الػاضؾة, ويف الحديث  ققؼ لدى هذه الؿرأة الصالحة وهذا يدل طؾك الػؼف الد, «ُكؾِّفِ 

 لؽـ يؽػل ما تؼدم والحؿد هلل رب العالؿقـ., غقر هذا مـ العؾقم

 

 

  

                                                                                       

 (.1599(, ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )52الحديث أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (٤)

 .ڤاهلل بـ مسعقد  (, مـ حديث طبد91الحديث أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (2)



 
88 

 

  1/جإفــادة ذوي األفهـــام بشرح عمدة األحكام

 
 

 

ّ ايكٝا١َ غّسا حمذًني»] ٛ  ٜٕ ٕ أَيت ٜدعٛ ٔ آثاز  إ َ 

 [«فُٔ اضتطاع إٔ ٜطٌٝ غست٘ فًٝفعٌ ,ايٛض٤ٛ

 

 

تِل »أكُف قاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص, طـ الـَّبِلِّ ڤطـ ُكَعْقٍؿ اْلُؿْجِؿرِ, طـ أبِل ُهَرْيَرَة ) - ٤٤ إِنَّ ُأمَّ

ـَ ِمـ آَثاِر  ِؾق ا ُمَحجَّ اْلُقُضقِء, َفَؿـ اْسَتَطاَع ِمـُْؽْؿ َأْن ُيطِقَؾ ُيْدَطْقَن َيْقَم اْلِؼَقاَمِة ُغرًّ

َتُف َفْؾَقْػَعْؾ   .((٤)«ُغرَّ

ُل, َفَغَسَؾ َوْجَفُف َوَيَدْيِف,  ڤرأيُت أبا ُهَرْيَرَة »ويف لػٍظ لُِؿسؾؿ: ) - ٤2 َيتقضَّ

, ُثؿَّ َغَسَؾ ِرْجَؾْقِف حتَّك َرَفَع إلك  ـِ , ُثؿَّ قاَل: حتَّك َكاَد يْبُؾُغ الَؿـْؽَِبْق ـِ اقق السَّ

  سؿعُت رسقَل َ 
ِ
ا ُمَح » يؼقُل: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل تِل ُيْدَطْقَن َيْقَم اْلِؼَقاَمِة ُغرًّ ـَ ِمـ َأَثرِ إِنَّ ُأمَّ ِؾق جَّ

َتُف َوَتْحِجقَؾُف َفْؾَقْػَعْؾ , اْلُقِضقءِ   .(2)«َفَؿـ اْسَتَطاَع ِمـُْؽْؿ َأْن ُيطِقَؾ ُغرَّ

ـِ َحْقُث َيْبُؾُغ » يؼقُل: ملسو هيلع هللا ىلصويف لػٍظ لِؿسؾٍؿ: سؿعُت َخِؾقِؾل  َتبُؾُغ اْلِحْؾَقُة ِمـ اْلُؿْمِم

 .((٣)«اْلُقُضقءُ 

l: 

ًا:  ِة ُغرَّ ة: بقاٌض يف وجِف الػرِس, ُأْصؾَِؼْت طؾك كقِر وجقِهِفْؿ الُؿَشبََّفِة بُغرَّ الُغرَّ

 الَػَرِس.

 : ـَ ؾق والؿراُد بذلؽ الـقُر  ,ققائِؿ الػرسِ مـ التحجقِؾ وهق بقاٌض يف مَحجَّ
                                                                                       

 (.246(, ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )136الحديث أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (٤)

 (.250, والؾػظ الذي بعده برقؿ: )(246الحديث أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (2)

 (.250أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (٣)
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ِة.  الذي يعؾق وجقَهُفْؿ وَأيِدَيُفْؿ وَأْرُجَؾُفْؿ يقم الؼقامة, وهذا مـ خصائِص هذِه إُمَّ

 حؾقُة الـقِر التل تبؾُغ ما بؾَغ ماُء الُقضقِء.الِحْؾقُة: 

 .هذا حديٌث واحد وإن كاكت قد اختؾػت ألػاضف 

ر, كان أبقه طبد :وُكَعْقٍؿ اْلُؿْجِؿرِ   ر ويَِؼال: ُكَعْقٍؿ اْلُؿَجؿِّ  الؿسجد اهلل ُيَجؿِّ

, ڤا طـ أبل هريرة , وهق مؿـ روى كثقرً ڤبـ الخطاب  بقـ يدي ُطَؿر

 
ُّ
كؿا يف ســ , ملسو هيلع هللا ىلصومع ذلؽ قد شذَّ يف زيادة البسؿؾة, يف صػة صالة الـَّبِل

ـْ  ٱ ٻ ٻ ﴿: َفَؼَرأَ  ,«ُهَرْيَرةَ  َأبِل َوَراءَ  َصؾَّْقُت »: َقاَل  اْلُؿْجِؿرِ  ُكَعْقؿٍ  الـسائل َط

ڦ ڦ ڦ ڄ ﴿ :غَ ـَبؾَ  إَِذا َحتَّك ْرآنِ ــاْلؼُ  ُلمِّ ــبِ  َرأَ ــقَ  ُثؿَّ  ,[1الػاتحة: ] ﴾ٻ

ـَ : »َفَؼاَل  ,[7الػاتحة: ] ﴾ڄ ـَ : الـَّاُس  َفَؼاَل . «آمِق وقد حؽؿ طؾك هذه , (٤)«آمِق

 واستقطب الؽالم طؾك ذلؽ ؿتلخريـ,وال جؿٌع مـ الؿتؼدمقـ الؾػظة بالشذوذ

 يف كصب الراية.  الزيؾعل

تِل» قوله: أمة اإلجابة ٓ أمة الدطقة, وإمف تليت يف الؼرآن  بف الؿراد :«إِنَّ ُأمَّ

 :طؾك معاين

 .[120الـحؾ: ] ﴾ٹ ٹ ٹ ٿ﴿ :قال تعالك :اإلمام :مـفا 

 .[45يقسػ: ] ﴾ٺ ٺ ٺ﴿ الػترة مـ الزمـ: :ومـفا 

 .[الزخرف] ﴾جئ ی ی ی ی﴿ :قال تعالك ومـفا الؿؾة: 

 ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿قال تعالك  الطائػة مـ الـاس: :ومـفا 
 .[36الـحؾ: ]

دٍ  ًة َأْكتُْؿ »: ملسو هيلع هللا ىلص قال ,هل أفضؾ إمؿ ملسو هيلع هللا ىلص وأمة ُمَحؿَّ ـَ ُأمَّ قَن َسْبِعق ُؽْؿ ُتتِؿُّ إِكَّ
                                                                                       

 (.905برقؿ: ) ســفيف  الـسائلالحديث أخرجف  (٤)
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  َخْقُرَها َوَأْكَرُمَفا َطَؾك
ِ
 .(٤)«اهلل

, َوِماَئةُ  ِطْشُرونَ  اْلَجـَّةِ  َأْهُؾ » :ملسو هيلع هللا ىلص قالو ـْ  َثَؿاُكقنَ  َصػٍّ ِة, َهِذهِ  ِم ُمَّ ْٕ  َوَأْرَبُعقنَ  ا

ـْ  َُمؿِ  َسائِرِ  ِم ْٕ  .(2)«ا

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ﴿ يف شلهنا: اهلل  وقد قال

 :اهلل  وقال, [110آل طؿران: ] ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ﴿

 .[104آل طؿران: ] ﴾ۀ

ـُ » :ملسو هيلع هللا ىلصقال و ُلقَن َيْقَم اْلِؼَقاَمِة اْلَؿْؼِض َكْح َوَّ ْٕ ْكَقا, َوا ـْ َأْهِؾ الدُّ ِخُروَن ِم ْٔ لُّ ا

 .(٣)«َلُفْؿ َقْبَؾ اْلَخاَلئِِؼ 

بستة  يف الؼرآن اهلل  وقد سؿاه ,الؿراد بف الققم أخر :«َيْقَم الِْؼَقاَمةِ » قوله:

 .طشر اسًؿا

 ,الؿشفقد والققم ,ويقم التـاد ,ويقم التغابـ ,يقم الجؿع: ومـفا ,تؼدم ما :مـفا

 .وغقر ذلؽ

يعرفقن يقم الؼقامة بؿؿقزات مـفا الغرة والتحجقؾ, كؿا يف  :«ُيْدَطْقنَ » قوله:

  َأنَّ َرُسقَل  :ڤحذيػة وصحقح مسؾؿ طـ أبل هريرة 
ِ
 :َأَتك اْلَؿْؼُبَرَة َفَؼاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

الَُم َطؾَ » ـَ السَّ ا إِْن َشاءَ , ْقُؽْؿ َداَر َقْقٍم ُمْمِمـِق ا َقْد َرَأْيـَا َوِدْدُت َأكَّ  ,اهللُ بُِؽْؿ َِٓحُؼقنَ  َوإِكَّ
                                                                                       

, مـ حديث هبز بـ حقؽؿ طـ (4288برقؿ: ) وابـ ماجف(, 3001برقؿ: ) الرتمذيالحديث أخرجف  (٤)

 .ڤأبقف طـ جده معاوية بـ حقدة 

 .ڤ بـ الحصقب (, مـ حديث بريدة4289الحديث أخرجف ابـ ماجف برقؿ: ) (2)

( والؾػظ لف, مـ 856(, وأخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )876أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (٣)

 . ڤحديث أبل هريرة 
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  . َقاُلقا َأَوَلْسـَا إِْخَقاَكَؽ َيا َرُسقَل «إِْخَقاَكـَا

ِ
َوإِْخَقاُكـَا  لْكُتْؿ َأْصَحابِ أ» :َقاَل  ؟اهلل

ـَ لَْؿ َيلُْتقا َبْعُد  تَِؽ َيا َرُسقَل  :. َفَؼاُلقا«الَِّذي ـْ ُأمَّ
ـْ َلْؿ َيْلِت بَْعُد مِ   َكقَْػ َتْعِرُف َم

ِ
 ؟اهلل

ـَ َضْفرَ َأَرَأْيَت َلْق َأنَّ َرُجاًل لَُف َخقٌْؾ غُ » :َفَؼاَل  َؾٌة َبْق َخقٍْؾ ُدْهٍؿ ُبْفٍؿ َأَٓ َيْعرُِف  يرٌّ ُمَحجَّ

. َقاَل  َبَؾك َيا َرُسقَل  :. َقاُلقا«قَْؾفُ َخ 
ِ
ـَ اْلُقُضقءِ » :اهلل ـَ ِم ِؾق ا ُمَحجَّ ُفْؿ َيلُْتقَن ُغرًّ  .«َفنِكَّ

َل يقم الؼقامة   ۇئ وئ﴿ :تعالكاهلل  يؼقل, لؼقام الـاس لرب العالؿقـ :وُسؿِّ

 .[6الؿطػػقـ: ] ﴾ۆئ ۆئ ۇئ

ا» قوله: بقاض يؽقن يف الجبفة, وإصؾ أكف يف جبفة الخقؾ, لؽـ  :«ُغرًّ

  ُجِعؾ طالمة
ُّ
 القضقء يقم الؼقامة. أثرمـ  ملسو هيلع هللا ىلصٕمة الـَّبِل

ـَ » قوله: ِؾق  .وإرجؾ التحجقؾ بقاض يؽقن يف إيادي :«ُمَحجَّ

 إذا كان يف بعضفا ٓ ُيسؿك تحجقاًل. :قال العؾؿاء 

, آثار القضقء :أن سبب هذا الُغّر والَتْحِجْقؾ أي :«ِمـ آَثاِر اْلُقُضقء» قوله:

 جزاًء لفؿ وطالمة طؾقف. اهلل  جعؾف

بف يف  اهلل  فؿقزهؿ ,أكػسفؿ يف الدكقا بالقضقء ُيعالجقن حقث كاكقا

ارات أخرة, وإسباغ َأبِل ُهَرْيَرَة يف مسؾؿ,  فػل حديث ,القضقء يعترب مـ الؽػَّ

َرَجاِت؟, َقاُلقا:  َأٓ َأُدلُُّؽْؿ َطَؾك َما َيْؿُحق»: ملسو هيلع هللا ىلص قال اهللُ بِِف اْلَخَطاَيا َوَيْرَفُع بِِف الدَّ

, َقاَل: إِْسَباُغ اْلُقُضقَء َطَؾك اْلَؿَؽاِرِه, َوَكْثَرُة اْلُخَطا إَِلك اْلَؿَساِجِد  َرُسقَل َبَؾك َيا 
ِ
اهلل

َباطُ  الِة, َفَذلُِؽُؿ الرِّ الِة َبْعَد الصَّ  .(٤)«َواْكتَِظاُر الصَّ

ُُِد َطأي١:  ََُخ  ؟ملسو هيلع هللا ىلصٌٖ ايٛض٤ٛ خاص بأ١َ 

, الحديث واستدلقا هبذا ,الجـقاب: ذهب بعض أهؾ العؾؿ إلك أكف خاص هبؿ
                                                                                       

 (.251الحديث أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (٤)
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والصحقح: أكف غقر خاص  ,«, الذيـ ُيؿَقزون بالقضقءملسو هيلع هللا ىلصفنن أمة محؿد »: قاقال

 .الؿذكقرة إٓ أن يؽقن طؾك الصػة

َتُف َفْؾَقْػَعْؾ » قوله: َحَؽَؿ العؾؿاء طؾك هذه : «َفَؿـ اْسَتَطاَع ِمـُْؽْؿ َأْن ُيطِقَؾ ُغرَّ

, وإكؿا هل مـ ققل ملسو هيلع هللا ىلصبؿعـك أهنا لقست مـ ققل اْلـَّبِل  ,الزيادة باإلدراج

ر طؾك ما تؼدم ضبطفأدرجفا ُكَعْقؿ اْلُؿْجِؿر, أ, ڤُهَرْيَرَة  َأبِل  .و الُؿَجؿِّ

 َواْلُؿــْدَرَجاُت فِــل الَحــديِث َمــا أَتــْت 

 

ــَؾْت    َواِة اتََّص ــرُّ ــاِظ ال ــِض أْلَػ ـْ َبْع ــ  ِم

 ,فربؿا َغَسَؾ يديف إلك اإلبطقـ ,ڤُهَرْيَرَة  وهبذه الزيادة والػفؿ أخذ َأبِق 

ُل , ڤُكـُْت َخْؾَػ َأبِك ُهَرْيَرَة  :َقاَل  ,حازم كؿا يف مسؾؿ طـ أبل َوُهَق َيَتَقضَّ

الَِة َفَؽاَن َيُؿدُّ َيَدُه َحتَّك َتْبُؾَغ إِْبَطفُ   ؟َما َهَذا اْلُقُضقءُ  :َفُؼْؾُت َلُف َيا َأَبا ُهَرْيَرةَ  ,لِؾصَّ

ْلُت َهَذا اْلُقُضقءَ  :َفَؼاَل  وَخ َأْكُتْؿ َها ُهـَا َلْق َطؾِْؿُت َأكَُّؽْؿ َها ُهـَا َما َتَقضَّ  ؟َيا َبـِك َفرُّ

ـِ َحْقُث َيْبُؾُغ اْلَقُضقءُ » :َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلص لَسِؿْعُت َخؾِقؾِ  ـَ اْلُؿْمِم  .«َتْبُؾُغ اْلِحْؾَقُة ِم

 َطأي١: ٌٖ تدخٌ املسافل يف غطٌ ايٝدٜٔ عٓد ايٛض٤ٛ؟

العؾؿاء إلك أن الؿرافؼ  فذهب بعض ,يف دخقل الؿرافؼ العؾؿاءقد اختؾػ 

 .ٓ تدخؾ يف الُغسؾ

أن الروايتقـ مرويتان طـ  :وذكر الؼرصبل, إلك أهنا تدخؾ :وذهب بعضفؿ

فػل مسؾؿ حديث  ,والؼقل بالدخقل طؾقف اكثر العؾؿاء, وهق الصحقح ,مالؽ

اْلُقْؿـَك َحتَّك َأْشَرَع فِل اْلَعُضِد, ُثؿَّ َيَدُه اْلُقْسَرى  ُثؿَّ َغَسَؾ َيَدهُ » :ڤُهَرْيَرَة  َأبِل

َحتَّك َأْشَرَع فِل اْلَعُضِد, ُثؿَّ َمَسَح بَِرْأِسِف, ُثؿَّ َغَسَؾ ِرْجَؾُف اْلُقْؿـَك َحتَّك َأْشَرَع فِل 

اِق   .(٤)«السَّ
                                                                                       

 (.246الحديث أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (٤)
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ففق  ,(٤)«كان اذا تقضل أدار الؿاء طؾك مرافؼف» :ڤوأما حديث جابر 

 .ولؽـف يف الباب ,وغقره الرتكؿاينضعػف ابـ  ,حديث ضعقػ

 ؟ثِ اختًفٛا يف غطٌ ايَعُطد إىل أَٜٔطأي١: 

 وقال بعضفؿ: إلك أكثر مـ ذلؽ. ,وقال بعضفؿ: كِصُػف ,فؼال بعضفؿ: ُربعف

 فقغسؾ اإلكسان حتك يشرع يف العضد بدون تََؽؾُّػ., والصحقح أكف لؿ يلِت تحديد

بؿقزٍة يف  يقم الؼقامة ملسو هيلع هللا ىلصُيؽِرم أمة محؿد  اهلل  أن :الحديثومعـك  

 وجقهفؿ ويف أيديفؿ وأرجؾفؿ, بسبب هذه العبادة الجؾقؾة.

ـْ »: ملسو هيلع هللا ىلص , وقد قالملسو هيلع هللا ىلص اْلـَّبِل الذي تقضلهُ  هق القضقء :فالقضقء الشرطل  ..َفَؿ

ى َوَضَؾَؿ.  .ڤبـ طؿر  طـ طبداهللالـسائل  أخرجف «..َزاَد َطَؾك َهَذا َفَؼْد َأَساَء َوَتَعدَّ

َفَغَسَؾ َوْجَفُف َوَيَدْيِف, »ققلف: , ڤُهَرْيَرَة  ومؿا يقضح أن هذا مذهب َأبِل

ـِ   والؿـْؽِب هق العظؿ الذي يؽقن بقـ الؽتػ والعضد., «حتَّك َكاَد يْبُؾُغ الَؿـْؽَِبْق

 ,ڤ هريرة وقد ذهب بعض أهؾ العؾؿ إلك أن هذا الػعؾ خاص بلبل

وٓ  ,, لؽـ مـ صريؼ الُعَؿري طـ كافعڤبـ ُطَؿر  اهلل طبد يتف أيًضا طـأور

اهلل فإثر  اهلل, فنن كان طبد اهلل, أم طبقد هؾ هق طبد ؟أدري مـ الُعَؿِري

 اهلل فإثر صحقح. ضعقػ, وإن كان طبقد

 العؾؿاء قديًؿا وإٓ لتـاقؾف ,هذا الػعؾ ملسو هيلع هللا ىلصومع ذلؽ لؿ يثبت طـ اْلـَّبِل 

 وحديثا وأفتقا بِف.

ـِ ُثؿَّ َغَسَؾ ِرْجَؾقْ » قوله: اقق  هذا ثابت مـ حديث :«ِف حتَّك َرَفَع إلك السَّ

وذهب بعض  ,كؿا يف مسؾؿ ملسو هيلع هللا ىلصاْلـَّبِل  إلك كؿا تؼدم مرفقًطا, ڤ ُهريرة أبل
                                                                                       

 (.2067(, وهق يف الصحقحة لأللباين برقؿ: )272أخرجف الدارقطـل يف ســف برقؿ: ) (٤)
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 أهؾ العؾؿ إلك أكف يرفع إلك الركبة, وهذا ٓ دلقؾ طؾقف.

ٕكف يرى أن الركبة داخؾة يف  :وبعضفؿ زاد طـ الركبة فقغسؾ إلك الػخذ

ڀ ﴿إلك الؽعبقـ: قال تعالك إٓ القضقء ٓ سقؿا العقام, ولقس يف أية 

 .﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ
 والساق العظؿ الطقيؾ, الذي ما بقـ الؼدم والركبة.

  سؿعُت رسقَل َ » قوله:
ِ
 .طؾك فعؾف هذا ملسو هيلع هللا ىلصيعـل استدل بحديث اْلـَّبِل  :«ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

أن اإلكسان يحرص طؾك العؿؾ بالحديث, ما استطاع إلك ذلؽ  :وفيه 

 ,خؾقن الجـة بغقر حساٍب وٓ طذابسبقال, وفِل قصة السبعقـ إلػ الذيـ يد

عْ  ؟ َقاَل:َصـَْعَت  َؿا َحَؿَؾِؽ َطَؾك َمافَ »َقاَل:  ْثـَا الشَّ . َقاَل: َوَما َحِديٌث َحدَّ
ُّ
بِل

َثُؽؿْ  ـْ  ؟َحدَّ
ـَ مِ  .«اْكَتَفك إَِلك َما َسِؿعَ َقْد َأْحَس

 .«سؿعُت َخؾِقؾِل» :ويف لػٍظ لِؿسؾؿٍ 

  هل صايف الؿحبة, ويجقز لؾصحابة أن يؽقن خؾقؾفؿ َرُسقُل  :والُخؾَّة 
ِ
 ,ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

 َذر قال خؾقؾل, ولؽـ َرُسقل أبق خؾقؾل, وقال هريرة حدثـل وتجد هذا كثقًرا, قال أبق

: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ال رسقلق .ڤفعـ جـدب , اهلل  غقر ٓ يجقز أن يتخذ خؾقاًل  ملسو هيلع هللا ىلص

تََّخْذُت َأَبا َبْؽرٍ َخِؾقاًل » َٓ تِل َخِؾقاًل  ـْ ُأمَّ ـْ ُأُخَقُة اإْلِْساَلم ,َلْق ُكـُْت ُمتَِّخًذا ِم
 .(٤)«َوَلؽِ

 .[125الـساء: ] ﴾ں ں ڻ ڻ﴿ يف شلن إبراهقؿ: اهلل  وقال

ٍد  يف وصػ :وقال الطحاوي يف طؼقدتف   ,«العالؿقـوحبقب رب » :ملسو هيلع هللا ىلصُمَحؿَّ

 ,إلبراهقؿ الُخؾَّة» :هذه الؾػظة كلكف يشقر إلك الحديث الذي فقف فاكُتِؼَدت طؾقف

 .«والؿحبة لؿحؿد
                                                                                       

 (.2382مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )(, و3654البخاري يف صحقحف برقؿ: )الحديث أخرجف  (٤)
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 الؼائؾ: قال كؿا ,الؿحبة صايف هل والخؾة ومحؿد, إلبراهقؿ الُخؾَّة أن :والصحقح

ـــل وِح ِمـِّ ـــَت َمْســـَؾَؽ الـــرُّ ْؾ ـــْد َتَخؾَّ   َق

 

َل الَخؾق   ــــؿِّ ــــَذا ُس ـــــَوبِ ـــــَخِؾقُؾ ـ  الَ ـ

 واحملبة دزجات:فائدة:   

 القد. 

 والحب. 

 والخؾة. 

 لؽـ ٓ يؽقن مباًحا العشؼ إٓ بقـ الزوجقـ, وإٓ ففق محرم., ومـف العشؼ 

ـِ َحقُْث َيبُْؾُغ الُْقُضقءُ » قوله:  .ملسو هيلع هللا ىلص هذا كص حديث اْلـَّبِل :«َتبُؾُغ الِْحْؾقَُة ِمـ الُْؿْمِم

ُٜطٌٝ ايٛض٤ٛفٝ٘ إٔ  ٌَٖٚطأي١:   ؟االعطا٤ إىل خازج اإلْطإ 

 هذا مؼدمة ويف ,ڤ هريرة ٕبل مذهب هق إكؿا ذلؽ, فقف لقس الجـقاب:

 ,بعضفؿ طؾقف فلكؽر اإلبط يبؾغ حتك يديف يغسؾ كان ڤ هريرة أبا أن الحديث

وَخ, َبـِل َيا اْتُرُكقكِل فؼال: ـِ  ِحْؾَقةُ  َتبُْؾغُ » َيُؼقُل: ملسو هيلع هللا ىلص َخؾِقؾِل َسِؿْعُت  َفرُّ  َيْبُؾغُ  َحقُْث  الُْؿْمِم

 .«الُْقُضقءُ 

 .ةما يؽقن يقم الؼقام :والؿراد بالحؾقة هـا 

 ؟ُب ٚفط١ أّ أْ٘ عال١َ ع٢ً ايٛض٤ٌٖٛٚ ٖٛ ح١ًٝ ع٢ً ظاٖسٖا َٔ ذَٖطأي١: 

ؽقن وت ,الذي يظفر أهنا حؾقة يتحؾك هبا الؿممـ, ولعؾفا مـ ذهب, أو فضة

 .يف هذه الؿقاصـ

  ,الؼقامة ففذا يؽقن يف طرصات :والتحجقؾ وأما الُغرّ 
ُّ
أمتف  ملسو هيلع هللا ىلصيعرف الـَّبِل

 هبذه الصػة العظقؿة.

 والحؿد هلل رب العالؿقـ.
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 [باب االضتطاب١]

 

 

 [باب االستطابة]

l: 

وآداب قضاء  ,وما يتعؾؼ هبا ,كـاية طـ آداب قضاء الحاجة :آستطابة 

 حتك يخرج مـف. ,الحاجة, مـ الذهاب إلك الخالء

ويتعؾؼ هبا حؽؿ استؼبال  ,ويتعؾؼ هبا دطاء دخقل الخالء الذي سقليت 

 وكقػ التعامؾ يف هذا الباب. ,واستدبارها الؼبؾة

ويتعؾؼ  ,ويتعؾؼ هبا آستـجاء إما بالحجارة, وإما الؿاء أو الجؿع بقـفؿا 

 يبقل. هقوبقؿقـف  هبا طدم مس الػرج والتؿسح

 قسؿقـ:ويتعؾؼ بفا آستتار و يـؼسؿ إلك 

 استتار مـ البقل, بحقث ٓ يرجع إلك ثقبف وجسؿف. 

 .واجبالـاس وكؾف  واستتار مـ َأْطُقـ 

  َمعَ  َخَرْجُت »قال:  ڤقراد  بـ أبل الرحؿـ ويف حديث طبد
ِّ
 ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل

ا, ـَ  َخَرَج  َفَرَأْيُتفُ  َحاجًّ َبْعُتفُ  اْلَخاَلِء, مِ َداَوةِ  َفاتَّ  َلفُ  َفَجَؾْسُت  - اْلَؼَدِح  َأوِ  - بِاإْلِ

ِريِؼ   .(٤)«َأْبَعدَ  َحاَجَتفُ  َأَتك إَِذا َوَكانَ  بِالطَّ

ـِ  اْلُؿِغقَرةِ داود طـ  وطـد أبل   َكانَ : َقاَل  ڤُشْعَبَة,  ْب
ُّ
 َذَهَب  إَِذا: »ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل

                                                                                       

 (.15660الحديث أخرجف أحؿد يف مسـده برقؿ: ) (٤)
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 .(٤) «َأْبَعدَ  اْلَؿْذَهَب 

  َكانَ »قال:  ڤويف حديث ابـ طؿر 
ُّ
سِ  إَِلك لَِحاَجتِفِ  َيْذَهُب  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل  ,«اْلُؿَغؿَّ

ـِ  َكْحقَ : َكافِعٌ  َقاَل  ـْ  مِقَؾْق ةَ  مِ  .(2)َمؽَّ

: ملسو هيلع هللا ىلص أن الـبل ,ڤ بـ سرجس اهلل فعـ طبد :رجحمـفا طدم البقل يف الو 

 .(٣)«رحْ بال يف الجُ هنك أن يُ »

 .اهلل تعالك كؿا سقليت إن شاء :ومـفا جقاز البقل قائًؿا 

 مؽان صؾب فؼد يعقد البقل إلك الجسؿ ويؾقثف.ومـفا أن يرتاد لبقلف فال يبقل يف 

كعدم إصالة الؿؽث يف الحؿام لغقر  ,وربؿا يذكر العؾؿاء غقر هذه أداب 

 ما حاجة.

  حتك أن َرُسقل :وطدم حؼـ البقل والغائط لؿا يف ذلؽ مـ الضرر 
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

 .(١)«إَْخَبَثانَ ٓ َصالَة بَحضَرِة َصَعاٍم, َوٓ ُهَق ُيَدافُِعُف » َيُؼقُل:

  ,يتعؾؼ هبذا الباب, أن مـ خرج مـ الخالء يـظػ كػسفو 
ّ
 ملسو هيلع هللا ىلصفنن اْلـَّبِل

وقد  ,كان يستخدم الؿاء تارة, والحجارة تارة, ويتقضل حتك يف غقر ما صالة,

ٍء َحتَّ »: ڤ قال بعض الؽػار لسؾؿان ْ
  ,ك اْلِخَراَءةَ َقْد َطؾََّؿُؽْؿ َكبِقُُّؽْؿ ُكؾَّ َشل

َفَؼاَل َأَجْؾ َلَؼْد َكَفاَكا َأْن َكْسَتْؼبَِؾ اْلِؼْبَؾَة لَِغائٍِط َأْو َبْقٍل,  - كقػقة قضاء الحاجةأي  -

 
َ
ـْ َثاَلَثِة َأْحَجاٍر َأْو َأْن َكْسَتـِْجل

 بَِلَقؾَّ مِ
َ
, َأْو َأْن َكْسَتـِْجل ـِ  بِاْلَقِؿق

َ
َأْو َأْن َكْسَتـِْجل

                                                                                       

 (.331(, وابـ ماجف برقؿ: )17ؿ: )(, والـسائل برق1الحديث أخرجف أبق داود يف ســف برقؿ: ) (٤)

 (, وإسـاده صحقح.5626الحديث أخرجف أبق يعؾك يف مسـده برقؿ: ) (2)

 (.29الحديث أخرجف أبق داود يف ســف برقؿ: ) (٣)

(, 671, وجاء طـد البخاري برقؿ: )(560أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )هبذا الؾػظ الحديث  (١)

الَُة, َوُأقِقَؿِت  الَعَشاءُ  ُوِضعَ  إَِذا»بؾػظ:  , وجاء يف الصحقحقـ ڤ, مـ حديث طائشة «بِالَعَشاءِ  َفاْبَدُءوا الصَّ

 بـحقه. ڤمـ حديث أكس وابـ طؿر 
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 .(٤)«بَِرِجقٍع َأْو بَِعْظؿٍ 

 ,إدلة طؾك تؿام الشريعة وشؿقلفايعترب مـ  :تؿام بؿثؾ هذا البابفآه

 فؿا دوكف. ,مـ أمر التقحقد :ما يحتاجقن إلقفلؾـاس  قد بقَّـ اهلل  وطؾك أن

الذيـ  ٓ سقؿا الؿػقضة والؿعتزلة ,ولفذا تجد العؾؿاء يؾزمقن الؿبتدطة

ٓ يعؾؿقن معاين آيات الصػات, أو لؿ يبؾغقا  اكاكق ڤالصحابة يزطؿقن أن 

 ذلؽ بؿثؾ هذه إحاديث.

, وآداهباكؼؾ ما يتعؾؼ بؼضاء الحاجة  ڤقد جاء طـ الصحابة فقؼقلقن:  

 فؿـ باب أولك أن يـؼؾقا لـا ما يتعؾؼ بؿفؿات الديـ وفروضف.

 

 

  

                                                                                       

 (.262الحديث أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (٤)
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 ايًِٗ إْٞ أعٛذ بو »]

اخلبا٥ح ٔ اخلبحٚ  َ»] 

 

 

ـْ َأبِل) - ٤٣ ـِ َمالٍِؽ  َحْؿَزَة َأَكسِ  َط   َخاِدِم َرُسقلِ  ڤ ْب
ِ
َقاَل َكاَن الـَّبِلُّ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـَ الُخُبِث َوالَخَبائِِث »إَِذا َدَخَؾ الَخالََء َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص ُفؿَّ إِكِّل َأُطقُذ بَِؽ ِم  (.(٤)«الؾَّ

l: 

ـُ َمالِ » قوله:  .«ڤَؽ َأَكٍس اِْب

  ,حؿزة إكصاري أبق هق:
ّ
فؼال  ,الؿديـة وطؿره طشر سـقات ملسو هيلع هللا ىلصَقِدَم اْلـَّبِل

 فـظر لف أكس ابـ مالؽ ,لل غالًما مـ إكصار يخدمـل اكظر: ڤ صؾحة ٕبل

وأفضؾفؿ,  اهلل , فخدمف طشر سـقات, وكِْعؿ الخدمة إذ يخدم خقر خؾؼڤ

 .ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  وخاتؿ َرُسؾِ 

طشر سـقـ, ما قال لل لؿا فعؾت  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  لؼد صحبت َرُسقلِ » :وقد قال

 .«كذا, أو لَِؿ لؿ تػعؾ كذا

 
ّ
  ,أحسـ الـاس ُخُؾؼا ملسو هيلع هللا ىلصوكان اْلـَّبِل

ّ
ُفؿَّ َأْكثِْر »بؼقلف:  ملسو هيلع هللا ىلصوقد دطا لف اْلـَّبِل الؾَّ

 .«َماَلُف َوَوَلَدُه, َوَباِرْك َلُف فِقَؿا َأْطَطْقَتفُ 

وبارك لف فقؿا  صؾبف ثؿاكقـ,أكف دفـ بقده مـ  اهلل لف يف ذريتف, حتك ُذكِرَ  فبارك

,  العام مرتقـ حتك يف غقر مقاسؿفـل الثؿر يففؼد كان يج, أططاه مـ الزراطة
                                                                                       

 (.375(, ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )142الحديث أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (٤)
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ّ
 :ملسو هيلع هللا ىلصوهق مـ الؿؽثريـ يف رواية حديث اْلـَّبِل

 ِة إََثـــــرِ ـَوالُؿْؽثـِــــُروَن فِـــــل ِرَواَيـــــ

 

ـُ ُطْؿـــــرـُهَرْيـــــَرة َيِؾـــــ َأُبـــــق    ْقِف اِْبـــــ

ـــــــ  ـــــــٌس َوالَب  ْحُر كاْلُخـــــــْدِرّي ـَوَأَك

 

 ُة الـَّبِـــــــــلِّ ــــــــــــَوَجـــــــــابٌِر َوَزْوَج   

 2286ؼد روى )ف فائدة: 
ّ
يدل طؾك أكف مـ أهؾ الػؼف  ,ملسو هيلع هللا ىلص( حديث طـ اْلـَّبِل

 الذيـ احتاجت إمة إلك طؾؿفؿ و خقرهؿ. والعؾؿ

:وكان مـ الصادِطقـ بالحؼ 
 

ـْ : بؾػظ(, 838: )برقؿ الشريعة فػل  َأَكسٍ  َط

ـِ  َطَؾك َدَخْؾُت : َقاَل  ڤ ا, اْلَحْقَض  َيَتَذاَكُرونَ  َوُهؿْ , ِزَيادٍ  اْب  َصَؾْعُت  َرَأْوكِل َفَؾؿَّ

: َفُؼْؾُت  اْلَحْقِض؟ فِل َتُؼقُل  َما َأَكُس  َيا: َفَؼاُلقا َأَكٌس  َجاَءُكؿْ  َقدْ : َقاُلقا, َطَؾْقِفؿْ 

« 
ِ
قنَ  َأْمَثاَلُؽؿْ  َأَرى َحتَّك َأِطقُش  َأكِّل َشَعْرُت  َما َواهلل  َتَرْكُت  َلَؼدْ  ,اْلَحْقضِ  فِل َتُشؽُّ

َـّ  َواِحَدةٌ  ُتَصؾِّل َما ,بِاْلَؿِديـَةِ  َطَجائِزَ  َّٓ  َصاَلةً  مِـُْف  ُيقِرَدَها َأنْ   َربََّفا َسَلَلْت  إِ

دٍ  َحْقَض   .«ملسو هيلع هللا ىلص ُمَحؿَّ

كان  ڤمع أكف  :العبقد ُه الحجاج ابـ يقسػ, ووسؿف بؿقَسؿاوقد آذ 

 
ّ
 خدمة إحرار ٓ خدمة إرقاء. ملسو هيلع هللا ىلصُحًرا, وإكؿا خدَم اْلـَّبِل

, فقؽقن ؿُة, الػاضؾة, ولعؾف أن يليت لفا ذكرٌ الؿرأة العالوأمف أم ُسَؾْقؿ:  

 الرتجؿة لفا يف مقصـف.

ۈئ ۈئ ېئ ېئ ﴿ :تعالكاهلل  , قالتػقد آستؿرار والؾزوم :«َكانَ » قوله:

 .[40إحزاب: ] ﴾ېئ

ڱ ں ں ﴿اهلل:  كؼقل ,أي إذا أراد أن يدخؾ :«َدَخَؾ الَخالَءَ  إَِذا» قوله:

 .أي إذا أردَت أن تؼرأ الؼرآن, [98الـحؾ: ] ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

 هبذا آكـاية طـ م :«الَخالَءَ » قوله:
َ
سؿ لعدم ؽان قضاء الحاجة, وُسؿل
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 .استقطاكف مـ الـاس

ولؿ يؽـ طؾك طفد  ,كحال الـاس أن ,وقد يؽقن الخالء يف البقت

َـّ يخرجـ إلك الؿـاصع  ,إٓ يف آخر إمر :ذلؽ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  َرُسقلِ  وإٓ فنن الـساء ُك

َـّ يخرجـ بالؾقؾ. ,لؼضاء الحاجة  وُك

خرج إلك  ,أكف كان إذا أراد أن يخرج لؼضاء الحاجة ملسو هيلع هللا ىلصوثبت طـ اْلـَّبِل 

س كحق مقؾقـ مـ مؽة ؿَّ  .الُؿغَّ

 .ڤبـ شعبة  أبعد, كؿا ثبت طـ الؿغقرةوكان إذا أراد قضاء الحاجة  

قد تؽقن ُمستؼر وأماكـ قضاء الحاجة  ,إخؾقة, وإذ كان يحب السرت

 , وغقر ذلؽ مـ أكقاع الؿمذيات.لؾشقاصقـ والجـ

 يف دفع الشرور ورفعفا. اهلل  فؾفذا يؾجل الؿممـ إلك

مداومة الِذكر , مـ ويـبغل أن يسؾؽف الؿممـقن, ملسو هيلع هللا ىلصما كان طؾقف اْلـَّبِل  وفيه:

 إٓ يف مقصـ قضاء الحاجة.

وتؽقن بعقدة  الحاجةاء ما طؾقف الؿسؾؿقن مـ اتخاذ أماكـ لؼض وفيه:

 وذلؽ ٕمقر:

 .حتك ٓ تمذي الـاس إول:

 .بالروائح الؽريفةحتك ٓ تمذيفؿ  الثاين:

 إلك إمراض وإسؼام. مديت حتك ٓالثالث: 

َأُطقُذ  الؾَُّفؿَّ إِكِّل ,الؾُّف بِْسؿِ » :جاء يف بعض الروايات, هللا أي يا :«الؾَُّفؿَّ » :قوله

 , ولؽـ التسؿقة ٓ تثبت يف هذا الؿقصـ.«بَِؽ 

بؾ هق : وهذا أصحفا وأثبتفا ,وجاء غقر هذه إلػاظ يف أدطقة قضاء الحاجة

 ذلؽ. أصح الصحقح يف
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 قال الشاطر: ,أي ألجل إلقؽ يف دفع الؿرهقب :«َأُطقُذ بَِؽ » قوله:

ــــفُ  ــــا ُأؤّمُؾ ــــِف فقَؿ ــــقُذ بِ ـْ أُل ــــ ــــا َم   ي

 

ــــاِذُرُه.   ــــا ُأح ــــِف ِمّؿ ــــقُذ ب ـْ أُط ــــ  َوَم

 فالعقذ مـ الؿحذور, والؾقذ مـ الؿطؾقب. 

, ٓ ُتصَرف لغقرهو وإصؾ أهنا طبادة هلل  :أحؽام آستعاذة كثقرةو 

ـْ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ال رسقلكؿا ق, إٓ فقؿا ُيستطاع لحٍل حاضٍر قادر  َأوْ  َمْؾَجلً  َوَجَد  َوَم

 .(٤)«بِفِ  َفْؾَقُعْذ  َمَعاًذا

ففق شرك أكرب مخرج مـ  ,اهلل اهلل فقؿا ٓ يؼدر طؾقف إٓ أما أن يستعقذ بغقر

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ﴿ :قال تعالك مخربًا طـ الجـ, الؿؾة

 .[6الجـ: ] ﴾ک

أطذكا  ا القادييا رب هذ :وذلؽ أن كثقًرا مـ العرب كاكقا إذا كزلقا إودية قالقا

 ., فربؿا ُسؾَِّطت طؾقفؿ الشقاصقـ ٕذيتفؿ لقؼعقا يف الشرك أكثرمـ شقاصقـ القادي

َأُطقُذ » :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  كؿا قال رسقل :اهلل  ويجقز آستعاذة بصػة 

 .(2)«اهلل الّتاّماِت ِمـ َشّر َما َخَؾَؼ  بِؽِؾَؿاِت 

 »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ال رسقلق :ويجقز آستعاذة بالذات 
ِ
, العظقؿِ أطقُذ باهلل

جقؿِ  ,وسؾطاكِف الؼديِؿِ  ,وبقجِفف الؽريؿِ  قطاِن الرَّ  .(٣)«مـ الشَّ

ـَ الُخُبِث َوالَخَبائِِث » قوله:  :«ِم

 .الُخُبث الشقاصقـ :قيل 
                                                                                       

 (.2886(, ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3601الحديث أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (٤)

 (. 2708الحديث أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (2)

 .ڤ(, مـ حديث طبد اهلل بـ طؿرو بـ العاص 466الحديث أخرجف أبق داود يف ســف برقؿ: ) (٣)
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 ر.الؽػ :وقيل 

 .الؿعاصل :وقيل 

 .شر الدواب جؿقًعا :وقيل 

طؾَّؿـا  ملسو هيلع هللا ىلصفاْلـَّبِل  ,, لؽـف يف حؼ الشقاصقـ أشفريشؿؾ هذا وهذا أكف وٓ ماكع

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ﴿ يف شلهنؿ: اهلل  آستعاذة مـ شرورهؿ فؼد قال

 .[27إطراف: ] ﴾ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ

 .والُخُبث هؿ الذكقر ,اإلكاثالخبائث هل:  :وقيل 

 إذى الذي يخرج مـ اإلكسان.بلن الخبائث هق:  وقيل: 

ذهب إلقف بعض العؼالكققـ بلكف ٓ ما  خالًفا :الشياطنيإثبات ويف احلديح  

هؿ  , كؿا أهنؿ ٓ يممـقن بالؿالئؽة, ويؼقلقن إكؿاوجقد لفؿ, وإكؿا هؿ ُققى شر

ـْ َطاِئَشةَ  ,لفؿ ذواهتؿ وصػاهتؿ ,اهلل , والصحقح أهنؿ خؾٌؼ مـ خؾؼُققى خقر  فَع

  , َقاَلْت: َقاَل َرُسقُل ڤ
ِ
ـْ ُكقٍر, »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ـْ ُخِؾَؼِت اْلَؿاَلئَِؽُة ِم َوُخِؾَؼ اْلَجانُّ ِم

ا ُوِصَػ َلُؽؿْ  ـْ َكاٍر, َوُخِؾَؼ آَدُم ِمؿَّ  .(٤)«َماِرٍج ِم

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ﴿ :كؿا قال تعالك طـف اهلل يؼقل وإبؾقس طؾقف لعـة

 .[12إطراف: ] ﴾ٿ ٺ ٺ

  نَّ َرُسقَل أَ » :ڤ اْلُخْدِريُّ َسِعقٍد  أبل فعـشقطاكا  ملسو هيلع هللا ىلصوقد قبض اْلـَّبِل 
ِ
اهلل

ْبِح قَ  ملسو هيلع هللا ىلص ا َفَرَغ  ,َفاْلَتَبَسْت َطَؾْقِف اْلِؼَراَءةُ  :َفَؼَرأَ  ,َوُهَق َخْؾَػفُ  اَم َفَصؾَّك َصاَلَة الصُّ َفَؾؿَّ

ـْ َصاَلتِِف َقاَل 
َلْق َرَأْيُتُؿقكِل َوإِْبِؾقَس َفَلْهَقْيُت ِبَقِدي َفَؿا ِزْلُت َأْخـُُؼُف َحتَّك  :مِ

ـَ إِْصبَ  ْبَفاِم َوالَّتِل َتِؾقَفاَوَجْدُت َبْرَد ُلَعابِِف َبْق ـِ اإْلِ َٓ َدْطَقُة َأِخل ُسَؾْقَؿاَن  ,َعلَّ َهاَتْق َوَلْق
                                                                                       

 (. 2996الحديث أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (٤)
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ـْ َسَقاِري اْلَؿْسِجِد َيَتاَلَطُب بِِف ِصْبَقاُن اْلَؿِديـَةِ  َْصَبَح َمْرُبقًصا بَِساِرَيٍة ِم ـْ  ,َٕ َفَؿ

ـَ  َٓ َيُحقَل َبْقـَُف َوَبْق  .(٤)«اْلِؼْبَؾِة َأَحٌد َفْؾَقْػَعْؾ اْسَتَطاَع ِمـُْؽْؿ َأْن 

ُيحسـفا  «ُغْػَراَكَؽ »رق أكف إذا خرج مـ الخالء قال: وقد جاء يف بعض الط 

 ,أهؾ العؾؿ وجؿفقراهلل تعالك,  حػظفشقخـا يحقك و, الشقخ إلباين 

 , وهق مجفقل الحال.بردة بـ أبل بتػرد يقسػ , ويضعػفا شقخـا مؼبؾ

أن اإلكسان إذا دخؾ الخالء  :الحؽؿة بالؿجلء بفاوقال العؾؿاء يف  

غػراكؽ طؾك تػريطل يف ذكرك يف هذه إوقات,  :تققػ طـ الذكر فؽلكف يؼقل

غػراكؽ إذ لؿ أشؽرك كؿا يجب طؾك أن خؾصتـل مـ هذه  :أو كلكف يؼقل

 الؼاذورات وإذى الذي كان يف بطـل.

أن هذه زياده ٓ تثبت فققسػ  :والذي يظفر بالـظر إلك الصـاطة الحديثقة 

و مجفقل الحال طـد جؿاهقر العؾؿاء حديثف مـ قبقؾ الضعقػ  ,حالالمجفقل 

ًٓ مـف ,ما لؿ ُيتابع ارتؼك الحديث إلك , فنذا تقبَِع بؿثؾف, أو بؿـ هق أحسـ حا

 اْلَحَسـ لغقره.

 والحؿد هلل رب العالؿقـ

 

 

  

                                                                                       

 (.11780برقؿ: ) مسـدهيف  أحؿدالحديث أخرجف  (٤)
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 ايكب١ً ٚال  إذا أتٝتِ ايػا٥ط فال تطتكبًٛا»]

ال بعا٥ط تطتدبسٖٚا  ٍٚ ٚ غسبٛا ,ببٛ ٔ غسقٛا أ  [«ٚيه

 

 

ـْ َأبِل) - ٤١ إَِذا َأَتْقُتُؿ اْلَغائَِط َفالَ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  , َقاَل: َقاَل َرُسقُل ڤَأيُّقَب  وَط

ُققا َأْو بَِبْقٍل َوَٓ َغائٍِط, وَ  وَهاَتْسَتْؼبُِؾقا اْلِؼْبَؾَة َوَٓ َتْسَتْدِبرُ  ـْ َشرِّ
ُبقالؽِ . َقاَل «َغرِّ

امَ »َأيُّقَب:  َأُبق َفـَـَْحرُِف َطـَْفا  ,ْد ُبـَِقْت ِقَبَؾ اْلِؼْبَؾةِ َفَقَجْدَكا َمَراِحقَض قَ  َفَؼِدْمـَا الشَّ

 .((٤)«اهلل  َوَكْسَتْغِػرُ 

ـِ َطْبد) - 51 ـِ ُطَؿَر  وَط  ,َيْقًما َطَؾك َبْقِت َحْػَصةَ  َرِققُت »َقاَل:  ڤاهلل اْب

اِم, ُمْسَتْدبَِر اْلَؽْعَبةِ  َفَرَأْيُت َرُسقَل   .((2)«الّؾِف َيْؼِضل َحاَجتِِف, ُمْسَتْؼبَِؾ الشَّ

 «.اْلَؿْؼِدسِ  َبْقَت  ُمْسَتْؼباِلً » ِرَواَيٍة: َوفِل

l: 

ؽؿ استؼبال الؼبؾة بغائٍط أو يتعؾؼ بح واحد وهق ما هذان حديثان وباهبؿا 

قال , طـد مسؾؿ الـفل طـ آستؼبال ڤ هريرةَ  وقد جاء يف حديث أبل :بقل

 .(٣)«َيْسَتْدبِْرَها َفال َيْستَْؼبِْؾ الِْؼبَْؾَة َوٓ ,إَِذا َجَؾَس َأَحُدُكْؿ َطَؾك َحاَجتِفِ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسقل

  َطْبدَ ويف حديث 
ِ
ـَ  اهلل ـِ  اْلَحاِرِث  ْب , َجْزءٍ  ْب َبْقِديَّ ُل  َأَكا: َيُؼقُل  الزُّ ـْ  َأوَّ  َسِؿعَ  َم

                                                                                       

 (.264(, ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )394الحديث أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (٤)

 (.266(, ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )148الحديث أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (2)

 (. 265الحديث أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (٣)
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َّ
َـّ  َٓ »: َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل ُل  َوَأَكا «اْلِؼْبَؾةِ  ُمْسَتْؼبَِؾ  َأَحُدُكؿْ  َيُبقَل ـْ  َأوَّ َث  َم  الـَّاَس  َحدَّ

 .(٤)«بَِذلَِؽ 

 .ڤبـ زيد إكصاري  لدهق خا: «أيقب طـ أبل»قوله: 

ـْ َأبِل ويف   َأنَّ » ,ڤ َأيُّقَب  صحقح مسؾؿ َط
َّ
  َفـََزَل  َطَؾقِْف, كََزَل  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل

ُّ
 الـَّبِل

ْػِؾ, فِل ملسو هيلع هللا ىلص  َكْؿِشل: َفَؼاَل  َلْقَؾًة, َأيُّقَب  َأُبق َفاْكَتَبفَ : َقاَل  اْلِعْؾِق, فِل َأيُّقَب  َوَأُبق السُّ

  َرُسقلِ  َرْأسِ  َفْقَق 
ِ
ْقا ,ملسو هيلع هللا ىلص اهلل   َقاَل  ُثؿَّ  َجاكٍِب, فِل َفبَاُتقا َفتَـَحَّ

ِّ
  َفَؼاَل  ,ملسو هيلع هللا ىلص لِؾـَّبِل

ُّ
 الـَّبِل

ْػُؾ »: ملسو هيلع هللا ىلص َل  َتْحَتَفا, َأْكَت  َسِؼقَػةً  َأْطُؾق َٓ : َفَؼاَل  ,«َأْرَفُؼ  السُّ   َفَتَحقَّ
ُّ
 فِل ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل

, ْػِؾ, فِل َأيُّقَب  َوَأُبق اْلُعُؾقِّ   َيْصـَعُ  َفَؽانَ  السُّ
ِّ
 َسَلَل  إَِلْقفِ  بِفِ  ِجلءَ  َفنَِذا َصَعاًما ملسو هيلع هللا ىلص لِؾـَّبِل

ـْ  ا ُثقٌم, فِقفِ  َصَعاًما َلفُ  َفَصـَعَ  َأَصابِِعِف, َمْقِضعَ  َفَقَتَتبَّعُ  َأَصابِِعفِ  َمْقِضعِ  َط  إَِلْقفِ  ُردَّ  َفَؾؿَّ

ـْ  َسَلَل    َأَصابِعِ  َمْقِضعِ  َط
ِّ
: َفَؼاَل  إَِلْقِف, َوَصِعدَ  َفَػِزعَ  َيْلُكْؾ, َلؿْ : َلفُ  َفِؼقَؾ  ,ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل

  َفَؼاَل  ُهَق؟ َأَحَرامٌ 
ُّ
 َما َأوْ  - َتْؽَرهُ  َما َأْكَرهُ  َفنِكِّل: َقاَل  ,«َأْكَرُهفُ  َوَلؽِـِّل َٓ »: ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل

  َوَكانَ : َقاَل  ,- َكِرْهَت 
ُّ
 .(2)«ُيْمَتك ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل

بـ  صؾحة, وققؾ بقـف وبقـ ڤبـ طؿقر  بقـف وبقـ مصعب ملسو هيلع هللا ىلصوآخك الـَّبِل 

طـد حصار  ڤ, وقد مات وأي كان ففق مـ السابؼقـ إولقـ, اهلل طبقد

 إٓ يف أقرب مقصـ مـ الروم. وأوصك أن ٓ ُيدَفـ, الُؼْسَطـْطِقـقةِ 

وإن كان يف إصؾ  ,الؿؽان الُؿعد لؼضاء الحاجة الؿراد بف هـا: «اْلَغائِطَ » قوله:

 .وقد يتجقز يف ذكر ما يخرج مـ آكسان ,ُيطَؾؼ طؾك الؿـخػض مـ إرض

 ,الـفل طـ استؼبال الؼبؾة طـد قضاء الحاجة :«اْلِؼْبَؾةَ الَ َتْسَتْؼبُِؾقا فَ » قوله:
                                                                                       

 .(, وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل 317بـ ماجف يف ســف برقؿ: )الحديث أخرجف ا (٤)

 (.2053الحديث أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (2)
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 ويؽقن آستؼبال بلن يؽقن القجف متجف إلقفا.

 .وإلػاظ غقر الؿستؼبحة ,ـقاتاستخدام الؽُ  وفيه: 

َٓ َغائِطٍ  :«َوَٓ َتْسَتْدبُِروَها» قوله:  .أي ٓ تقلل ضفرك إلك الؽعبة بَِبْقٍل َو

ُققا » قوله: ـْ َشرِّ
ُبقاَولؽِ وهذا يف حؼ أهؾ الؿديـة ومـ ساماهؿ مـ : «َأْو َغرِّ

 أهؾ القؿـ أو الشام.

 حهِ اضتكباٍ ايكب١ً ببٍٛ أٚ بػا٥ط أٚ اضتدبازٖا؟ َطأي١:

 لؾعؾؿاء يف هذه الؿسللة أربعة مذاهب:و

 ا.مـفؿ مـ مـع آستؼبال وآستدبار مطؾؼً إول: 

 ا.مـفؿ مـ جقزه مطؾؼً الثاين: 

َزه يف البـقان. ,مـ مـعف يف الصحراء مـفؿالثالث:   وَجقَّ

 التػريؼ بقـ آستؼبال وآستدبار.الرابع: 

ز آستدبار ٓ آستؼبال, :فبعضفؿ  َجقَّ

ز آستؼبال :وبعضفؿ  .ٓ آستدبار َجقَّ

ابـ طؿر  ا استدلقا بالحديث الذي جاء طـ طبداهللوالذيـ يجقزوكف مطؾؼً 

أي صؾعُت طؾك بقت حػصة كسبة  - َؾك َبْقِت َحْػَصةَ َرِققُت َيْقًما طَ »قال:  ڤ

وهذا  - «الّؾِف َيْؼِضل َحاَجتِفِ  َفَرَأْيُت َرُسقَل  - ملسو هيلع هللا ىلصفقف وإٓ هق بقت الـَّبِل  لسؽـفا

 إذ ٓ يجقز الـظر إلك أسػؾف. - ملسو هيلع هللا ىلصالـظر سقؽقن إلك أطؾك الـَّبِل 

 .ٓسقؿا إذا كان بـقان ما سقرى إٓ أطاله

َـّبِل  صؾقطفهؾ و   ,يف هذه الؿسللة ملسو هيلع هللا ىلصمؼصقد مـ أجؾ أن يعرف هدي ال

 ؟أو أكف صعد لحاجة
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ْقُت َطَؾك َبْقِت » قال: ڤ , لؿا يف البخاري أكفلحاجةأكف الذي يظفر  َرقَّ

 .«َحْػَصَة لَِحاَجٍة لِل

امِ » قوله:  ,لؿؼدس وُمْسَتْدبَِر اْلَؽْعَبةِ أي وجفف إلك بقت ا :«فرآُه ُمْسَتْؼبَِؾ الشَّ

 أي ضفره الك جفة الؽعبة.

  َرُسقُل  َكَفك: »َقاَل  ڤ َجابٍِر,وخالفف يف حديث 
ِ
 اْلِؼْبَؾةَ  َكْسَتْؼبَِؾ  َأنْ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

أخرجف ابـ ماجف وغقره وهق يف  .(٤)«َيْسَتْؼبُِؾَفا بَِعامٍ  ُيْؼَبَض  َأنْ  َقْبَؾ  َفَرَأْيُتفُ  بَِبْقٍل,

 .الصحقح الؿسـد لؾشقخ القادطل

العؾؿ إلك أن هذه إحاديث كاسخة لؿا تؼدم مـ حديث فذهب بعض أهؾ 

 .ڤأيقب  أبل

يف الصحراء,  ولؽـ الـفل إذا كان اإلكسان ,وذهب بعضفؿ إلك أكف ٓ كسخ

 والجقاز إذا كان اإلكسان يف البـاء, أو كان بقـف وبقـ الؽعبة حائاًل.

ـِ ُطَؿَر  مستؼباًل  فؽان ُيبَِرك كاقتف, ثؿ يؼضل حاجتف ,ربؿا صـع هذا ڤوكان اْب

 .«إكؿا هنك طـ ذلؽ يف الصحراء»فؼال:  ,لف يف ذلؽ :أو مستدبًرا الؽعبة, فؼقؾ

 َٓ » :ملسو هيلع هللا ىلصمعـك ققل الـبل  :اهلل الشافعل طبد قال أبق قال الترمذي يف جامعف:

ا ,اْلَػَقافِل يف هذا إكؿا ,«َتْسَتْدبُِروَها وٓ بَِبْقلٍ  وٓ بَِغائِطٍ  اْلِؼْبَؾةَ  َتْسَتْؼبُِؾقا  يف َوَأمَّ

 .إبراهقؿ بـ إسحاق قال َوَهَؽَذا ,َيْسَتْؼبَِؾَفا َأنْ  يف ُرْخَصةٌ  لف اْلَؿْبـِقَّةِ  اْلُؽـُِػ 

ْخَصةُ  إكؿا :بـ َحـَْبٍؾ  وقال َأْحَؿُد   اْلِؼْبَؾةِ  اْستِْدَبارِ  يف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل مـ الرُّ

ْحَراءِ  يف َيرَ  لؿ َكَلكَّفُ  َيْستَْؼبُِؾَفا فال اْلِؼبَْؾةِ  اْستِْؼبَاُل  واما بَْقلٍ  أو بَِغائِطٍ   اْلُؽـُِػ  يف وٓ الصَّ
                                                                                       

, وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام مؼبؾ بـ هادي (325برقؿ: ) ســفيف  ابـ ماجفالحديث أخرجف  (٤)

 .القادطل 



          
 109 الطهارة كتاب

 
 .«اْلِؼْبَؾةَ  َيْسَتْؼبَِؾ  َأنْ 

ُذكَِر َأنَّ َسَبَب اْلَؿـِْع  :(٣11/ ٤بـ حجر يف التؾخقص الحبقر )اقال الحافظ 

ـْ 
َٓ يخؾق مِ ْحَراِء َأكََّفا    :ُمَصؾ  فِل الصَّ

 
 َأْو ِجـِّل

 
َفُربََّؿا َوَقَع َبَصُرُه  ,َمَؾٍؽ َأْو إْكِسل

 » :ُثؿَّ َقاَل  ,َطَؾك َطْقَرتِفِ 
ِّ
ْعبِل ـِ ُطَؿَر َوالشَّ ـْ اْب  اهـ .«َوَقْد ُكِؼَؾ َذلَِؽ َط

ـُ ُطَؿرَ   ا اْب ـْ  ,َداُود َفَرَوى َأُبق :َأمَّ َْصَػِر, َمْرَوانَ  َط ْٕ ـَ  َرَأْيُت : َقاَل  ا  ُطَؿرَ  اْب

, َطْبدِ  َأَبا َيا: َفُؼْؾُت  إَِلْقَفا, َيُبقُل  َجَؾَس  ُثؿَّ  اْلِؼْبَؾِة, ُمْسَتْؼبَِؾ  َراِحَؾَتفُ  َأَكاَخ  ـِ ْحَؿ  الرَّ

  َقدْ  َأَلْقَس 
َ
ـْ  ُكِفل  » إِكََّؿا َبَؾك: َهَذا؟ َقاَل  َط

َ
ـْ  ُكِفل  َبْقـََؽ  َكانَ  َفنَِذا اْلَػَضاِء, فِل َذلَِؽ  َط

ـَ  ءٌ  اْلِؼْبَؾةِ  َوَبْق
ْ
َقاِق َمْؼُصقُد التَّْعؾِقِؾ., (٤)«َبْلَس  َفاَل  َيْسُتُركَ  َشل  َوَلْقَس فِل َهَذا السِّ

ْعبِلُّ   ا الشَّ  مـ  :َوَأمَّ
ّ
  ُقْؾُت : َقاَل  اْلَخقَّاِط, ِطقَسكَفَرَوى اْلَبْقَفِؼل

ِّ
ْعبِل  َوَأَكا: لِؾشَّ

ـَ  َأْطَجُب  ـِ  ُهَرْيَرةَ  َأبِل اْختاَِلِف  مِ ـِ  َكافٌِع, َقاَل  ُطَؿَر, َواْب ـِ  َط  َبْقَت  َدَخْؾُت »: ُطَؿرَ  اْب

  َرُسقلِ  َكـِقَػ  َفَرَأْيُت  اْلتَِػاَتٌة, مِـِّل َفَحاَكْت  َحْػَصةَ 
ِ
 , َوَقاَل «اْلِؼْبَؾةَ  ُمْسَتْؼباًِل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

َٓ  اْلِؼْبَؾَة, َيْسَتْؼبِؾِ  َفاَل  اْلَغائِطَ  َأَحُدُكؿُ  َأَتك إَِذا»: ُهَرْيَرةَ  َأُبق  َقاَل  .«َيْسَتْدبِْرَها َو

 
ُّ
ْعبِل ا َجِؿقًعا, َصَدَقا»: الشَّ ْحَراِء, فِل َفُفقَ  ُهَرْيَرةَ  َأبِل َقْقُل  َأمَّ  ِطَباًدا لِؾَّفِ  إِنَّ  الصَّ

َٓ  بَِبْقلٍ  َأَحدٌ  َيْسَتْؼبِْؾُفؿْ  َفاَل  ُيَصؾُّقنَ  َوِجـًّا َماَلئَِؽةً  َٓ  َغائٍِط, َو ا َيْسَتْدبِْرُهْؿ, َو  َوَأمَّ

 .(2)«فِقفِ  قِْبَؾةَ  َٓ  ُيْبـَك َبْقٌت  ُهقَ  َفنِكََّؿا َهِذهِ  ُكـُُػُفؿْ 

ـُ  ُمقَسك َرَواهُ  َوَهَؽَذا يف ســف الؽبرى: ثؿ قال البقفؼل   َداوَد, ْب

ـْ  َوَغْقُرُه, ـِ  َحاتِؿِ  َط َّٓ  إِْسَؿاِطقَؾ, ْب ـَ  ِطقَسك َأنَّ  إِ  ُهقَ  َهَذا اْلَخقَّاطَ  ِطقَسك َأبِل ْب

ـُ  ِطقَسك ـُ ماجة مختصرً  ,َضِعقٌػ  َمْقَسَرَة, ْب  هـاا. َوَأْخَرَجُف اْب
                                                                                       

 (.11برقؿ: ) ســفيف  أبق داودالحديث أخرجف  (٤)

 (, وقال: وفقف طقسك بـ مقسرة ضعقػ.442, 441أخرجف البقفؼل يف ســف الؽربى برقؿ: ) (2)
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, وأن ُيعظَّؿ هذا لدب بإدب الشرطل يف هذا الؿقصـفإولك لإلكسان أن يت

يتقجف إلقف يف الصالة والدطاء وغقر  ملسو هيلع هللا ىلص, وقد كان الـَّبِل ٕكف اتجاه الؼبؾةآتجاه 

 ذلؽ مـ الؿقاصـ.

 ال الشنس والقنس عيد قضاء احلاجة:حله استقب

إلك كراهقة استؼبال الشؿس والؼؿر, وهذا ققل بعض أهؾ العؾؿ  وذهب

ومعؾقم أن الشؿس  ,«ققا, أو غربقاشر ولؽـ» :قد قال ملسو هيلع هللا ىلص, فنن الـَّبِل بغقر دلقؾ

 يف هذه آتجاهات. ,والؼؿر

امَ » قوله:  .ڤالشام وكان يف زمـ طؿر  تلؿا ُفتِحَ  :«َفَؼِدْمـَا الشَّ

 .أي حؿامات :«َفَقَجْدَكا َمَراِحقَض » قوله:

 .ةأي يف أتجاه الؼبؾ :«ُبـَِقْت ِقَبَؾ اْلِؼْبَؾةِ » قوله:

وربؿا  ,أي أكف كان يستخدمفا :«اهلل  َفـَـَْحرُِف َطـَْفا َوَكْسَتْغِػرُ » قوله:

أو , ملسو هيلع هللا ىلصحتك ٓ يؼع يف ارتؽاب الـفل الذي هنك طـف الـَّبِل  ,مال طـ اتجاه الؽعبة

يستغػر لفؿ مـ هذا  فؽلكف ,ٓسقؿا إن كان مـ الؿسؾؿقـ :أكف يستغػر لؿـ بـاها

 .والػعؾ الذي طؿؾقه, الصـقع الذي صـع

لؿ يؽـ يسؿك يف الزمـ الؿاضل  :ُيعَرف طـد الـاس أن بالحؿاماتوما 

وما جاء يف  ,وأما الحؿام ففق مؽان الُغْسؾ ,وإكؿا كان يسؿك بالؽـقػ ,بالحؿام

 ومـف ققل بعضفؿ: ,إحاديث يف الـفل طـ ذلؽ ففق مـ هذا الباب

ـــا  ـــْبَعاَن اْلَحَش ـــاَم َش ـــْدُخِؾ اْلَحَؿ  َٓ َت

 

ــــــْبَعانِ    ــــــاِم لِؾشَّ ــــــَر يف اْلَحؿَّ  َٓ َخْق

وإن كان مؽروًها طـد بعض  :جقاز استخدام الؿراحقض يف البققت :وفيه  

  ,العرب
ّ
استرت  وكان أحب ما ,قدم الؿديـة ولؿ يؽـ ثؿة مراحقض ملسو هيلع هللا ىلصحتك أن الـَّبِل
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ّ
  َطبْدِ  يف حديثَكَؿا  ائش كخؾح ملسو هيلع هللا ىلصبف الـَّبِل

ِ
ـِ َجْعَػرٍ  اهلل َأْرَدَفـِل » , َقاَل:ڤ ْب

  َرُسقُل 
ِ
ـَ الـَّاِس,  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ُث بِِف َأَحًدا مِ َٓ ُأَحدِّ َّ َحِديًثا, 
َذاَت َيْقٍم َخْؾَػُف, َفَلَسرَّ إَِلل

  َوَكاَن َأَحبَّ َما اْسَتَتَر بِِف َرُسقُل 
ِ
 .(٤)«لَِحاَجتِِف, َهَدٌف, َأْو َحائُِش َكْخؾٍ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

َـّ الـساء يخرجـ إلك الؿـاصع يف الؾقؾ  قصة ومؿا يدل طؾك ذلؽ  :وُك

َفَخَرْجُت َأَكا َوُأمُّ مِْسَطٍح قَِبَؾ »قالت: , ڤ اإلفؽ كؿا فِل َحِديِث َطاِئَشةَ 

َّٓ َلْقاًل إَِلك َلْقٍؾ, َوَذلَِؽ َقْبَؾ َأْن َكتَِّخَذ اْلُؽـَُػ َقِريًبا  َٓ َكْخُرُج إِ ُزَكا,  اْلَؿـَاِصِع: ُمَتَبرَّ

ـْ ُبُققتِـَا, َوَأْمُرَكا َأْمُر اْلَعَرِب 
ِه, َفَلْقَبْؾُت َأَكا َوُأمُّ مِ ِة, َأْو فِل التَّـَزُّ يَّ َُوِل فِل اْلَبرِّ ْٕ ا

ُرْهٍؿ َكْؿِشل, َفَعَثَرْت فِل مِْرصَِفا, َفَؼاَلْت: َتِعَس مِْسَطٌح, َفُؼْؾُت  مِْسَطٍح بِـُْت َأبِل

ـَ َرُجاًل َشِفَد َبْدًرا؟ َفَؼاَلْت: يَ  ا َهـَْتاْه, َأَلْؿ َتْسَؿِعل َما َلَفا: بِْئَس َما ُقْؾِت, َأَتُسبِّق

ْفِؽ. «..َقاُلقا؟ َفَلْخَبَرْتـِل بَِؼْقِل َأْهِؾ اإْلِ
 (2). 

َخَرَجْت َبْعَدَما », ڤَسْقَدَة  ُمسؾؿ َأنَّ  الذي جاء يف ڤ طائشةيف حديث و

ـْ َيْعِرُفَفا ,ُضِرَب اْلِحَجاُب لَِحاَجتَِفا َٓ َتْخَػك َطَؾك َم َفَرآَها  ,َوَكاَكْت اْمَرَأًة َجِسقَؿًة 

ـُ اْلَخطَّاِب  ُطَؿرُ  ـَ َطَؾْقـَا :َفَؼاَل  ,ْب  َما َتْخَػْق
ِ
َفاْكُظِري َكْقَػ  ,َيا َسْقَدُة َأَما َواهلل

ـَ    َوَرُسقُل  ,َفاْكَؽَػَلْت َراِجَعةً  ؟َتْخُرِجق
ِ
ك ,فِل َبْقتِل ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َوفِل َيِدِه  ,َوإِكَُّف َلَقَتَعشَّ

 إِكِّل َخَرْجُت لَِبْعِض َحاَجتِل َيا َرُسقَل  :َفَدَخَؾْت َفَؼاَلْت  ,َطْرٌق 
ِ
 :َفَؼاَل لِل ُطَؿرُ  ,اهلل

 ,ُثؿَّ ُرفَِع َطـُْف َوإِنَّ اْلَعْرَق فِل َيِدِه َما َوَضَعفُ  ,اهلُل إَِلْقفِ  َفَلْوَحك :َقاَلْت  ,َكَذا َوَكَذا

َـّ  :َفَؼاَل  ـَ لَِحاَجتُِؽ َـّ َأْن َتْخُرْج  .(٣)«إِكَُّف َقْد ُأِذَن َلُؽ

                                                                                       

 (.342الحديث أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (٤)

 (.2770(, ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )4025الحديث أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (2)

(, مـ 2170(, ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )4795الحديث أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (٣)

 .ڤحديث طائشة 
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 اً طقد ملسو هيلع هللا ىلصوقد كان لؾـَّبِل  ,ثؿ ُأِذَن يف بـاء الؿراحقض وإكـاف يف البققت

ؿـ ل وٓ محظقر ,يبقل فقف, فنذا قام مـ الصباح أمرهؿ أن يـحقه وٓ بلس بذلؽ

ـَ التؾقث يف بقتف و كػسف
ـْ وجاء , أمِ   َرُسقلِ  ِطـْدَ  ُذكِرَ »: َقاَلْت  ڤ َطاِئَشَة, َط

ِ
 اهلل

 َفَعُؾقَها, َقْد  ُأَراُهؿْ »: َفَؼاَل  اْلِؼْبَؾَة, بُِػُروِجِفؿُ  َيْسَتْؼبُِؾقا َأنْ  َيْؽَرُهقنَ  َقْقمٌ  ملسو هيلع هللا ىلص

 .(٤)««اْلِؼْبَؾةَ  بَِؿْؼَعَدتِل اْسَتْؼبُِؾقا

لؽـ يف سـده اكؼطاع بقـ طراك  ,والجؿفقر طؾك قبقل الحديث والعؿؾ بف

 .بـ الصؾت ضعقػ وفقف خالد ڤ وَطائَِشةَ  ,ابـ مالؽ

تعظقؿ ما  :ويف هذا الحديث مـ الػقائد طؾك ما تؼدم يف باب آستطابة 

  ,وتعظقؿ الؽعبة التل هل قبؾة الؿسؾؿقـ ,اهلل  طظؿ
َّ
حقـ » :ملسو هيلع هللا ىلصفنن الـَّبِل

 .«هذه الؼبؾة :وقال ,ركعتقـكزل مؽة دخؾفا ثؿ خرج, وَصؾَّك إلقفا 

فنن بقـ الـاس وبقـ  تعقيد الـاس طؾك مثؾ هذه أداب العظقؿة, وفيه: 

 أن يعظؿقا ذلؽ. ووهاد, ولؽـ مع ذلؽ يـبغل الؽعبة جبال وأوديف

 و
ّ
 قد هنك الؿصؾل أن يبصؼ قَِبَؾ وجفف إذا كان يصؾل. ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِل

اختاكف, وٓ أصفاره, ون اإلكسان قد يدخؾ بقت أ مً الفوائد: وفيه 

 وإصحاب. , فنن الِدل قد يؼع بقـ إصفارمحظقر يف ذلؽ

  ,أن اإلكسان ٓ ُيعاَتب طؾك أمٍر غقر مؼصقد مـف وفيه: 
ّ
 ملسو هيلع هللا ىلص فؾؿ يرد أن الـَّبِل

ـْ ُطَؿر  اهلل طاتب َطْبد  .نليف هذا الش ڤبِ

ما  وٓ يستخدم إلػاظ الؿستؼبحة ,أن اإلكسان ُيَؽـِّل :مً الفوائد وفيه 
                                                                                       

يف ســ ابـ ماجف  (, وقد ضعػف اإلمام إلباين 324الحديث أخرجف ابـ ماجف يف ســف برقؿ: ) (٤)

 بـػس الرقؿ.
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ّ
 والـساء. الرجال كان ُيَؽـِّل بؿا يتعؾؼ بشلن ملسو هيلع هللا ىلصاستطاع الك ذلؽ سبقال, فنن الـَّبِل

يقجف  لف أن ,أن اإلكسان إذا قدم إلك بؾد ووجد أهؾف طؾك خطل وفيه: 

  مـ التعؿد, واهلل اهلل  فقستغػر, لؽـ إذا تعسر إزالة هذا إمر ,ويـصح
 قد يعػق ويصػح.

 أن اإلكسان يجتفد بؼدر اإلمؽان أن ٓ يؼع يف الؿـؽر, والؿخالػة فنن وفيه: 

 كان يـحرف قؾقاًل, مع أكف ٓ يستطقع أن ُيغقر هذه الؿراحقض. ڤأبا أيقب 

َقتو وفيه:  بة, وهل أول بقت وضع الؽعبة هبذا آ ُسؿِّ سؿ ٕهنا ُمَؽعَّ

 .اهلل  ولفا أحؽام تليت يف مقصـفا إن شاء ,لؾـاس
 ,أبقه خؾقػة الؿسؾؿقـ, الرحؿـ الَعَدِوي طبد هق أبق :«بـ طؿر اهلل طبد» قوله:

  ,وهق مـ الصحابة الؿفتديـ
ّ
ُجُؾ َطْبُد »َفَؼاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصأثـك طؾقف الـَّبِل , َلقْ  كِْعَؿ الرَّ

ِ
 اهلل

ْقؾِ  ـَ الؾَّ ْقِؾ إِٓ اْلَؼؾِقَؾ.», َقاَل: «َكاَن ُيَصؾِّل ِم ـَ الؾَّ
 .(٤)«..َفَؽاَن َبْعُد ٓ َيـَاُم مِ

 
ّ
مـ شلكف, حتك لؼد كان  يف ما دق وَجؾَّ  ملسو هيلع هللا ىلصوكان حريًصا طؾك متابعة الـَّبِل

 أو خرج. يتتبع آثاره إذا كزل

والعؿرة,  ا, وكان يؽثر مـ الحجَرآه يظـف مجـقكً  لعؾ مـ :حتك قال كافع

 ولؿ يدخؾ فقفا. ڤالػتـ التل جرت بقـ الصحابة  واطتزل

 كِدَم طؾك أكف لؿ يشارك يف هذا إمر. ڤفؾؿا رأى أن الحؼ مع طؾل 

ـِ  ومؿا روي طـ َطْبد ْحَؿ ـُ َأبِل الرَّ ـْ َأبِقِف, َقاَل:  ْب َكاِد, َط اْجَتَؿَع فِل »الزِّ

 َبـُق  اْلِحْجِر ُمْصَعٌب, َوُطْرَوُة, َوَطْبدُ 
ِ
َبْقِر, َوَطْبدُ اهلل   الزُّ

ِ
ـُ ُطَؿَر, َفَؼاُلقا: َتَؿـَّْقا.  اهلل ْب

  َفَؼاَل َطْبدُ 
ِ
ا أكا َفَلَتَؿـَّك َأْن  اهلل ا أكا َفَلَتَؿـَّك اْلِخالَفَة. َوَقاَل ُطْرَوُة: َأمَّ َبْقِر: َأمَّ ـُ الزُّ ْب

                                                                                       

 (.2479برقؿ: )(, ومسؾؿ يف صحقحف 1122الحديث أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (٤)
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ا أكا َفَلَتَؿـَّ  ـَ َطاِئَشَة ُيْمَخَذ َطـِّل اْلِعْؾَؿ. َوَقاَل ُمْصَعٌب: َأمَّ ك إِْمَرَة اْلِعَراِق َواْلَجْؿُع َبْق

. َوَقاَل َطْبدُ  ـِ   بِـِْت َصْؾَحَة َوُسَؽْقـََة بِـِْت اْلُحَسْق
ِ
ا أكا َفَلَتَؿـَّك  اهلل ـُ ُطَؿَر: َأمَّ ْب

ـَ ُطَؿَر َقْد ُغِػَر ». َقاَل: «اْلَؿْغِػَرةَ  ُفْؿ َما َتَؿـَّْقا َوَلَعؾَّ اْب  «.«َلفُ َفـَاُلقا ُكؾُّ

 بلشفر. ڤومات بعد مؼتؾ ابـ الزبقر 

ـِ ُجَبْقٍر, َقاَل:  َسِعقدِ فعـ  ْمِح فِل »ْب ـَ َأَصاَبُف ِسـَاُن الرُّ ـِ ُطَؿَر ِحق ُكـُْت َمَع اْب

َكاِب, َفـََزْلُت, َفـََزْطُتَفا َوَذلَِؽ بِِؿـًك, َفَبَؾَغ  َأْخَؿِص َقَدمِِف, َفَؾِزَقْت َقَدُمُف بِالرِّ

اَج  ـُ ُطَؿَر:  الَحجَّ ـْ َأَصاَبَؽ, َفَؼاَل اْب اُج: َلْق َكْعَؾُؿ َم َأْكَت »َفَجَعَؾ َيُعقُدُه, َفَؼاَل الَحجَّ

ـْ ُيْحَؿُؾ فِقِف, »َقاَل: َوَكْقَػ؟ َقاَل: « َأَصْبَتـِل الََح فِل َيْقٍم َلْؿ َيُؽ َحَؿْؾَت السِّ

ـِ  الََح الَحَرَم َوَلْؿ َيُؽ الَُح  َوَأْدَخْؾَت السِّ  .أخرجف البخاري .(٤)«ُيْدَخُؾ الَحَرمَ السِّ

القـ بالحؼ, ومـ ُحؽؿاء إمة أكف َخَطَب  كؿا يف الحديث ,وكان مـ الَؼقَّ

ـُ »َقاَل:  ڤُمَعاِوَيُة  ـْ َكاَن ُيِريُد َأْن َيَتَؽؾََّؿ فِل َهَذا إَْمِر َفْؾُقْطؾِْع َلـَا َقْرَكُف, َفَؾـَْح َم

ـْ 
ـُ  , َقاَل َحبِقُب «َأبِقفِ َأَحؼُّ بِِف مِـُْف َومِ : َفَحَؾْؾُت  ؟ َقاَل َطْبدُ َمْسَؾَؿَة: َفَفالَّ َأَجْبَتفُ ْب

ِ
اهلل

ـْ َقاَتَؾَؽ َوَأَباَك َطَؾك اإِلْسالَِم,  ُحْبَقتِل, َوَهَؿْؿُت َأْن َأُققَل: َأَحؼُّ بَِفَذا إَْمِر مِـَْؽ َم

ـَ  ُق َبْق َم, َوُيْحَؿُؾ َطـِّل َغْقُر َذلَِؽ, َفَخِشقُت َأْن َأُققَل َكؾَِؿًة ُتَػرِّ الَجْؿِع, َوَتْسِػُؽ الدَّ

 .(2)«اهلُل فِل الِجـَانِ  َفَذَكْرُت َما َأَطدَّ 

 

 

  

                                                                                       

 (.966الحديث أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (٤)

 (.4108الحديث أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (2)
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[« ٕ ٌ أْا ,ٜدخٌ اخلال٤ ملسو هيلع هللا ىلصايٓيب نا  فأمح

 [«...ٚعٓص٠ ,َا٤ ٚغالّ حنٟٛ إدا٠ٚ َٔ 

 

 

ـِ َمالٍِؽ  طـ َأَكسِ ) -٤1 َيْدُخُؾ اْلَخالََء,  ملسو هيلع هللا ىلصالّؾِف  , قال: َكاَن َرُسقُل ڤْب

ـْ َماٍء, َوطَ   (.(٤)«َفَقْسَتـِْجل بِاْلَؿاءِ , ـََزةً َفَلْحِؿُؾ َأَكا, َوُغالٌَم َكْحِقي, إَِداَوًة ِم

l: 

 الَحْرَبُة الَصِغقَرُة.الَعـََزُة: 

ـْ جؾٍد. واإِلداوُة:  إِكاٌء صغقٌر م

.غالٌم َكْحقي:  ّـِ  غالٌم مؼارٌب لل يف الس

 ستـجاء بالؿاء,وهق آ :آداب مـ آداب قضاء الحاجةٌث فقف هذا حدي 

بالحجارة طـد الجؿفقر, وذلؽ أن وآستـجاء بالؿاء أفضؾ مـ آستـجاء 

بالحجارة ُيذِهب العقـ  ستـجاءجاء بالؿاء ُيذِهب العقـ وإثر, بقـؿا آستـٓا

 .وكالهؿا مجزئ, ويبؼك إثر

 ستـجاء ثالث حآت:لالفائدة:  

  :آستـجاء بالؿاء :إولك
ُّ
 كؿا يف ملسو هيلع هللا ىلصفؼد ثبت طـ الـَّبِل

 هذا الحديث.

  :آستـجاء بالحجارة :الثاين
ُّ
 ,ڤ َرْيَرةَ هُ  يف حديث أبل ملسو هيلع هللا ىلصوقد ثبت طـ الـَّبِل
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ـِ َمْسُعقدٍ و   ,وكالهؿا يف صحقح البخاري ,ڤ اِْب
ُّ
ُهَرْيَرَة  َٕبِل :َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصأن الـَّبِل

. فلتقتف بلحجار «روثةوٓ تلتقـل بعظؿ وٓ بابغـل أحجارا أستـػض بفا »: ڤ

مشقت ,حتك إذا فرغ ,أحؿؾفا يف صرف ثقبل حتك وضعت إلك جـبف ثؿ اكصرفت

وإكف أتاين وفد جـ  ,هؿا مـ صعام الجـ» :؟ قالما بال العظؿ والروثة :فؼؾت

اهلل لفؿ أن ٓ يؿروا بعظؿ وٓ بروثة  فسللقين الزاد فدطقت !وكعؿ الجـ ,كصقبقـ

 .(٤)«وجدوا طؾقفا صعاماإٓ 

ـِ َمْسُعقٍد    َقاَل: َقاَل َرُسقُل  ڤَوفِل َحِديِث اِْب
ِ
, «َأْحَجارٍ  اْئتِـِل بِثاَلَثةِ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـِ وَ  ـِ َوَرْوَثِة ِحَؿاٍر, َفَلَخَذ اْلَحَجَرْي ْوَثَة, َوَقاَل: َفَلَتْقتُُف بَِحَجَرْي  .(2)«َفا ِرْكٌس إِكَّ »َأْلَؼك الرَّ

« 
ُّ
, كؿا يف حديث «طـ آستـجاء بلقؾ مـ ثالثة أحجار ملسو هيلع هللا ىلصوقد هنك الـَّبِل

 .طـد مسؾؿ ڤ َسْؾَؿان

َطاَرَض اْلَحـَِػقَُّة َهَذا اْلَحِديَث بَِحِديِث  :(٤/٤95قال الحافظ يف التؾخقص )

ابِِؼ  ـِ َمْسُعقٍد السَّ ْوَثةَ » , وفقف:اْب ـِ َوَأْلَؼك الرَّ  .«َفَلَخَذ اْلَحَجَرْي

: َْحَجاِر َلْقَس بَِشْرطٍ  َقاَل الطََّحاِويُّ ْٕ َكَُّف َقَعَد لِْؾَغائِِط  :فِقِف َدلِقٌؾ َطَؾك َأنَّ َطَدَد ا
ِ
ٕ

ْوَثَة َدلَّ َطَؾك َأنَّ  ,«َكاِوْلـِل»ؼقلف: لِ , ل َمَؽان َلْقَس فِقِف َأْحَجارٌ فِ  ا َأْلَؼك الرَّ َفَؾؿَّ

ـِ ُمْجِزٌئ  ْستِـَْجاَء بِاْلَحَجَرْي
ِ
ـْ َذلَِؽ  ,آ  هـا .«اْبِغـِل َثالًِثا» :َلَؼاَل  ,إْذ َلْق َلْؿ َيُؽ

َياَدَة بِنِْسـَاٍد ِرَجاُلُف ثَِؼاٌت  َوَقْد َرَوى َأْحَؿدُ   فِل آِخِرِه:  :َقاَل  ,فِقِف َهِذِه الزِّ

وْ » َفا ِرْكٌس »َثَة َوَقاَل: َفَلْلَؼك الرَّ ٌل  ,«اْئتِـِل بَِحَجرٍ  ,إكَّ َٓ َمَع َأكَُّف َلْقَس فِل َما ُذكَِر اْستِْد

ُد اْحتَِؿالٍ  َكَُّف ُمَجرَّ
ِ
ْقتَِصاِر َطَؾك َما ُدوَكَفا ,ٕ

ِ
ُثؿَّ  ,َوَحِديُث َسْؾَؿاَن َكص  فِل َطَدِم آ

                                                                                       

 (.3860يف صحقحف برقؿ: ) البخاريالحديث أخرجف  (٤)
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ـِ َمْسُعقٍد فِْعٌؾ  ,َحِديُث َسْؾَؿاَن َقْقٌل  َم اْلَؼْقُل  ,َوَحِديُث اْب  َوَاهلُل َأْطَؾُؿ. .َوإَِذا َتَعاَرَضا ُقدِّ

 َكَفك: »قال ڤ لعظؿ والَبَعر, كؿا يف حديث جابروهنك طـ آستـجاء با 

  َرُسقُل 
ِ
َح  َأنْ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  .(٤)«بَِبْعرٍ  َأوْ  بَِعْظٍؿ, ُيَتَؿسَّ

فال » :ـِ َمْسُعقدٍ كؿا يف َحِديِث اِبْ  :والروثكفك طـ آستـجاء بالعظؿ و 

ْوِث, وٓ بالِعظاِم, فن ِـّ تستـُْجقا بالرَّ ُف زاُد إخقاكِؽْؿ مـ الِج  .(2)«كَّ

  :الثالث: الجؿع بقـ الحجارة والؿاء
ُّ
الجؿاهقر  , مع أنملسو هيلع هللا ىلصفؾؿ يثبت طـ الـَّبِل

, ةطؾك جقازه واستحبابف, مـ حقث أن الحجر يزيؾ العقـ ويخػػ الـجاس

 .والؿاء يزيؾف

 » ,وما جاء يف قصة أهؾ قباء
ُّ
 اهلل لفؿ يف سللفؿ طـ سبب مدح ملسو هيلع هللا ىلصأن الـَّبِل

فؼالقا: إكا كتبع  ؟[108التقبة: ] ﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ﴿ققلف تعالك: 

كؿا قال  ,العزيز وهق ضعقػ بـ طبد فنكف مـ صريؼ محؿد, «الحجارة بالؿاء

كؿا يف  ,حديث أهنؿ كاكقا يستـجقا بالؿاء ما والثابت طـفؿ يف غقر ,حاتؿ أبق

 .وغقرها ڤحديث طائشة 

َـّ  ُمرنَ » :أكَّفا قالت لـسقةٍ  ,ڤِديث طائشَة وجاء آستـجاء مـ َح  أزواَجؽ

  أن يستـجقا بالؿاِء فلكِّل أستحققفؿ َوكاَن رسقُل 
ِ
 .(٣)«يػعُؾف ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

 اهلل عًٝ٘ ٚع٢ً آي٘ ٚضًِ باملا٤؟ َطأي١: ٌٖ اضتٓذ٢ ايٓيب ص٢ً

 
ُّ
, أكف استـجك بالؿاء ملسو هيلع هللا ىلصقد ذهب بعض أهؾ العؾؿ إلك أكف لؿ يثبت طـ الـَّبِل

                                                                                       

 (.263الحديث أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (٤)

 (.450الحديث أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (2)

(, 46(, والـسائل برقؿ: )19(, والرتمذي برقؿ: )24639الحديث أخرجف أحؿد يف مسـده برقؿ: ) (٣)

 ح.(, وغقرهؿ بنسـاد صحق4514وأبق يعؾك يف مسـده برقؿ: )
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 :الذي ذكره الؿصـػ, ڤوهذا ققٌل ضعقػ, فؼد ثبت يف حديث أكس 

ب إلقف, غالٌم  ملسو هيلع هللا ىلصذهب الـبل » :ويف مسؾؿ ,«فقستـجل بالؿاء» لَِحاَجتِف فَؼرَّ

 .«كحقي, إداوًة مـ ماٍء, فخرج وقد استـجك بالؿاءِ 

 .وابـ الُؿسقَّب, ڤومؿـ كان يؽره آستـجاء بالؿاء حذيػة 

 َطأي١: ٌٖ االضتٓذا٤ َٔ ايٛض٤ٛ؟

ثؿ إن آستـجاء واجٌب مستؼؾ لقس هق مـ القضقء وإكؿا إذا قضك 

 الـَّجس. اإلكسان حاجتف وجب طؾقف إزالة

ـْ َسْؾَؿاَن  ,والحديث يدل طؾك شؿقلقة اإلسالم , ِطـَْد ُمْسؾِؿ ڤوقد جاء َط

ٍء, َحتَّك اْلِخَراَءَة. َقاَل, َفَؼاَل: َأَجْؾ. َلَؼْد »َقاَل:  ْ
قِقَؾ َلُف: َقْد َطؾََّؿُؽْؿ َكبِقُُّؽْؿ ُكؾَّ َشل

, َأْو َأْن َكَفاَكا َأْن َكْسَتْؼبَِؾ اْلِؼْبَؾَة لَِغاِئٍط َأْو َبقْ  ـَ َ بِالَقِؿق
 بَِلَقؾَّ ٍل, أَو َأْن َكْسَتـِْجل

َ
كْسَتـِْجل

 بَِرِجقٍع َأْو بَِعْظٍؿ.
َ
ـْ َثالََثِة َأْحَجاٍر. َأْو َأْن َكْسَتـِْجل

 .أخرجف مسؾؿ «..مِ

  :التستر حقـ قضاء الحاجة وفيه: 
َّ
وقد  ,كان يدخؾ الخالء ملسو هيلع هللا ىلصفنن الـَّبِل

 .«كان إذا أراد الحاجة أبعد الؿذهب» ,ڤ تؼدم معـا حديث الؿغقرة

ـْ  َفَلْحِؿُؾ َأَكا, َوُغالَمٌ » ققلف: مـ :الخدمة لؾػاضؾ وفيه: 
َكْحِقي, إَِداَوًة مِ

 .وأن هذا لقس مـ خقارم الؿروءة, «َماءٍ 

اهلل  بـ طبد فؼد كان جرير :أن الخدمة قد تؼع مـ غقر الؿؿؾقك وفيه: 

 ,«أن ٓ أصحَب أحًدا مـفؿ إٓ خدمُتفآلقُت »فؼال:  ,ڤ يخدم إكصار ڤ

 .ملسو هيلع هللا ىلصوذلؽ إلكرامفؿ لؾـَّبِل 

 تطقًطا. ملسو هيلع هللا ىلصلؿ يؽـ مؿؾقًكا, وإكؿا خدَم الـَّبل  ڤوأكس ابـ مالؽ 

وأن هذا لقس  :بؿـ هق تحت رطايتف لخدمة إفاضؾتبرع القلل  وفيه: 

 بؿحذور.
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 وئ وئ ەئ﴿ :وقد قال تعالك :التعاون طؾك البر والتؼقى وفيه: 

 .[2]الؿائدة:  ﴾ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ

ويجقز أن تؽقن مـ غقر ذلؽ, ومـ ذهب إلك  مـ جؾدهل  :«إَِداَوةَ » قوله:

, قال: ڤبـ زيد  اهلل بؾ ثبت مـ حديث طبد :كراهة الـحاس فال دلقؾ لف

  جاَءكا رسقُل 
ُّ
 الـَّبِل

ِ
ل» :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل أخرجف .(٤)«فلخرجـا َلف ماًء يف َتقٍر مـ ُصػٍر فَتقضَّ

 هق الـحاس. :والُصػر, البخاري

 .إزالتف بالؿاء أن الـجس وفيه:

 ؟املا٤ يف إشاي١ ايٓذاض١ غري ٨ٌٖ جيص َطأي١:

  اهلل فؼد جعؾف ,الؿتعقـهق لؽـ الؿاء  ,أو بغقره ,تزول بالؿاء ةكعؿ الـجاس
 .صفقًرا مطفًرا

ستـجاء ٕكف ؿ إلك طدم جقاز استخدام الؿاء لالذهب بعض أهؾ العؾو

 يتلتك ٕمقر: شراب وهذا ٓ

 وإزالة الـجاسة. ,أكف ُيستخدم لغقر الشراب, كالغسؾإول: 

 الثاين: 
ُّ
 .ملسو هيلع هللا ىلصأكف قد استخدمف الـَّبِل

  :العؿؾ بإسباب وفيه: 
ُّ
إذا ة, كاكت ُتحَؿؾ بقـ يديف الَعـَزَ  ,ملسو هيلع هللا ىلصفنن الـَّبِل

 وإذا قضك حاجتف. ,السػرو ,خرج يف العقد

 :بعض الػقائدلؾعـزة بعض أهؾ العؾؿ وقد طدد  

 .ر هبا حتك ٓ يتـاثر البقل إلقفأكف إذا جاء إلك مؽان صؾب ربؿا حػ مـفا: 

 .ل هبا الدوابأكف َيتَّؼِ  مـفا:و 
                                                                                       

 (.197الحديث أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (٤)
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ًحا بف مـفا:و   ڤ جحقػة يف حديث أبل أكف يستخدمفا سرتة, كؿا جاء ُمَصرَّ

 وغقره.

وكان  ,ما ذكره بعضفؿ مـ أن الؿديـة كان فقفا مـ أهؾ الـػاق مـفا:و 

 
ُّ
 :اهلل  ٓسقؿا بعد أن أكزلهذا بعقد, و ,يحؿؾ ذلؽ اتؼاًء لشرهؿ ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِل

 .[67الؿائدة: ] ﴾ڑ ڑ ژ ژ﴿

  اهلل  فنن
ُّ
وقد تصؾ  ,معصقٌم مـ وصقل الـاس إلقف ملسو هيلع هللا ىلصقد أخرب الـَّبِل

ـْ »: ڤ َطاِئَشةَ  إذية بالؼقل, ومـ ذلؽ حديث ـَ َم َيْعِذُركِل َيا َمْعَشَر اْلُؿْسِؾِؿق

ـْ َرُجٍؾ َبَؾَغـِل َأَذاُه فِل َأْهِؾل  .متػؼ طؾقف (٤)«ِم

وُيستخدم  هق الـجس الخارج,أي يزيؾ بف الـجق و :«َفَقْسَتـِْجل بِالَْؿاءِ » قوله:

ثالث  إن يؿسح بف فال بلس إٓ حجًرا فنن لؿ يجد ,لف ثالثة أحجار إن لؿ يؽـ لف ماء

 .مسحات

 ققؾ اهداها لف الـجاشل واهلل أطؾؿ. ,الحربة الصغقرةهل  :«اْلَعـَزةُ » قوله:

 إكاٌء صغقر مـ جؾد. :«واإلَداَوةُ » قوله:

 

 

  

                                                                                       

 (. 2770(, ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )2661الحديث أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (٤)
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  ٚال ,ٖٚٛ ٜبٍٛ ال ميطهٔ أحدنِ ذنسٙ بُٝٝٓ٘»]

 [«ٚال ٜتٓفظ يف اإلْا٤ ,ٜتُطذ َٔ اخلال٤ بُٝٝٓ٘

 

 

ـْ َأبِل) - ٤7 ـْ ِربِْعل إْكَصاري  الَحاِرث َقتَاَدةَ  وَط   َقاَل: َقاَل َرُسقُل  ڤبِ
ِ
: ملسو هيلع هللا ىلص َاهلل

ـْ َاْلَخاَلِء بَِقِؿقـِِف, وَ » ْح ِم َٓ َيتََؿسَّ َـّ َأَحُدُكْؿ َذَكَرُه بَِقِؿقـِِف, َوُهَق َيُبقُل, َو َٓ َٓ ُيْؿِسَؽ

َكاءِ  ْس فِل َاإْلِ  (.(٤)«َيَتـَػَّ

l: 

ـْ ِرْبِعل إْكَصاري  هق الَحاِرث :«قتادة أبق» قوله:  ڤبِ
ُّ
 ملسو هيلع هللا ىلص, َصِحَب الـَّبِل

طـد  الصحقح أكف لؿ ُيذكر شفقده لفاو يف الؿشاهد كؾفا, واختؾػ يف بدر

 أصحاب الِسَقر.

  ڤوكان 
ُّ
  يف بعض أسػاره حتك لؼد ملسو هيلع هللا ىلصيخدم الـَّبِل

ُّ
كؿا  ملسو هيلع هللا ىلصدطا لف الـَّبِل

ـْ  ,يف صحقح مسؾؿ   َرُسقُل  َخَطَبـَا: َقاَل  ڤ َقَتاَدَة, َأبِل َط
ِ
 إِكَُّؽؿْ »: َفَؼاَل  ,ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 َيْؾِقي َٓ  الـَّاُس  َفاْكَطَؾَؼ  ,«َغًدا اهللُ  َشاءَ  إِنْ  اْلَؿاءَ  َوَتْلُتقنَ  َوَلْقَؾَتُؽْؿ, َطِشقََّتُؽؿْ  َتِسقُرونَ 

  َرُسقُل  َفَبْقـََؿا: َقَتاَدةَ  َأُبق َقاَل  َأَحٍد, َطَؾك َأَحدٌ 
ِ
 َوَأَكا الؾَّْقُؾ, اْبَفارَّ  َحتَّك َيِسقرُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

  َرُسقُل  َفـََعَس : َقاَل  َجـْبِِف, إَِلك
ِ
ـْ  َفَؿاَل  ,ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ـْ  َفَدَطْؿُتفُ  َفَلَتْقُتفُ  َراِحَؾتِِف, َط  َغْقرِ  مِ

رَ  َحتَّك َسارَ  ُثؿَّ : َقاَل  َراِحَؾتِِف, َطَؾك اْطَتَدَل  َحتَّك ُأوقَِظفُ  َأنْ  ـْ  َماَل  الؾَّْقُؾ, َتَفقَّ  َط

ـْ  َفَدَطْؿُتفُ : َقاَل  َراِحَؾتِِف,  َسارَ  ُثؿَّ : َقاَل  َراِحَؾتِِف, َطَؾك اْطَتَدَل  َحتَّك ُأوقَِظفُ  َأنْ  َغْقرِ  مِ
                                                                                       

 (.267(, ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )154الحديث أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (٤)
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ـْ  َكانَ  إَِذا َحتَّك َحِر, آِخرِ  مِ   َمْقَؾةً  َماَل  السَّ
َ
ـَ  َأَشدُّ  ِهل ـِ  مِ , اْلَؿْقَؾَتْق ـِ ُوَلَقْق ْٕ  َكادَ  َحتَّك ا

ـْ »: َفَؼاَل  َرْأَسُف, َفَرَفعَ  َفَدَطْؿُتُف, َفَلَتْقُتفُ  َيـَْجِػُؾ,  َمَتك»: َقاَل  َقَتاَدَة, َأُبق: ُقْؾُت  «َهَذا؟ َم

 ِبَؿا اهللُ  َحِػَظَؽ » :َقاَل  الؾَّْقَؾِة, ُمـْذُ  َمِسقِري َهَذا َزاَل  َما: ُقْؾُت  «ِمـِّل؟ َمِسقَركَ  َهَذا َكانَ 

 .(٤)«َكبِقَّفُ  بِفِ  َحِػْظَت 

  َرُسقلِ  َمعَ  َخَرْجـَا»: َقاَل  ,ڤ َقَتاَدةَ  طـ َأبِل ويف الصحقحقـ
ِ
 َطامَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

, ـٍ ا ُحـَْق ـَ  َكاَكْت  الَتَؼْقـَا َفَؾؿَّ ـَ  َرُجاًل  َفَرَأْيُت  َجْقَلٌة, لِْؾُؿْسؾِِؿق ـَ  مِ  َرُجاًل  َطالَ  الُؿْشِرِكق

ـَ  , مِ ـَ ـْ  َأَتْقُتفُ  َحتَّك َفاْسَتَدْرُت  الُؿْسؾِِؿق ْقِػ  َضَرْبُتفُ  َحتَّك َوَرائِفِ  مِ  َحْبؾِ  َطَؾك بِالسَّ

  َفَلْقَبَؾ  َطاتِِؼِف,
َّ
ـِل َطَؾل ةً  َفَضؿَّ  الَؿْقُت, َأْدَرَكفُ  ُثؿَّ  الَؿْقِت, ِريَح  مِـَْفا َوَجْدُت  َضؿَّ

ـَ  ُطَؿرَ  َفَؾِحْؼُت  َفَلْرَسَؾـِل, , َأْمرُ : َقاَل  الـَّاِس؟ َباُل  َما: َفُؼْؾُت  الَخطَّاِب  ْب
ِ
 إِنَّ  ُثؿَّ  اهلل

 الـَّ  َوَجَؾَس  َرَجُعقا, الـَّاَس 
ُّ
ـْ »: َفَؼاَل  ملسو هيلع هللا ىلص بِل  ,«َسَؾُبفُ  َفَؾفُ  َبقِّـَةٌ  َطَؾْقفِ  َلفُ  َقتِقاًل  َقَتَؾ  َم

ـْ : َفُؼْؾُت  َفُؼْؿُت  ـْ »: َقاَل  ُثؿَّ  َجَؾْسُت, ُثؿَّ  لِل, َيْشَفدُ  َم  َفَؾفُ  َبقِّـَةٌ  َطَؾْقفِ  َلفُ  َقتِقاًل  َقَتَؾ  َم

ـْ : َفُؼْؾُت  َفُؼْؿُت  ,«َسَؾُبفُ   َفُؼْؿُت, مِْثَؾُف, الثَّالَِثةَ  َقاَل  ُثؿَّ  َجَؾْسُت, ُثؿَّ  لِل, َيْشَفدُ  َم

  َرُسقُل  َفَؼاَل 
ِ
َة, َطَؾْقفِ  َفاْقَتَصْصُت  ,«َقَتاَدَة؟ َأَبا َيا َلَؽ  َما»: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل : َرُجٌؾ  َفَؼاَل  الِؼصَّ

, َرُسقَل  َيا َصَدَق 
ِ
يُؼ  َبْؽرٍ  َأُبق َفَؼاَل  َطـِّل, َفَلْرِضفِ  ِطـِْدي َوَسَؾُبفُ  اهلل دِّ : ڤ الصِّ

, ََٓها
ِ
ـْ  َأَسدٍ  إَِلك َيْعِؿدُ  َٓ  إًِذا اهلل , ُأْسدِ  مِ

ِ
ـِ  ُيَؼاتُِؾ  اهلل   َط

ِ
 ُيْعطِقَؽ  ,ملسو هيلع هللا ىلص َوَرُسقلِفِ  اهلل

  َفَؼاَل  َسَؾَبُف,
ُّ
ْرَع, َفبِْعُت  َفَلْطَطاُه, ,«َصَدَق »: ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل  َبـِل فِل َمْخَرًفا بِفِ  َفاْبَتْعُت  الدِّ

ُل  َفنِكَّفُ  َسؾَِؿَة, َوَّ ْؾُتفُ  َمالٍ  َٕ  .(2)«اإِلْسالَمِ  فِل َتَلثَّ

                                                                                       

 (. 681الحديث أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (٤)

 (.1751(, ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3142الحديث أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (2)
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 .«حدكؿ ذكره بقؿقـف وهق يبقليؿسؽـ أ ٓ» قوله:

 :ويف الحديث آداب كثقرة 

ًٓ  ما مـفا:  مسؽ الذكر بالقؿقـ  الـفل طـمـ   بفساقف الؿصـػ مستد

 .حال البقل

 ؟ٌٖ ايٓٗٞ يًهسا١ٖ أّ يًتخسِٜ َطأي١:

 .إلك أن الـفل لؾؽراهة ره الـقوي العؾؿاء كؿا قرذهب جؿفقر 

 ؟مجٝع األٚقات ايٌٖٓٗٞ ٜػٌُ ٖرا َطأي١: 

 إكؿا ُذكِر البقل لـجاستف وإكراًما لؾقؿقـ, :قال ,ٕن بعض العؾؿاء طؿؿ

 
ٌ
وإٓ فإصؾ اإلصالق, والصحقح أن تؼققده بالبقل يدل طؾك أن الـفل

 متعؾؼ هبذا الحال فؼط.

 تؼدم بقاكف مؿا يتعؾؼ بلحؽام القؿقـ وأهنا لؾطفقر. ما وفيه: 

وٕن الـساء قد ٓ  ,والـفل طـ مسؽ الػرج بالقؿقـ حال البقل خاص بالرجال

 .يليت جاء بالقؿقـ إٓ لحاجة طؾك ماـيجقز لفا آست ومع ذلؽ ٓ, يتلتك لفا ذلؽ

َٓ َيَتَؿسَّ » قوله: ـْ َاْلَخاَلِء بَِقِؿقـِفِ َو هذه الؿسللة الثاكقة التل يدل طؾقفا  :«ْح ِم

إٓ ضرورًة, كلن يؽقن  ستـجل بالقسار وٓ يستخدم القؿـكي الحديث, أكف

 مؼطقع القد, أو كحق ذلؽ.

أو و ما  ,كاكت التؿسح بالؿاء, أو بالحجارة وهذا الـفل يف الحالقـ سقاءً 

 .كان يف باهبا

 أكف حديثف يف سؾؿان لؼقل بقؿقـف يستجؿر وٓ يف الؿغـل:ابـ قدامة قال 

 ٓ» :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أن قتادة أبق وروى ,مسؾؿ رواه بقؿقـف يستـجل أن لقـفاكا

 كان فنن ,طؾقف متػؼ «بقؿقـف الخالء مـ يتؿسح وٓ بقؿقـف ذكره أحدكؿ يؿسؽـ
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 ,البقل مـ يستـجل كان وإن ,بف فؿسح بشؿالة الحجر أخذ غائط مـ يستـجل

 أن فلمؽـف صغقرا كان وإن ,بف فؿسح بشؿالف ذكره أخذ ,كبقرا الحجر وكان

 أمسؽف يؿؽـف لؿ وأن ,فعؾ طؾقف ذكره ويؿسح ,أصابعف بقـ أو ,طؼبقف بقـ يضعف

 ,بشؿالف ويؿسح بقؿقـف يؿسؽ: وققؾ .الحاجة لؿقضع بقساره ومسح بقؿقـف

 أحدكؿ يؿسؽـ ٓ» :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل لؼقل ,أولك وإول ,القؿقـ بغقر الؿسح لقؽقن

 اماسحً  يؽـ لؿ ,طؾقف الذكر ومسح ,بالقؿقـ الحجر أمسؽ وإذا ,«بقؿقـف ذكره

 استجؿر ,مرض هبا أو ,القسرى أقطع كان وإن ,هبا لؾذكر مؿسؽا وٓ ,بالقؿقـ

 وإن ,إلقف داطقة الحاجة ٕن :الؿاء يف هبا آستعاكة يؽره وٓ .لؾحاجة بقؿقـف

 .العؾؿ أهؾ أكثر ققل يف أجزأه طـف الغـك مع بقؿقـف استجؿر

 يػد فؾؿ ,طـف مـفل ٕكف :يجزئف ٓ أكف الظاهر أهؾ بعض طـ وحؽل

 والػرق ,إمريـ يتـاول الـفل فنن ,والرمة بالروث استـجك لق كؿا ,مؼصقده

 استعؿال يجز فؾؿ وشرصف ,لؾؿحؾ الؿباشرة آستجؿار آلة الروث أن بقـفؿا

 هبا يتـاول إكؿا :فقف اشرصً  وٓ ,لؾؿحؾ الؿباشرة لقست والقد ,فقفا طـف الؿـفل

 هـا .جزاءاإل يؿـع ٓو ,تلديب طـفا الـفل فصار ,لؾؿحؾ الؿالقل الحجر
 .وجقب التََّؿُسح, وإزالة الـجس وفيه: 

َـّ »ققلف: قال بعضفؿ كقػ الجؿع بقـ  مسألة:
وٓ », «بالقؿقـ ٓ يؿسؽِ

ح بالقؿقـ فؽقػ سقػعؾ ٕكف إما أن يؿسؽ ألة بالقؿقـ, والحجر  ,«يتؿسَّ

 ؟العؽس بالشؿال, أو

أو كحق ذلؽ, وربؿا ٓ يحتاج  ,ٓ يؾزم قد تؽقن الحجرة كبقرة ُفرد طؾقف بلكف

أن يؿسؽ حتك ٓ يؼع  طـد البقل فؼد يحتاج إلك الؿسؽ أصال طـد التََّؿُسح, أما

 البقل يف مؽاٍن يعقد إلقف.
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َكاءِ َٓ وَ » قوله: ْس فِل َاإْلِ فؼد »مسائؾ آداب الشراب,  وهذه مسللة مـ :«َيَتـَػَّ

 
ُّ
 », (٤)«طـ التـػس يف اإلكاء ملسو هيلع هللا ىلصهنك الـَّبِل

ُّ
طـ اختـاث  ملسو هيلع هللا ىلصوهنك الـَّبِل

 حديث مـ وجاء ,والحديث يدل طؾك جقاز الشرب مـ فِل الِسؼاء, (2)«إسؼقة

  َدَخَؾ »: َقاَلْت  ڤ َكْبَشةَ 
َّ
  َرُسقُل  َطَؾل

ِ
ـْ  َفَشِرَب  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َؼةٍ  قِْرَبةٍ  فِل مِ  َقاِئًؿا ُمَعؾَّ

 (٣).«َفَؼَطْعُتفُ  فِقَفا إَِلك َفُؼْؿُت 

 .ويؾتحؼ بف الـػخ يف الطعام ,والؿـفل طـف التـػس داخؾ اإلكاء

 
ُّ
َكاَن », ڤفِل َحِدْيث أَكْس  ملسو هيلع هللا ىلصوأما التـػس خارج اإلكاء فؼد ثبت طـ الـَّبِل

  َرُسقُل 
ِ
َراِب َثاَلًثا, َوَيُؼقُل: إِكَُّف َأْرَوى, َوَأْبَرُأ, وَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُس فِل الشَّ  .(١)«َأْمَرأُ َيتَـَػَّ

, أكثر مـ الشربة الثاكقة تؽقن الشربة إولك أنأهؾ العؾؿ  بعض وذكر 

 داخؾ اإلكاء ٕمقر: والـفل طـ التـػس

 قد يؾقثف.إول: 

 .ٓ سقؿا مـ هق أخشؿ ,قد تؾحؼف رائحة كريفةالثاين: 

 رآه الغقر. ستؼذار إذاوربؿا يسبب آ الثالث:

 

 

  

                                                                                       

 يف الصحقحقـ. ڤالحديث سبؼ معـا يف حديث الباب, حديث أبل قتادة  (٤)

 (.2023(, ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )5625الحديث أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (2)

 »َقاَلْت:  ڤمـ حديث َكْبَشَة  (,1892أخرجف الرتمذي يف ســف برقؿ: ) (٣)
ِ
 َرُسقُل اهلل

َّ
 ملسو هيلع هللا ىلصَدَخَؾ َطَؾل

َؼٍة َقائًِؿا َفُؼْؿُت إَِلك فِقَفا َفَؼَطْعُتفُ  ـْ فِل قِْرَبٍة ُمَعؾَّ
 .«َفَشِرَب مِ

 (. 2028الحديث أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (١)
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 ,َٚا ٜعربإ يف نبري ,إُْٗا يٝعربإ»]

 [«فهإ ال ٜطترت َٔ بٛي٘أَا أحدُٖا:  

 

 

ـِ َطبْدِ ) - ٤8 ـِ َطبَّاٍس  َط , َفَؼاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َمرَّ الـَّبِلُّ , ڤاهلل اْب ـِ إِكَُّفَؿا »بَِؼبَْرْي

ا َأَحُدُهَؿا بَاِن فِل َكبِقرٍ, َأمَّ بَاِن, َوَما ُيَعذَّ ا أَخرُ  :لَقَُعذَّ ـَ الَبْقِل, َوَأمَّ  :َفَؽاَن َٓ َيْستَتُِر ِم

, َفَغَرَز فِل ُكؾِّ َقبٍْر َواِحَدًة,  ُثؿَّ َأَخَذ َجرِيَدًة َرْصبَةً  ,َفَؽاَن َيْؿِشل بِالـَِّؿقَؿةِ  ـِ َفا كِْصَػْق َفَشؼَّ

, لَِؿ َفَعْؾَت َهَذا َل َيا َرُسق َقالُقا:
ِ
ُػ اهلل ُف ُيَخػِّ  (.(٤)«َطـُْفَؿا َما َلْؿ َيقْبََسا ؟ َقاَل: لََعؾَّ

l: 

  هق أبق :«اهلل ابـ طباس طبد» قوله:
ّ
اهلل  دطا لف َرُسقُل  ,ملسو هيلع هللا ىلصالعباس ابـ طؿ الـَّبِل

الؾَُّفؿَّ »وفِل رواية: , (2)«الؾَُّفؿَّ َطؾِّْؿُف الؽِتَاَب » بالعؾؿ كؿا يف الصحقحقـ فؼال: ملسو هيلع هللا ىلص

ـِ  ي ْفُف فِل الدِّ  .(١)«الؾَُّفؿَّ َطؾِّْؿُف التَّْلِويَؾ » :وفِل رواية خارج الصحقح, (٣)«َفؼِّ

دٍ  واستجاب  ترجؿان  ڤفؼد كان ابـ طباٍس  ,ملسو هيلع هللا ىلص اهلل دطقة ُمَحؿَّ

 .آية تػسقر الؼرآن مرتقـ يققػف طـد كؾ مجاهد  ڤسؿع مـف  ,الؼرآن

  
ّ
 ,ابـ طشر سـقـ :ققؾ ,حتالمآ وقد كاهزَ  ,وهق ختقـ ملسو هيلع هللا ىلصتقيف الـَّبِل

 ابـ خؿسة طشر سـة. :وققؾ ,سـة ابـ ثالثة طشر :وققؾ

                                                                                       

 (.292(, ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )218الحديث أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (٤)

 (.75الحديث أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (2)

ْففُ »(, بؾػظ: 2477(, والؾػظ لف, ومسؾؿ برقؿ: )143أخرجف البخاري برقؿ: ) (٣)  «.الؾُفؿَّ َفؼِّ

ْؿُف التَّْلِويَؾ »(, بؾػظ: 2397الحديث أخرجف أحؿد برقؿ: ) (١) , َوَطؾِّ ـِ ي ْفُف فِل الدِّ  . «الؾُفؿَّ َفؼِّ
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 والذي يظفر أكف لؿ يصؾ إلك الخؿسة طشر حقـفا.

بلكف لؿ  :ققؾ :اهلل طؾقفؿ وأغؾب أحاديثف مراسقؾ طـ الصحابة رضقان 

 
ّ
 تسعة. :وققؾ ,إٓ أربعة أحاديث ملسو هيلع هللا ىلصيسؿع مـ الـَّبِل

يف  ڤبـ الخطاب  وقد أدخؾف طؿر :ومع ذلؽ كان مـ أهؾ الؼرآن 

ـِ مجؾسف ـِ  , فَع  َفَؼاَل  َبْدٍر, َأْشَقاخِ  َمعَ  ُيْدِخُؾـِل ُطَؿرُ  َكانَ »: َقاَل  ,ڤ َطبَّاسٍ  اْب

فُ »: َفَؼاَل  مِْثُؾُف؟ َأْبـَاءٌ  َوَلـَا َمَعـَا الَػَتك َهَذا ُتْدِخُؾ  لِؿَ : َبْعُضُفؿْ  ـْ  إِكَّ  «َطِؾْؿُتؿْ  َقْد  ِمؿَّ

َّٓ  َيْقَمِئذٍ  َدَطاكِل ُرِئقُتفُ  َوَما: َقاَل  َمَعُفؿْ  َوَدَطاكِل َيْقمٍ  َذاَت  َفَدَطاُهؿْ : َقاَل   لُِقِرَيُفؿْ  إِ

  َكْصرُ  َجاءَ  إَِذا فِل َتُؼقُلقنَ  َما: َفَؼاَل  مِـِّل,
ِ
 فِل َيْدُخُؾقنَ  الـَّاَس  َوَرَأْيَت  َوالَػْتُح, اهلل

ـِ    ِدي
ِ
قَرَة, َخَتؿَ  َحتَّك َأْفَقاًجا اهلل  َوَكْسَتْغِػَرهُ  اهللَ  َكْحَؿدَ  َأنْ  ُأمِْرَكا: َبْعُضُفؿْ  َفَؼاَل  السُّ

 َل َفَؼا َشْقًئا, َبْعُضُفؿْ  َيُؼْؾ  َلؿْ  َأوْ  َكْدِري, َٓ : َبْعُضُفؿْ  َوَقاَل  َطَؾْقـَا, َوُفتَِح  ُكِصْرَكا إَِذا

ـَ  َيا: لِل  َأَجُؾ  ُهقَ : ُقْؾُت  َتُؼقُل؟ َفَؿا: َقاَل  َٓ,: ُقْؾُت  َتُؼقُل؟ َأَكَذاكَ  َطبَّاٍس, اْب

  َرُسقلِ 
ِ
  كَْصرُ  َجاءَ  إَِذا: َلفُ  اهللُ  َأْطَؾَؿفُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ِ
َة, َفْتُح  َوالَػْتُح  اهلل : َأَجؾَِؽ  َطالََمةُ  َفَذاكَ  َمؽَّ

ابًا َكانَ  إِكَّفُ  َواْستَْغِػْرهُ  َربَِّؽ  بَِحْؿدِ  َفَسبِّْح  َّٓ  ِمـَْفا َأْطَؾؿُ  َما»: ُطَؿرُ  َقاَل . َتقَّ  .(٤)«َتْعَؾؿُ  َما إِ

ـ الؿؽثريـ  (1660) :ىوقد رو :يف رواية إثر وهق م
 .ملسو هيلع هللا ىلصا طـ الـبل حديثً  (2) 

 :الذيـ اكتػع الـاس بعؾقمفؿ :مـ العبادلةوهق  

ـــــرو و ـــــاس وطؿ ــــــ طب ـــــر  اب  طؿ

 

ـــوابــــ    ـــر هـــؿ العبادل  الغـــرر ةالزبق

 .ھ68 سـة ڤومات بالطائػ  ,وَطِؿل يف آخر طؿره ,ورأى جربيؾ مرتقـ  
                                                                                       

 (.4294الحديث أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (٤)

: «َأْلٌػ َوِستُّ ماَئٍة َوِستُّْقَن َحِديثًا»ذكر ذلؽ اإلمام الذهبل يف كتابف سقر أطالم الـبالء, أكف لف يف مسـده:  (2)

(3 /359.) 
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 ويف غقر ما كتاب مذكقرة, ويعترب جد الخؾػاء العباسققـ. ,وفضائؾف مشفقرة 

 :مـسقخة يف مسائؾ اجتفاًدا أو اطتؿاًدا طؾك أحاديث ڤوخالػ  

 .«الربا يف الـسقئةإكؿا » ڤسامة أحديث لفتقاه  مـفا: 

الػضؾ, وكالهؿا محرٌم يف كتاب مـف يف أن الربا مـف يف الـسقئة, و: صحقحوال

 اهلل تعالك. يليت إن شاء طؾك ما ملسو هيلع هللا ىلصربـا وسـة كبقـا 

  وقد رجع طـفا, ويف مسؾؿ أنَّ طبدَ  :بالؿتعة : ققلفومـفا 
ِ
ـَ الزبقرِ  اهلل , ڤ ب

َة, َقامَ   ُيْػُتقنَ  َأْبَصاَرُهْؿ, َأْطَؿك َكَؿا ُقُؾقَبُفْؿ, اهللُ  َأْطَؿك َكاًسا إِنَّ : »َفَؼاَل  بَِؿؽَّ

ُض  ,«بِاْلُؿْتَعةِ   َكاَكِت  َلَؼدْ  َفَؾَعْؿِري, َجاٍف, َلِجْؾٌػ  إِكََّؽ : َفَؼاَل  َفـَاَداُه, بَِرُجٍؾ, ُيَعرِّ

ـَ  إَِمامِ  َطْفدِ  َطَؾك ُتْػَعُؾ  اْلُؿْتَعةُ    َرُسقَل  ُيِريدُ  - اْلُؿتَِّؼق
ِ
ـُ  َلفُ  َفَؼاَل  - ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َبْقرِ  اْب : الزُّ

ْب » , بِـَْػِسَؽ, َفَجرِّ
ِ
ـْ  َفَقاهلل َْرُجَؿـََّؽ  َفَعْؾَتَفا َلئِ ـُ  َقاَل  ,«بَِلْحَجاِركَ  َٕ : ِشَفاٍب  اْب

ـُ  َخالِدُ  َفَلْخَبَركِل ـِ  اْلُؿَفاِجرِ  ْب , َسْقِػ  ْب
ِ
 َجاَءهُ  َرُجٍؾ, ِطـْدَ  َجالٌِس  ُهقَ  َبْقـَا َأكَّفُ  اهلل

ـُ  َلفُ  َفَؼاَل  بَِفا, َفَلَمَرهُ  اْلُؿْتَعِة, فِل َفاْسَتْػَتاهُ  َرُجٌؾ  َْكَصاِريُّ  َطْؿَرةَ  َأبِل اْب ْٕ  َمْفاًل,: ا

؟ َما: َقاَل 
َ
, ِهل

ِ
, إَِمامِ  َطْفدِ  فِل ُفِعَؾْت  َلَؼدْ  َواهلل ـَ ـُ : َقاَل  اْلُؿتَِّؼق  إِكََّفا» َطْؿَرةَ  َأبِل اْب

لِ  فِل ُرْخَصةً  َكاَكْت  ْساَلمِ  َأوَّ ـِ  اإْلِ ِم, َكاْلَؿْقَتِة, إَِلْقَفا, اْضُطرَّ  لَِؿ  اْلِخـِْزيِر, َوَلْحؿِ  َوالدَّ

ـَ  اهللُ  َأْحَؽؿَ  ُثؿَّ  ي ـُ  َقاَل  «َطـَْفا َوَكَفك الدِّ ـُ  َربِقعُ  َوَأْخَبَركِل: ِشَفاٍب  اْب  َسْبَرةَ  ْب

,
ُّ
  َرُسقلِ  َطْفدِ  فِل اْسَتْؿَتْعُت  ُكـُْت  َقدْ : »َقاَل  َأَباهُ  َأنَّ  اْلُجَفـِل

ِ
ـْ  اْمَرَأةً  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  َبـِل مِ

ـِ  َطامِرٍ  , بُِبْرَدْي ـِ   َرُسقُل  َكَفاَكا ُثؿَّ  َأْحَؿَرْي
ِ
ـِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ـُ  َقاَل » ,«اْلُؿْتَعةِ  َط : ِشَفاٍب  اْب

ـَ  َربِقعَ  َوَسِؿْعُت  ُث  َسْبَرَة, ْب ـَ  ُطَؿرَ  َذلَِؽ  ُيَحدِّ  .(٤)«َجالٌِس  َوَأَكا اْلَعِزيِز, َطْبدِ  ْب

فؽان يرى أهنا تعتد بلصقل  :خالػ يف مسللة الؿعتدة الحامؾأكف  ميها:و 
                                                                                       

 (.1406ؿ يف صحقحف برقؿ: )الحديث أخرجف مسؾ (٤)
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ـُ  طـ ُسَؾْقَؿانُ  مسؾؿ صحقح فػل ,إجؾقـ ـَ  َسَؾَؿةَ  َأبَا َأنَّ » َيَساٍر, ْب , َطْبدِ  ْب ـِ ْحَؿ  الرَّ

ـَ   َزْوِجَفا َوَفاةِ  َبْعدَ  ُتـَْػُس  اْلَؿْرَأةَ  َيْذُكَرانِ  َوُهَؿا ُهَرْيَرَة, َأبِل ِطـْدَ  اْجَتَؿَعا َطبَّاٍس, َواْب

ـُ  َفَؼاَل  بَِؾَقاٍل, ُتَفا: َطبَّاسٍ  اْب , آِخرُ  ِطدَّ ـِ ََجَؾْق ْٕ  َفَجَعاَل  َحؾَّْت, َقدْ : َسَؾَؿةَ  َأُبق َوَقاَل  ا

ـِ  َمعَ  َأَكا: ُهَرْيَرةَ  َأُبق َفَؼاَل : َقاَل  َذلَِؽ, َيَتـَاَزَطانِ   َفَبَعُثقا - َسَؾَؿةَ  َأَبا َيْعـِل - َأِخل اْب

ـِ  َمْقَلك ُكَرْيًبا ـْ  َيْسَلُلَفا َسَؾَؿَة, ُأمِّ  إَِلك َطبَّاٍس, اْب  ُأمَّ  َأنَّ  َفَلْخَبَرُهْؿ, َفَجاَءُهؿْ  َذلَِؽ, َط

َْسَؾِؿقَّةَ  ُسَبْقَعةَ  إِنَّ : »َقاَلْت  َسَؾَؿةَ  ْٕ  َذَكَرْت  إِكََّفاوَ  بَِؾَقاٍل, َزْوِجَفا َوَفاةِ  َبْعدَ  ُكِػَسْت  ا

  لَِرُسقلِ  َذلَِؽ 
ِ
َج  َأنْ  َفَلَمَرَها ,ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  .(٤)«َتَتَزوَّ

وكػعف  ,حاصؾ وخقره ,وطؾقمف مبثقثة, ومع ذلؽ ففق الَبْحُر الَحْبر 

ؼ الذيـ كطؼقا بالؼرآن وطؿؾقا  ,ومصابقح الدجك ,وهق مـ أئؿة الفدى ,متَحؼَّ

ولق لؿ يؽقن مـ  ,وطؿؾقا هبا, ودطقا إلقفا ,والذيـ طظؿقا السـة ,ودطقا إلقف ,بف

فجعؾ يتـؼؾ طؾك  ,ملسو هيلع هللا ىلصِ اهلل  بعد وفاة َرُسقل إٓ أكف أقبؾ طؾك العؾؿ ڤشلكف 

, ومع ذلؽ العؾؿ ٕتقهمع أكف لق أرسؾ إلقفؿ , ورجاًل َرُجال ,بقتا ,إكصار بقًتا

 وما هل إٓ أيام وإذا بف هق هق. ,متكيُ 

بؾغ ِطؽرمة يف  ,ويَُؽبََّؾُف إلك العؿقد مـ أجؾ صؾب العؾؿوقد كان يربط ِطؽرمة  

فؼال لف: كقػ ُأَحِدث  ,العؾؿ مبؾغا, بؾ لؼد صؾب مـ طؽرمة أن ُيَحدث وهق حاضر

ث إن أصبت ذلؽ الذي أرجق ؟واكت هاهـا  وإن أخطلت طدلتؽ و ققمتؽ. ,قال: َحدِّ

ـِ  ملسو هيلع هللا ىلصَمَر الـَّبِلُّ » قوله:  , ربؿا يؽقن الؿرور مؼصقًدا :«بَِؼْبَرْي
ّ
 ملسو هيلع هللا ىلصفنن الـَّبِل

َفا اْلُؼُبقَر: ُزوُروا» كان يزور الؼبقر, وهق الؼائؾ: ُرُكؿُ  َفنِكَّ  .(2)«الؿقت ُتَذكِّ
                                                                                       

 (. 1484الحديث أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (٤)

 (.976أخرجف مسؾؿ برقؿ: ) (2)
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 دطـ ڤكؿا يف حديث بريدة  :كفقف طـ ذلؽ ففق مـسقخ مـوما جاء  

 .(٤)«قد كـُت َكفقُتؽؿ طـ زيارِة الؼبقِر فُزوُروها»مسؾؿ: 

ـُ َثابٍِت  َزْيدُ  يف حديثو  ُمْسؾِؿ,  ڤْب
ْ
  َبْقـََؿا»: َقاَل فِل

ُّ
 َحائِطٍ  فِل ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل

اِر, لَِبـِل ـُ  َلفُ  َبْغَؾةٍ  َطَؾك الـَّجَّ  َأوْ  ِستَّةٌ  َأْقُبرٌ  َوإَِذا ُتْؾِؼقِف, َفَؽاَدْت  بِفِ  َحاَدْت  إِذْ  َمَعُف, َوَكْح

ـْ »: َفَؼاَل  - اْلُجَرْيِريُّ  َيُؼقُل  َكانَ  َكَذا: َقاَل  - َأْرَبَعةٌ  َأوْ  َخْؿَسةٌ   َأْصَحاَب  َيْعرُِف  َم

َْقُبرِ؟ َهِذهِ  ْٕ ءِ  َماَت  َفَؿَتك»: َقاَل  َأَكا,: َرُجٌؾ  َفَؼاَل  «ا َٓ ْشَراِك, فِل َماُتقا: َقاَل  «؟َهُم  اإْلِ

ةَ  َهِذهِ  إِنَّ »: َفَؼاَل  ُمَّ ْٕ َٓ  ُقُبقِرَها, فِل ُتْبَتَؾك ا  َأنْ  اهللَ  َلَدَطْقُت  َتَداَفـُقا, َٓ  َأنْ  َفَؾْق

ـْ  ُيْسِؿَعُؽؿْ  ُذوا»: َفَؼاَل  بَِقْجِفِف, َطَؾْقـَا َأْقَبَؾ  ُثؿَّ  «ِمـْفُ  َأْسَؿعُ  الَِّذي اْلَؼْبرِ  َطَذاِب  ِم  َتَعقَّ

 
ِ
ـْ  بِاهلل   َكُعقذُ : َقاُلقا «الـَّارِ  َطَذاِب  ِم

ِ
ـْ  بِاهلل ُذوا»: َفَؼاَل  الـَّاِر, َطَذاِب  مِ   َتَعقَّ

ِ
ـْ  بِاهلل  ِم

  َكُعقذُ : َقاُلقا «اْلَؼْبرِ  َطَذاِب 
ِ
ـْ  بِاهلل ُذوا»: َقاَل  اْلَؼْبِر, َطَذاِب  مِ   َتَعقَّ

ِ
ـَ  بِاهلل , ِم ـِ  َما اْلِػَت

ـَ  َوَما ِمـَْفا َضَفرَ    َكُعقذُ : َقاُلقا «َبَط
ِ
ـَ  بِاهلل ـِ  مِ , َوَما مِـَْفا َضَفرَ  َما اْلِػَت ـَ : َقاَل  َبَط

ُذوا»   َتَعقَّ
ِ
ـْ  بِاهلل ْتـَةِ  ِم

الِ  فِ جَّ   َكُعقذُ : َقاُلقا «الدَّ
ِ
ـْ  بِاهلل الِ  فِْتـَةِ  مِ جَّ  .(2)«الدَّ

 والؿـفل طـف: 

 أن يقصئ طؾك الؼبقر.إول: 

 ُيجَؾس طؾقفا. نأالثاين: 

 ُيؽَتب طؾقفا. نأالثالث: 

  ,الؿشل بقـفا بالـعالالرابع: 
ُّ
ـْ  ,داود ســ أبليف  ملسو هيلع هللا ىلصفؼد قال الـَّبِل  َبِشقٍر, َط

  َرُسقلِ  َمْقَلك
ِ
ـُ  َزْحؿُ  اْلَجاِهؾِقَّةِ  فِل اْسُؿفُ  َوَكانَ  ,ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  إَِلك َفَفاَجرَ  َمْعَبٍد, ْب

  َرُسقلِ 
ِ
 َبْقـََؿا: َقاَل  ,«َبِشقرٌ  َأْكَت  َبْؾ,»: َقاَل  َزْحٌؿ,: َقاَل  «اْسُؿَؽ؟ َما»: َفَؼاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

                                                                                       

 (. 977الحديث أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (٤)

 (. 2867الحديث أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (2)
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  َرُسقَل  ُأَماِشل َأَكا

ِ
, بُِؼُبقرِ  َمرَّ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ـَ ق

ءِ  َسَبَؼ  َلَؼْد »: َفَؼاَل  اْلُؿْشِركِ َٓ  َخْقًرا َهُم

, بُِؼُبقرِ  َمرَّ  ُثؿَّ  َثاَلًثا «َكثِقًرا ـَ ءِ  َأْدَركَ  َلَؼْد »: َفَؼاَل  اْلُؿْسؾِِؿق َٓ  َوَحاَكْت  «َكثِقًرا َخْقًرا َهُم

ـْ    َرُسقلِ  مِ
ِ
 َيا»: َفَؼاَل  َكْعاَلِن, َطَؾْقفِ  اْلُؼُبقرِ  فِل َيْؿِشل َرُجٌؾ  َفنَِذا َكْظَرٌة, ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

, َصاِحَب  ـِ ْبتِقََّتْق ُجُؾ  َفـََظرَ  «ِسْبتِقََّتْقَؽ  َأْلِؼ  َوْيَحَؽ  السِّ ا الرَّ   َرُسقَل  َطَرَف  َفَؾؿَّ
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 .(٤)«بِِفَؿا َفَرَمك َخَؾَعُفَؿا

بَانِ » قوله: ُفَؿا لَُقَعذَّ وقد  ,وهذا مـ دٓئؾ كبقتف ,أي مـ يف الؼربيـ: «إِكَّ

  كؿا ثبت يف الصحقحقـ, أن ,اهلل طؾقف اصؾعف
ُّ
ْؿُس, َوَجَبِت  َوَقدْ خرج  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل  الشَّ

ُب  َيُفقدُ »: َفَؼاَل  َصْقًتا َفَسِؿعَ   .(2)«ُقُبقِرَها فِل ُتَعذَّ

ـْ َطَذا اهللُ َأْن ُيْسِؿَعُؽؿْ  َفَؾْقٓ َأْن ٓ َتَداَفـُقا, َلَدَطْقُت »: ملسو هيلع هللا ىلصوقد قال   ِب ِم

هذيـ  طؾك طذاب اهلل  فنما أن يؽقن قد أصؾعف, (٣)«اْلَؼْبرِ ما َأْسَؿُع ِمـْفُ 

 مـ شلن طذاب الؼبقر. اهلل  وإما أن يؽقن قد سؿع ما أسؿعف ,الؼربيـ

حقث قالف ققٌم  :رٌد طؾك مـ زطؿ أن الؼبقر ٓ كعقؿ فقفا وٓ طذاب وفيه: 

 اهلل يف الجـائز. طؾك ما يليت إن شاء, افضةوالر مـ الؿعتزلة والخقارج

 َطأي١: َا ٖٛ ايصخٝح يف عراب ايكرب ْٚعُٝ٘ ٚاحلٝا٠ ايربشخ١ٝ؟

 دالةٌ  ,بؾ وأيات الؼرآكقة, الصحقح يف هذا الباب أن إحاديث الؿتؽاثرة

, الربزخقة طؾك إثبات الحقاةو, دٓلة صريحة طؾك ما يف الؼرب مـ الـعقؿ, والعذاب

 : اهلل وقال, [100الؿممـقن: ] ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې﴿ :اهلل  قال
                                                                                       

(, والؾػظ لف, والـسائل 3230(, وأبق داود يف ســف برقؿ: )20784الحديث أخرجف أحؿد برقؿ: ) (٤)

 (, وغقرهؿ.1568(, وابـ ماجف برقؿ: )2048برقؿ: )

, مـ (2869(, ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )1375الحديث أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (2)

 .ڤحديث أبل أيقب إكصاري 

 . ڤ(, مـ حديث زيد بـ ثابت وأكس بـ مالؽ 2868, 2867ؿ: )أخرجف مسؾؿ برق (٣)
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 ﴾ھں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ﴿
 .[124صف: ] ﴾ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی﴿ وقال تعالك:, [46غافر: ]

َقْد ُأوِحَل إَِللَّ » يف الصحقحقـ: ڤ كؿا يف حديث أسؿاء ملسو هيلع هللا ىلصوقال  

ْتـَِة 
ـْ فِ ُؽْؿ ُتْػَتـُقَن فِل ُقُبقِرُكْؿ َقِريًبا ِم الِ َأكَّ جَّ  .(٤)«الدَّ

 
ُّ
َـّؿَ » يؼقل: ملسو هيلع هللا ىلصوكان الـَّبِل ـْ َطَذاِب َجَف ا َكُعقُذ ِبَؽ ِم ـْ  ,الؾَُّفؿَّ إِكَّ َوَأُطقُذ بَِؽ ِم

الِ  ,َطَذاِب الَْؼبْرِ  جَّ ـْ فِتْـَِة الَْؿِسقِح الدَّ ـْ فِتْـَِة اْلَؿْحَقا  ,َوَأُطقُذ بَِؽ ِم َوَأُطقُذ بَِؽ ِم

 .(2)«َوالَْؿَؿاِت 

 :يؿان بالبرزخيتعؾؼ باإل ومؿا 

 .إٓ إكبقاء طؾك الصحقح ,وهل واقعة طؾك كؾ أحد :بالضؿةٌ اإليؿان  

ويسؾؿ مـفا إكبقاء والشفداء  ,وهل شامؾف لجؿقع الؿؽؾػقـ :لػتـةاو 

 .ٕهنؿ أفضؾ مـ الشفداء :وزاد بعضفؿ الصديؼقـ ,والؿرابطقن

 .لؾؿممـقـوالـعقٌؿ:  

 .اهلل مـ طصاة الؿممـقـ ومـ شاءلؾؽافريـ لعذاب: وا 

َطأي١: ٌٖ ايٓعِٝ أٚ ايعراب يف ايكرب ٜهٕٛ ع٢ً ايسٚح ٚ اجلطد ًَعا, 

 أّ ع٢ً ايسٚح فكط, أّ ع٢ً اجلطد فكط؟

يف ذلؽ طؾك لألدلة الؿتؽاثرة  أو العذاب واقٌع طؾك الروح والجسد الـعقؿ

 .«طذاب الؼرب وكعقؿف»بقـتف يف كتاب 
                                                                                       

 (.905(, ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )86الحديث أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (٤)

(, 589(, ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )832أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) ڤحديث طائشة  (2)

 ڤ (, وحديث ابـ طباس588(, ومسؾؿ برقؿ: )1377أخرجف البخاري برقؿ: ) ڤوحديث أبل هريرة 

 (.590أخرجف مسؾؿ برقؿ: )
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 طا٥س األَِ؟يَطأي١: ٌٖ فت١ٓ ايكرب عا١َ 

 .الرب خالًفا لؿا ذهب إلقف ابـ طبد ,الػتـة طامة لفذه إمة وغقرهاكعؿ 

مـ هذه إمة  ,واإلكس ,الجـو, والصغار ,بؾ إن الػتـة واقعٌة طؾك الؽبار

 طؾك ما يليت يف بابف., غقرهاو

َباِن فِل َكبِقرٍ » قوله:  .ُيعذبان فقف كبقروالذي  أي :«َوَما ُيَعذَّ

 .فنن تركف مـ السفقلة بؿؽان, ما يعذبان يف شلء كبقر وقيل: 

 اهلل كبقر إلك غقر ذلؽ مـ إوجف. وهق طـد ,يف كظر الـاس صغقر أو وقيل: 

فؼد  ,أكف كبقر كزل جربيؾ بالقحك ثؿ, وما يعذبان يف كبقر :لكف قالب وقيل: 

َباِن فِل َكبِقرَوَما »جاء يف بعض الروايات:  ُف لَِؽبِقر ,ُيَعذَّ  .«َوإِكَّ

ا َأَحُدُهَؿا َفَؽا» قوله: ـَ الَبْقلِ َأمَّ  .«َن َٓ َيْسَتتُِر ِم

ـَ الَبْقل»ويف رواية:  ُه ِم  .«ٓ َيَتـَزَّ

ـَ اْلَبْقلتـَيستَ ٓ » ويف رواية:  .(٤)«ر ِم

ـَ » قوله:  .كثقر مـ أهؾ العؾؿ محؿقلة طؾك معـققـ طـد :«الَبْقلِ  َٓ َيْسَتتُِر ِم

  ,اأكف يؼضل حاجتف والـاس يـظرون إلقف, وهذا مؿـقٌع شرطً إول: 
ُّ
 ملسو هيلع هللا ىلص فنن الـَّبِل

 أوحائش كخؾ. ,الحاجة أبعد, وكان يسترت هبدف كخؾ كان إذا أتك

 جسؿف.و مـ حقث أن البقل يرجع إلقف فُقصقب مالبسف ,أكف ٓ يسترت الثاين:

 .«البقل يفطذاب الؼبر  أكثر» :أخرجف أحؿد حديثوفِل  

أن يسترت طـ أطقـ الـاضريـ طـد  ,فقـبغل لإلكسان ,وهذا الحديث شاهٌد لف

ه مـ البقل وغقره مـ إذى أن يصؾ إلقف. وأن ,قضاء الحاجة  يَتـزَّ
                                                                                       

ـَ اْلبَْقلِ »(, بؾػظ: 183الرواية ذكرها اإلمام البغقي يف شرح السـة طـد حديث رقؿ ) (٤)
, وقال: «َيْسَتـْتُِر مِ

ـَ اْلَبْقِل, َوآْستِـَْثاُر َكآْجتِ 
ًة َبْعَد ُأْخَرى, َيْعـِل: آْستِْبَراَء, َوالـَّْتُر: اْلَجْذُب بِاْلُعـِْػ.َوآْستِـَْتاُر مِ  َذاِب َمرَّ
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ٓ سقؿا  ,دلقؾ أن بقل أدمل َكِجس بخالف بقل غقره مـ الحققان وفيه: 

 فبقلف َكِجس وأما غقر الؿلكقل ,فنن بقلف صاهر طـد الجؿاهقر ,الحققان الؿلكقل

 طـد الجؿاهقر والصحقح خالف ما ذهبقا إلقف.

ـْ َبْقلِفِ تٓ َيستَ » قوله: بـ يزداد  مـ صريؼ طقسك ,جاء طـد أحؿد وغقره :«ر ِم

اٍت  َثاَلَث  َذَكَرهُ  َفْؾَقـُْترْ  َأَحُدُكؿْ  َباَل  َذاإ»ِ :طـ أبقف كان » :ويف رواية ,(٤)«َمرَّ

 ,حاتؿ أن حديث يزداد مرسؾ ورجح أبق ,«ذكره ثالًثا رتإذا بال ك ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل

 .الحبقر مـ التؾخقص اكتفكيعرفان.  طقسك وأبقه ٓ :بـ معقـ وقال

ار مـ ـتستآيجعالن  :وشقخ اإلسالم  ,بؾ إن ابـ الؼقؿ  

البقل وغقر ذلؽ مـ البقل مـ البدع الؿحدثة, بؾ ربؿا أدَّى إلك سَؾس 

 إمراض.

مـ الحث طؾك كظافة البدن, كؿا أكف يحث  :ويف الحديث ما طؾقف اإلسالم 

 .[4الؿدثر: ] ﴾ۇ ڭ﴿: قال تعالك ,طؾك كظافة الباصـ

فنن هذا  ,أن اإلكسان قد يتساهؾ يف بعض إمقر وهل طظقؿة وفيه: 

, اهلل طظقؿ ذاك, وهق طـدؾِِف يف لتساهُ  :كان ٓ يسترت وٓ يتـزه مـ بقلف الرجؾ

مـ البقل أو كحق ذلؽ فنكف يؼطع  لءطـد بـل إسرائقؾ أن مـ أصابف ش وكان إمر

ـْ فـفاهؿ رجٌؾ طـ ذلؽ كؿا جاء  ,ما أصابف البقل ـِ  َطْبدِ  َط ْحَؿ ـِ  الرَّ  َحَسـَةَ  ْب

  َرُسقُل  َطَؾْقـَا َخَرَج » :َقاَل  ڤ
ِ
َرَقةِ  َكَفْقَئةِ  َيِدهِ  َوفِل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  َباَل  ُثؿَّ  َفَقَضَعَفا الدَّ

  َفَسِؿَعفُ : َقاَل  اْلَؿْرَأةُ  َتُبقُل  َكَؿا َيُبقُل  إَِلْقفِ  اْكُظُروا: اْلَؼْقمِ  َبْعُض  َفَؼاَل  إَِلْقَفا
ُّ
 ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل

 َأَصاَبُفؿْ  إَِذا َكاُكقا إِْسَرائِقَؾ؟ َبـِل َصاِحَب  َأَصاَب  َما َطِؾْؿَت  َما َوْيَحَؽ » :َفَؼاَل 
                                                                                       

 (.326(, وابـ ماجف برقؿ: )19053الحديث أخرجف أحؿد برقؿ: ) (٤)
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ـَ  َشْلءٌ  َب  َفـََفاُهؿْ  ِباْلَؿَؼاِريضِ  َقَرُضقا اْلَبْقلِ  ِم  .(٤)««قبره فِل فُعذِّ

ا أَخرُ » قوله: الؽالم مـ ققٍم  هل كؼؾ :والـؿقؿة :«َفَؽاَن َيْؿِشل بِالـَِّؿقَؿةِ  َوَأمَّ

  َأنَّ َرُسقُل  ,ڤفِل َحِديِث ُحَذْيَػَة و ,إلك ققم طؾك جفة اإلفساد
ِ
 َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

امٌ »  .«َقتَّات» :َوفِل ِرَواَيةَ  .(2)«َٓ َيْدُخُؾ الَجـََّة َكؿَّ

ـْ وطـد مسؾؿ    َطْبدِ  َط
ِ
ـِ  اهلل ًدا إِنَّ : َقاَل  ڤَمْسُعقٍد,  ْب َٓ »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص ُمَحؿَّ  َأ

ـَ  اْلَؼاَلةُ  الـَِّؿقَؿةُ  ِهلَ  اْلَعْضُف؟ َما ُأَكبُِّئُؽؿْ   .(٣)«الـَّاسِ  َبْق

وتغقر قؾقب  ,لَِؿا َتُجُر إلقف مـ الػساد ,أثاموهل مـ كبائر الذكقب وطظقؿ 

 .[11الؼؾؿ: ] ﴾ې ۉ ۉ﴿ :قال تعالك ,الـاس

الـؿقؿة يف  يف كتابف التقحقد: القهاب  بـ طبد وقد ذكر الشقخ محؿد 

 باب السحر كاإلشارة إلك أهنا تػعؾ ما يػعؾ الساحر مـ التػريؼ بقـ الؼؾقب الؿتآخقة.

وقد ُذكَِر أن رجاًل جاء إلك  :ما ٓ يػعؾ الساحرؿا فعؾ الـؿام بؾ لرب 

 :: فـؼؾ إلقف كالًما فؼال: إن شئت كظركا يف أمرك فننالعزيز  بـ طبد طؿر

, [6الحجرات: ] ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ﴿ كـت كاذبا فلكت مـ أهؾ هذه أية:

وإن , [11الؼؾؿ: ] ﴾ۉ ۉ ې﴿ وإن كـت صادًقا فلكت مـ أهؾ هذه أية:

 .«االعػق يا أمقر الؿممـقـ ٓ أطقد إلقف أبدً »طـؽ, قال:  شئت طػقكا

مـ الػساد لربؿا احرتبت ويذكرون يف شلن الـؿقؿة قصص طظقؿة  

امو ,قبقؾتان ٌة, وتػرق أزواج بسبب َكؿَّ  .تػرقت أخقَّ

                                                                                       

(, والحديث يف الصحقح الؿسـد وصححف 3117الحديث أخرجف ابـ حبان يف صحقحف برقؿ: ) (٤)

 يف التعؾقؼات الحسان طؾك صحقح ابـ حبان. اإلمام إلباين 

 (.105(, ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )6056الحديث أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (2)

 (.2606الحديث أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (٣)
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 .د تؽقن الـؿقؿة مؼرتكة بالغقبةفؼ :والـؿقؿة والغقبة بقـفؿا طؿقم وخصقص 

ـِ َفغَ ُثؿَّ َأَخَذ » قوله: َفا كِْصَػْق هذا الػعؾ  :«َرَز فِل ُكؾِّ َقْبٍر َواِحَدةً َجرِيَدًة َرْصبًَة, َفَشؼَّ

 
ّ
 .والجريدة مـ الـخؾ اهلل طؾقفؿ ولؿ يػعؾف الصحابة رضقان ملسو هيلع هللا ىلصخاص بالـَّبِل

أوصك إذا مات أن يقضع طؾك قربه شلء مـ , ڤوما جاء مـ أن بريدة  

اهلل طؾقفؿ, فؾؿ  غقره مـ الصحابة رضقانخالػف و ,ذلؽ, ففذا مقققٌف طؾقف

 
ّ
 .وٓ طؾك قبقر غقره, ملسو هيلع هللا ىلصيػعؾقا طؾك قرب الـَّبِل

 
ّ
 أما أكت حقـ ,طؾك طذاب هذيـ بقحٍل  اهلل  أصؾعف ملسو هيلع هللا ىلصثؿ إن الـَّبِل

 :وتغرز طؾك ذلؽ الؼرب مـ الذي أصؾعؽ طؾك ذلؽ, بؾ إن هذا مـ التللل تذهب

 .السالمةاهلل  وكلكؽ َتجِزم لفؿ بالعذاب, كسلل

  :الحديث جقاز الشػاطة بالدطاءيف و 
ّ
ـْ َرُجٍؾ ُمْسِؾٍؿ »: ملسو هيلع هللا ىلصقال الـَّبِل َما ِم

َعُفؿُ   .(٤)«اهللُ فِقفِ  َيُؿقُت َفقَُؼقُم َطَؾك َجـَاَزتِِف أْربَُعقَن َرُجال, ٓ ُيْشرُِكقَن بِاهلل َشقًْئا إِٓ َشػَّ

ـْ َمقٍِّت ُتَصؾِّل » :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال رسقلو ـَ َيْبُؾُغقَن َما ِم ـَ الُؿْسِؾِؿق ٌة ِم َطَؾْقِف أمَّ

ُعقا فِقفِ  ُفْؿ َيْشَػُعقَن َلُف, إِٓ ُشػِّ  .(2)«ِماَئًة, ُكؾُّ

وقد اسُتشؽِؾ  ,شػاطة لؾؿؼبقر الصالة طؾك الجـازة مـ هذا الباب فائدة: 

 
ّ
والصحقح أن ٓ  ,لؾجريدة طؾك هذيـ الؼربيـ إن كاكا كافريـ ملسو هيلع هللا ىلصوضع الـَّبِل

 .كص يدل طؾك كػرهؿا

 , وُمؼقَّدة وإن ققؾ بؽػرهؿا, فقؽقن الجقاب: أهنا شػاطة ممقتة
ّ
 ملسو هيلع هللا ىلص كشػاطة الـَّبِل

 صالب يف تخػقػ العذاب طـف. لعؿف أبل
                                                                                       

 .ڤ(, مـ حديث ابـ طباس 948الحديث أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (٤)

 .ڤ(, مـ حديث طائشة 947برقؿ: )الحديث أخرجف مسؾؿ يف صحقحف  (2)
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 ٻ ٻ ٱ﴿ يؼقل: اهلل  ولؿ يشػع يف خروجف مـ الـار ٕن

 .[48الؿدثر: ] ﴾ٻ

ـْ َكاٍر, »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ال رسقلق :َقاَل  ڤ طـ العباسو ُهَق فِل َضْحَضاٍح ِم

ـَ الـَّارِ  َرِك إَْسَػِؾ ِم  .(٤)«َوَلْقَٓ َأَكا َلَؽاَن فِل الدَّ

٘ ٚع٢ً آي٘ ٚضًِ اجلسٜد٠ ايسطب١؟ َطأي١: ملاذا اختاز ايٓيب ص٢ً  اهلل عًٝ

الجريدة الرصبة لحؽؿة, قال أهؾ العؾؿ ٕهنا حقٌة, والحل هق  ملسو هيلع هللا ىلصواختار 

 الذي ُيسبح ويستغػر وغقر ذلؽ.

 ؟أّ غَفَع يف ختفٝف ايعراب هلُا ,ٌٖ غَفَع يف املػفس٠َطأي١: 

 .لػظ الحديث أكف يف تخػقػ العذاب هذا هق الذي يظفر مـ

وهل كالجزائر وتقكس,  :يف أغؾب بالد الشام, والؿغرب وحدثت بدطة

 .طؾك الؿؼابرأشجار الزيتقن  زراطة

والسبب اطتؼاد أن هذه إشجار  ,وربؿا زرطقا غقر ذلؽ مـ إشجار

 يخػػ هبا العذاب طـ الؿؼبقريـ.

, لَِؿ َفَعْؾَت َهَذا َيا َرُسقَل » قوله:
ِ
 :«؟اهلل

اهلل طؾقفؿ  وحرص الصحابة رضقان ,سمال العالؿ طـ ما ُيشؽِؾ فيه: 

 
ّ
 , فقؿا دق وَجؾ.ملسو هيلع هللا ىلصطؾك العقدة إلك الـَّبِل

اهلل  اهلل طؾقفؿ مـ طدم الؼقل طؾك طؾقف الصحابة رضقان ما كان وفيه: 

 , وفعؾ بال طؾؿ, فؿا ذهب كؾ مـفؿ يمِول ويؼقل فعؾ
ّ
 .ملسو هيلع هللا ىلصوإكؿا سللقا الـَّبِل

                                                                                       

, (209(, ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3883أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) هبذا الؾػظ الحديث (٤)

(, وطـد مسؾؿ برقؿ: 3885برقؿ: ) ڤ, وجاء طـد البخاري مـ حديث أبل سعقد ڤمـ حديث العباس 

ـَ  َضْحَضاٍح  فِل َفقُْجَعُؾ  الِؼقَاَمِة, َيْقمَ  َشَػاَطتِل َتـَْػُعفُ  َلَعؾَّفُ »(, بؾػظ: 210) َـّارِ  ِم  .«ِدَماُغفُ  ِمـْفُ  َيْغِؾل َكْعبَْقِف, َيبُْؾغُ  ال
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  وفيه: 
ّ
 .مـ الخروج مع أصحابف فقستػقدون مـ طؾؿف ملسو هيلع هللا ىلصما كان طؾقف الـَّبِل

ُػ َطـُْفَؿا َما َلْؿ َيْقَبَسا...» قوله: ُف ُيَخػِّ  .«َلَعؾَّ

فُ لَ » ُػ »لؾرتجل,  :«َعؾَّ  ما داما رصبقـ.: «َما لَْؿ َيقْبََسا», أي العذاب طـفؿا: «ُيَخػِّ

سف, ٓسقؿا إذا كان يف إرض مغروًسا, فؾعؾف لخر يبفنكف يت وبالـسبة لؾجريد

 .رصقبة ذلؽاليصؾ إلقف مـ الؿاء الذي تستؿر بف 

اهلل  لؽـ هذه تعؾقؼات يسقرة كسلل ,والؽالم طؾك هذا الحديث أكثر مؿا ُذكِر

 أن يـػعـا وإياكؿ هبا والحؿد هلل رب العالؿقـ.
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 يٛال إٔ أغل ع٢ً أَيت ألَستِٗ »]

 [«عٓد نٌ صال٠ بايطٛاى

 

 

ـْ َأبِل) - ٤9 ـِ الـَّبِلِّ  ڤُهَرْيَرَة  َط ََمْرُتُفْؿ » َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَط َٕ تِل  ًٓ َأْن َأُشؼَّ َطَؾك ُأمَّ َلْق

َقاِك ِطـَْد ُكؾِّ َصالَةٍ   .((٤)«بِالسِّ

ـْ ُحَذْيَػَة اِْبـ الَقَؿانِ ) - 21   َأنَّ َرُسقلِ » :ڤ َوَط
ِ
قْ  :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ـَ الؾَّ ِؾ َكاَن إَِذا َقاَم ِم

َقاكِ   .((2)«َيُشقُص َفاُه بِالسِّ

فُ  ,َشاَصُف َيُشقُصفُ   .إَِذا َغَسَؾفُ  :وَماَصف َيُؿصُّ

ـْ َطائَِشَة ) - 2٤ ـِ  َدَخَؾ َطْبد»َقالَْت:  ڤوَط ْحَؿ ـُ َأبِل الرَّ َطَؾك الـَّبِلِّ  ڤ بَْؽرٍ  بِ

ُه  َوَأَكا ُمْسـَِدُتُف إَِلك َصْدِري, َوَمَع َطْبد ملسو هيلع هللا ىلص ُـّ بِِف, َفلََبدَّ ـِ ِسَقاٌك َرْصٌب َيْسَت ْحَؿ الرَّ

  َرُسقُل 
ِ
َقاَك َفَؼَضْؿُتُف َوَصقَّْبتُُف, ُثؿَّ َدَفْعُتُف إَِلك الـَّبِلِّ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ملسو هيلع هللا ىلصبََصَرُه, َفَلَخْذُت السِّ

َـّ بِِف, َفَؿا َرَأْيُت َرُسقَل    َفاِْسَت
ِ
َـّ اْستِـَاًكا ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ـَ ِمـُْف, َفَؿا َطَدا َأْن َفَرَغ  اْسَت َقطُّ َأْحَس

  َرُسقُل 
ِ
فِقِؼ إَْطَؾك ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُثؿَّ َقَضك,  - َثاَلًثا - َرَفَع َيَدُه َأْو إِْصبََعُف ُثؿَّ َقاَل: فِل الرَّ

ـَ َحاِقـَتَْل وَذاقِـَتِل  .(٣)«َوَكاَكْت َتُؼقُل: َماَت بِْق

َقاَك, َفُؼْؾُت: آُخُذُه َلَؽ »َوفِل َلْػٍظ:  ُف ُيِحبُّ السِّ  ؟َفَرَأْيُتُف َيـُْظُر إَِلْقُف, َوَطَرْفُت َأكَّ

                                                                                       

 (.252(, ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )887الحديث أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (٤)

 (.255(, ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )245الحديث أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (2)

 (, ولؿ يخرجف مسؾؿ يف صحقحف.4438الحديث أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (٣)
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, َولُِؿْسِؾِؿ َكْحِقهِ َهَذا َلْػُظ الُبَخ , (٤)«َشاَر بَِرْأِسِف: َأْن َكَعؿْ َفلَ   (.اِريِّ

ـْ َأبِل) - 22 َوُهَق َيْسَتاُك  ملسو هيلع هللا ىلصَأَتْقُت الـَّبِلَّ »َقاَل:  ڤ ُمقَسك إَْشَعرِيُّ  وَط

قاك فِل فِْقِف,  ,بِِسَقاكٍ  َقاك َطَؾك لَِساكِِف, َوُهَق َيُؼقُل: ُأْع ُأْع, والسِّ َقاَل: َوَصَرُف السِّ

ع ُف َيَتفقَّ  .((2)«َكَلكَّ

l: 

 ملسو هيلع هللا ىلصففق مـ الػطرة كؿا جاء طـ الـَّبِل  :هذا باٌب طظقؿ مـ أبقاب الديـ 

ـْ َطاِئَشةَ    َقاَل َرُسقُل  :َقاَلْت  ,ڤ َط
ِ
اِرِب » :ملسو هيلع هللا ىلص - اهلل ـَ اْلِػْطَرِة َقصُّ الشَّ َطْشٌر ِم

َقاُك َواْستِـَْشاُق اْلَؿاِء َوَقصُّ إَْضَػاِر َوَغْسُؾ اْلَبَراِجِؿ َوَكْتُػ  ْحَقِة َوالسِّ َوإِْطَػاُء الؾِّ

َّٓ َأْن َتُؽقَن » :ُمْصَعٌب َقاَل  .«ْلَعاَكِة َواْكتَِؼاُص اْلَؿاءِ اإِلْبِط َوَحْؾُؼ ا َوَكِسقُت اْلَعاِشَرَة إِ

ْستِـَْجاءَ 
ِ
 .(٣)«اْلَؿْضَؿَضَة. َقاَل َوِكقٌع اْكتَِؼاُص اْلَؿاِء َيْعـِك آ

 ﴾ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿ : اهلل ققل تػسقر يف وهؽذا
ساق السققصل يف  السقاك طؾك ما :ومـفا, ڤمؿا فسره اـب طباس , [124 البؼرة:]

 الؿـثقر.الدر 

ـِ َمالٍِؽ  ـْ َأَكس اْب   ,ڤَوَقْد َجاَء فِل الُبَخاِريُّ َط
ُّ
أكَثْرُت »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِل

قاكِ   .(١)«طؾقؽؿ يف السِّ
                                                                                       

 (.4449الحديث أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (٤)

(, بؾػظ: 254(, ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )244الحديث أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (2)

« 
ِّ
َقاِك َطَؾك لَِساكِفِ  ملسو هيلع هللا ىلصَدَخْؾُت َطَؾك الـَّبِل  «.َوَصَرُف السِّ

(, ويف إسـاده مصعب بـ شقبة ضعقػ, وأخرجف 261الحديث أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (٣)

(, ومـ حديث ابـ 18327برقؿ: ) ڤ(, ومـ حديث طؿار بـ ياسر 25060أحؿد يف مسـده برقؿ: )

 (.5988برقؿ: ) ڤطؿر 

 (.888رقؿ: )الحديث أخرجف البخاري يف صحقحف ب (١)
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َقاِك, ُأِمْرُت » :قال, ڤبـ طباس  يعؾك طـ وأخرج أحؿد وأبق  َحتَّك بِالسِّ

 .(٤)«ُقْرآنٌ  فِقفِ  َطَؾلَّ  َسَقـِْزُل  َأنْ  - َحِسْبُت  َأوْ  - َضـَـُْت 

  َقاَل َرُسقُل  :َقاَلْت  ,ڤَوفِل َحِديِث َطاِئَشَة 
ِ
قاُك َمطَفرٌة لؾػِؿ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل السِّ

بِّ   .(2)«َمرضاٌة لؾرَّ

  
ُّ
ب إلقف السقاك, جاءٓ يـا ملسو هيلع هللا ىلصوكان الـَّبِل يف طدة أحاديث مـفا  م حتك ُيَؼرَّ

 , وجاء طـ بريدةڤطائشة يف الصحقحقـ, وحديث  ڤابـ طباس حديث 

 وغقرهؿ. ڤ

ويجقز بغقره مـ أطقاد إشجار, والِخَرق, , والسقاك يؽقن بعقد إراك 

 وما ُيصـَع هذه إيام مـ الؿعاجقـ, وكحق ذلؽ.

 وأفضؾف إراك ٕمقر: 

 : إول
ُّ
 كان يستاك بف. ملسو هيلع هللا ىلصأن الـَّبِل

بعقًدا طـ التؾقث و ذو وصبقعة تركقبف, تجعؾف  ,والػؿ فقف فقائد لؾثة أن :الثاين

فؼد رأيـا يف بعض بالد إفريؼقا ربؿا يبؼك السقاك مع أحدهؿ , صؿقد صقيؾ

 .قريب السـة
                                                                                       

(, والحديث حسـ لغقره, وهذا 2330(, وأبق يعؾك برقؿ: )2125الحديث أخرجف أحؿد برقؿ: ) (٤)

يف طداد الؿجفقلقـ, فنكف لؿ يرو طـف غقر أبل إسحاق  - واسؿف أْربِدة البصري - إسـاد ضعقػ, التؿقؿل

وهق الـخعل  - طبد اهلل طؿرو بـ طبد اهلل السبقعل, ولؿ يقثؼف غقر ابـ حبان والعجؾل, وشريؽ بـ

قد تقبع, ولف شاهد يتؼقى بف مـ حديث واثؾة بـ إسؼع طـد أحؿد  - الؼاضل, وإن كان سلء الحػظ

َقاِك َحتَّك َخِشقُت َأْن ُيْؽَتَب َطَؾلَّ »(, بؾػظ: 16007برقؿ: )  .«ُأِمْرُت بِالسِّ

, (5برقؿ: ) (, والـسائل24203)طؾؼف البخاري يف صحقحف, وأخرجف أحؿد يف مسـده برقؿ: الحديث  (2)

( 62(, بنسـاد ضعقػ جًدا, وأخرجف أحؿد برقؿ: )289وجاء طـد ابـ ماجف مـ حديث أبل أمامة برقؿ: )

 وهق صحقح لغقره. ڤطـ أبل بؽر الصديؼ 
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مـفا ما دلت طؾقف إدلة, ومـفا ما  قد استحب العؾؿاء أوقاًتا لؾسقاك:و 

 أخرى. ُأِخَذ بِعؿقماٍت 

  :طـد القضقء إول:
ُّ
َٓ َأنَّ َأَشؼَّ » :ملسو هيلع هللا ىلصلؼقل الـَّبِل َمْرُتُفْؿ َلْق َٕ تِل  َطَؾك ُأمَّ

َقاِك َمَع ُكؾِّ َوُضقءٍ   .(٤)«بِالسِّ

َقاِك ِطـَْد » لحديث: :الصالةطـد الثاين:  ََمْرُتُفْؿ بِالسِّ َٕ تِل  ًٓ َأْن َأُشؼَّ َطَؾك ُأمَّ َلْق

 .(2)«ُكؾِّ َصالَةٍ 

فنن  :وأضاف إلقف بعضفؿ الذكر وما هق بابف :طـد قراءة الؼرآن :الثالث

 ,ُمطفًرا بؼراءة الؼرآن, ويـبغل أن يؽقن فؿف صاهًرا اهلل  لكاإلكسان يتؼرب إ

ـَ َأبِ  ِك ُثؿَّ َقاَم ُيَصؾِّل َقاَم  إِنَّ الَعْبُد » :ڤَصالِب  لبؾ قد جاء طـ َطؾِل اْب إَِذا َتَسقِّ

ُع لِِؼَراَءِتِف َفَقْدُكق ِمـُْف َأْو َكِؾَؿةٍ  َكْحَقَها َحتَّك َيَضُع َفاُه َطَؾك فِقِف َفَؿا  الَؿَؾُؽ َخْؾَػُف َفَتَسؿَّ

ُروا َأْفَقاَهُؽْؿ  َّٓ َصاَر فِل َجقِف الَؿَؾِؽ َفَطفَّ ـْ الُؼْرآِن إِ ـْ فِقِف َشْلٌء ِم َيْخُرُج َم

 والحديث لف صرق., (٣)«لِؾُؼْرآنِ 

  :طـد الؼقام مـ الـقم :الرابع
َ
اهلُل  وهذا ثابت كؿا تؼدم يف حديث حذيػة َرِضل

  ,َطـْفُ 
ُّ
داود  ســ أبلويف , «ـ الؾقِؾ, َيُشقُص فاه بالسقاكِ إذا قام م» :ملسو هيلع هللا ىلصكان الـَّبِل

  َأنَّ »: ڤ َطاِئَشَة,حديث مـ 
َّ
ـْ  َيْرُقدُ  َٓ  َكانَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل َٓ  َلْقؾٍ  مِ  َفَقْسَتْقِؼظُ  َكَفاٍر, َو

 َّٓ كَ  إِ لَ  َأنْ  َقْبَؾ  َتَسقَّ ـْ , (١)«َيَتَقضَّ   َأنَّ » قالت: ڤَطاِئَشَة,  وَط
َّ
 ُيقَضعُ  َكانَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل

                                                                                       

 (, 7513(, وأحؿد برقؿ: )215أخرجف البخاري معؾًؼا, وأخرجف مالؽ يف مقصله برقؿ: ) (٤)

 (.252(, ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )887خاري يف صحقحف برقؿ: )الحديث أخرجف الب (2)

 (.1213(, وهق يف الصحقحة لإلمام إلباين برقؿ: )603أخرجف البزار يف مسـده برقؿ: ) (٣)

يف صحقح أبل داود إم  (, قال اإلمام إلباين 57الحديث أخرجف أبق داود يف ســف برقؿ: ) (١)

 : فنكف ضعقػ.«وٓ هنار»(, حديث حسـ: دون ققلف: 51برقؿ: )
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ـَ  َقامَ  َفنَِذا َوِسَقاُكُف, َوُضقُءهُ  َلفُ   .(٤)«اْسَتاكَ  ُثؿَّ  َتَخؾَّك الؾَّْقؾِ  مِ

ـِ  اْلِؿْؼَدامِ  لحديث :طـد دخقل البقت الخامس: ـْ  ُشَرْيٍح, ْب : َقاَل  َأبِقِف, َط

ءٍ  بَِليِّ : , ُقْؾُت ڤ َطائَِشةَ  َسَلْلُت 
ْ
  َيْبَدأُ  َكانَ  َشل

ُّ
: َقاَلْت  َبْقَتُف؟ َدَخَؾ  إَِذا ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل

َقاكِ » الروايات  لَِؿا جاء يف بعض ,وأضاف بعضفؿ طـد الخروج مـ البقت, (2)«بِالسِّ

 أكف يػعؾ ذلؽ.

 يتلذى مـف بـق آدم. ٕن الؿالئؽة تتلذى مؿا :السادس: طـد تغقر الػؿ

قر رائحة الػؿ. فٕك :السابع: طـد صقل السؽقت  يمدي إلك تغُّ

قر الػؿ. :الثامـ: طـد كثرة الؽالم  ٕن كثرة الؽالم تمدي إلك تغُّ

اث, أو كحق ذلؽ.التاسع:   أكؾ ما فقف رائحة كالثقم, أو البصؾ, أو الُؽرَّ

 يف الباب., وهق ڤحديث طائشة ل: العاشر: طـد آحتضار

لؼد »قال:  ڤهريرة,  لؿا صح طـ أبل :الحادي طشر: قبؾ إكؾ وبعده

ُـّ قبَؾ أن أكامَ  ـَ  ,وبعَد ما آكُؾ  ,وقبَؾ أن آكَؾ  ,وبعَدما أستقؼظُ  ,كـُت أست حق

  َسِؿعُت رسقَل 
ِ
 .(٣)«يؼقُل ما قال ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

 َطأي١: حهِ ايطٛاى يًصا٥ِ أثٓا٤ صَٛ٘؟

 قدو, وما جاء مـ أن بعض العؾؿاء مـع ذلؽ فال دلقؾ لف ,أن يستاك لفيجقز 

ائِِؿ َأْصَقُب ِطـَْد » :بحديث استدلقا ـْ ِريِح اْلِؿْسِؽ  َلُخُؾقُف َفِؿ الصَّ  ِم
ِ
 :اققال, (١)«اهلل

رائحة الخؾقف مـ  ذهب الخؾقف, والصحقح أكف ٓ يذهب ٕن فنذا استاك

                                                                                       

 (, وصححف اإلمام إلباين.56أخرجف أبق داود يف ســف برقؿ: ) (٤)

 (. 253الحديث أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (2)

 (.9194أخرجف أحؿد برقؿ: ) (٣)

 (.1151(, ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )1894الحديث أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (١)
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 :ولؾعؾؿاء يف استخدام الصائؿ السقاك ثالثة مذاهبالػؿ,  البطـ, ولقست مـ

 .مطؾًؼا مـ مـع السقاك لؾصائؿ :مـفؿ 

زهُ  :ومـفؿ   إلك قبؾ الزوال. مـ َجقَّ

  ,الؿساءمـ مـعف يف  :ومـفؿ 
ُّ
 إَِذا»: ملسو هيلع هللا ىلصاحتجاًجا بحديٍث ضعقػ أن الـَّبِل

َٓ  ,بِاْلَغَداةِ  َفاْسَتاُكقا ُصْؿُتؿْ  ـْ  َلْقَس  َفنِكَّفُ  ,بِاْلَعِشلِّ  َتْسَتاُكقا َو  َشَػَتاهُ  َتْقَبُس  َصائِؿٍ  ِم

َّٓ  ,بِاْلَعِشلِّ  ـَ  ُكقًرا َكاَكَتا إِ  .(٤)«اْلِؼَقاَمةِ  َيْقمَ  َطْقـَْقفِ  َبْق

تِل»َ قوله: ًٓ َأْن َأُشؼَّ َطَؾك ُأمَّ  .«ْو

  فيه: 
ُّ
 ٓ أمة الدطقة. والؿراد هبا أمة اإلجابة, إمة هبذه ملسو هيلع هللا ىلصرحؿة الـَّبِل

 مشؼة. أن القاجب قد يؽقن فقف كقع وفيه: 

 أن الديـ ُيسر. وفيه: 

َقاكِ » قوله: ََمْرُتُفْؿ بِالسِّ  ملسو هيلع هللا ىلص أمرهؿ دلقؾ طؾك أن إمر يػقد القجقب, َفَؾق :«َٕ

ـَ   طؾقفؿ فعؾ هذا إمر.بالسقاك طـد كؾ صالة لَتَعقَّ

فؿـ لؿ يجد إراك جاز لف أن  ,ويف الحديث استحباب السقاك طـد القضقء

 .أو بنصبعف ,يتسقك بخرقة, أو بعقدٍ 

 ؟األصبع يف ايتطٛى ٌٖ ُتذص٨َطأي١: 

 إذى.ا كافعة, فؼد ُتذِهب بعض الؼذر واختؾػ العؾؿاء فقفا, والصحقح أهن

 َطأي١: ٌٖ ايطٛاى ٜهٕٛ ع٢ً األضٓإ, أّ ٜكع حت٢ ع٢ً ايًطإ؟

فنن الؾسان تؼع طؾقف ترُسَبات  ,الؾسانطؾك السقاك يؼع طؾك إسـان, و

 يتغقر صعؿف و لقكف.
                                                                                       

 (.401برقؿ: ) , وهق يف الضعقػة لإلمام إلباين ڤالحديث جاء طـ طؾل وخباب  (٤)
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 َدَخْؾُت : »َقاَل : وفقف, ڤ إشعري مقسك أبل حديث مـ ذلؽ ويستػاد

  َطَؾك
ِّ
َقاكِ  َوَصَرُف  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل  .(٤)«لَِساكِفِ  َطَؾك السِّ

َقاكِ  َمْشُروِطقَّةُ  مِـْفُ  َوُيْسَتَػادُ  (:٣51/  ٤قال الحافظ ابـ حجر يف الػتح, )  السِّ

. الؾَِّسانِ  َطَؾك ًٓ  ُصق

 وأكف يـبغل لإلكسان أن يستعد لفا ,فقف فضقؾة الصالة :«ِطـَْد ُكؾِّ َصالَةٍ » قوله:

 ﴾پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿ يؼقل: اهلل  فننا, ما ٓ يستعد لغقره
 .[31إطراف: ]

 أو الؼراءة, أن يستعؿؾ السقاك. ,الذكر وأ ,يمخذ أن مـ أراد الدطاءو 

 َطأي١: ٌٖ جيٛش ايطٛاى حبطس٠ ايٓاع؟

أكف العؾؿاء إلك فؿـ ذهب مـ  الـاس بحضرةوقد ذكر العؾؿاء مسللة السقاك 

 .إزالة َأذى قال: ٓ يجقز

زه ومـ ذهب إلك غقر ذلؽ اإلكسان حقـ يؼقم  الجقاز, فنن والصحقح ,جقَّ

وهق  ابـ طباس وغقر واحد َرآه ملسو هيلع هللا ىلصاْلـَّبِل  وهؽذا ,ويراه الـاس يتسقك يف الصػ

ُأْع ُأْع, »وهق يؼقل:  ,ڤ مقسك قأب وكؼؾ طـف, كؿا يف أحاديث الباب ,يتسقك

ع قاك فِل فِْقِف, َكَلكَُّف َيَتفقَّ  .«والسِّ

 ؟ٌ ايطٛاى ٜهٕٛ بايُٝني أٚ ايٝطازٖ َطأي١:

: لحديث بالقسار فؿـ ذهب إلك أكف إزالة قَذر وأذى قالاختؾػقا يف ذلؽ, 

والذي  ,قال بالقؿقـ ,بلكف ُصفقر ومـ قال, «لؿا كان مـ َأذى شؿالفكاكت و»

 يظفر أكف بالقؿقـ لفذا الؿعـك.
                                                                                       

 (.254أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (٤)
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ـُ » قوله: ـُ ُح  :«الَقَؿانِ  ُحَذْيَػُة اِْب  .(٤)سؾاِْب

َّٓ َأكِّل َخَرْجُت  ,َأْن َأْشَفَد َبْدًرا َما َمـََعـِل»َقاَل:  ,أسؾؿ قبؾ بدر, ولؿ يشفدها إِ

اُر ُقَرْيٍش, َقاُلقا:  َأَكا َوَأبِل ًدا, َفُؼْؾـَا: َما ُحَسْقٌؾ, َقاَل: َفَلَخَذَكا ُكػَّ إِكَُّؽْؿ ُتِريُدوَن ُمَحؿَّ

َّٓ اْلَؿِديـََة, َفَلَخُذوا مِـَّا َطْفدَ  َـّ إَِلك اْلَؿِديـَِة,  ُكِريُدُه, َما ُكِريُد إِ  َومِقَثاَقُف َلـَـَْصِرَف
ِ
اهلل

َٓ ُكَؼاتُِؾ َمَعُف, َفَلَتْقـَا َرُسقَل    َو
ِ
َفَؼاَل: اْكَصِرَفا, َكِػل َلُفْؿ , َفَلْخَبْرَكاُه اْلَخَبَر, ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـُ   .(2)«اهلَل َطَؾْقِفؿْ  بَِعْفِدِهْؿ, َوَكْسَتِعق

  كان الـاُس يسللقن رسقَل » :وهق الؼائؾ :ملسو هيلع هللا ىلصوهق صاحب سر الْـَّبِل  
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

, مخافَة أن ُيدرَكـِل  .(٣)«طـ الخقِر, وكـُت أسلُلف طـ الشرِّ

 تػقد الؾزوم وآستؿرار. :«َكانَ » قوله:

ْقؾِ » قوله: ـَ الؾَّ  ,طؾك ذلؽ ملسو هيلع هللا ىلصفقف فضقؾة ققام الؾقؾ لؿداومة اْلـَّبِل  :«إَِذا َقاَم ِم

ـْ ربؿا كام ثؿ قام,  ملسو هيلع هللا ىلصإذ أن اْلـَّبِل  :وأن صالة آخر الؾقؾ أفضؾ  ,ڤَجابٍِر  فَع

  َرُسقُل  َقاَل : َقاَل 
ِ
ـْ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ـْ  َيُؼقمَ  َٓ  َأنْ  َخاَف  َم لَُف, َفْؾقُقتِرْ  الؾَّقْؾِ  آِخرِ  ِم ـْ  َأوَّ  َوَم

 .«َأْفَضُؾ  َوَذلَِؽ  َمْشُفقَدٌة, الؾَّقْؾِ  آِخرِ  َصاَلةَ  َفنِنَّ  الؾَّقِْؾ, آِخرَ  َفْؾقُقِترْ  آِخَرهُ  َيُؼقمَ  َأنْ  َصِؿعَ 

 .(١)«َمْحُضقَرةٌ : ُمَعاِوَيةَ  َأُبق وَقاَل »

ًٓ وطرًض  أي يحرك السقاك يف فِقِْف, ذاهبًا وراجًعا,: «َيُشقُص » قوله:  ا.وصق

 أي فؿف بالسقاك, ويدخؾ فقف ما تؼدم مـ أكقاع السقاك. :«َفاهُ » قوله:
                                                                                       

ـِ 144/ 12قال اإلمام الـقوي يف شرح مسؾؿ: ) (٤) ـٍ َمْػُتقَحٍة ُمْفَؿَؾَتْق (,هق ُحَسْقٌؾ بَِحاٍء َمْضُؿقَمٍة ُثؿَّ ِسق

, َوُهَق َوالُِد ُحَذْيَػَة َوا ـِ ق ٍم, َوُيَؼاُل َلُف َأْيًضا: ِحْسٌؾ بَِؽْسِر اْلَحاِء َوإِْسَؽاِن السِّ َٓ ُف ْلَقَؿاُن َلَؼٌب لَ ُثؿَّ َياٍء ُثؿَّ 

ـْ َغْقِر َياٍء َبْعَدَها.
ـَ َأكَُّف اْلَقَؿاِن بِالـُّقِن مِ ثِق  َواْلَؿْشُفقُر فِل اْستِْعَؿاِل اْلُؿَحدِّ

 (.1787الحديث أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (2)

 (.1847(, ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3606الحديث أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (٣)

 (.755 صحقحف برقؿ: )الحديث أخرجف مسؾؿ يف (١)
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دلقؾ طؾك أن السقاك غقر مختص بإسـان, بؾ بجؿقع الػؿ حتك  فيه:و 

 ُتزال الروائح الؽريفة.

ـِ  َدَخَؾ َطْبد» قوله: ْحَؿ ـُ َأبِل الرَّ بـ  اهلل بـ طبد الرحؿـ هق طبد «َبْؽرٍ  بِ

 .لؿ يجرب طؾقف كذبة قط ,إسالمفمحؿد تلخر  طثؿان أبق

بؽر  وأفضؾفؿ أبق, ڤ جؾقؾ, وأبقه, وجده وأمف, كؾفؿ صحابة صحابل

 .بعده بسـة ڤ( وماتت طائشة 53سـة ) ڤمات  ڤالصديؼ 

لؼقل  يف الحديث طقادة الؿريض وسقليت بابف, ومـ حؼ الؿريض أكف ُيَعاد

  َرُسقُل 
ِ
 .«وإذا َمِرض َفُعْده» :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـْ َأبِل   قال َرُسقُل »َقاَل:  ڤ ُهَرْيَرةَ  وَط
ِ
ـْ َأْصَبَح ِمـُْؽْؿ اْلَقْقَم »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َم

ـْ َتبَِع ِمـُْؽْؿ الَْقْقَم َجـَاَزًة؟»: َأكَا, َقاَل: ڤبَْؽٍر  َقاَل َأبُق «َصائًِؿا؟  بَْؽرٍ  َقاَل َأُبق «َفَؿ

ـْ َأْصَعَؿ ِمـُْؽْؿ اْلَقْقَم ِمْسؽِقـًا؟»: َأَكا, َقاَل: ڤ : َأَكا, َقاَل: ڤَبْؽٍر  َقاَل َأُبق «َفَؿ

ـْ َطاَد ِمـُْؽْؿ اْلَقْقَم َمرِيًضا؟»   : َأَكا, َفَؼاَل َرُسقُل ڤَبْؽٍر  َقاَل َأُبق «َفَؿ
ِ
َما »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـَ فِل اْمرٍِئ إَِّٓ َدَخَؾ اْلَجـَّةَ   .(٤)«اْجَتَؿْع

لزوجفا وآهتؿام فقف إطاكة الؿرأة : «َوَأَكا ُمْسـَِدُتُف إَِلك َصْدِري» قوله:

فُقعان وُيرَفؼ وُيَتَؾَطػ بف,  ,قد ٓ يستطقع الؼقام, وٓ الجؾقس فٕك :بالؿريض

 يصؾل. وغالًبا ُيسـَد إذا أراد أن يلكؾ أو يشرب أو يسرتيح أو ربؿا

 لؿا يزطؿف الغالة ًاالبشرية, خالف مـ الصػات ملسو هيلع هللا ىلصما طؾقف اْلـَّبِل  وفيه: 

 ويشرب. ,ويلكؾ ,يؿرض ملسو هيلع هللا ىلصففق  ,إلك مـازل إلقهقة مـ رفعف

طدم التحرج مـ ذكر ما يؼع بقـ إزواج مـ ما ٓ حرج فقف, وٓ  وفيه: 

                                                                                       

 (.1028الحديث أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (٤)
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ـْ وما يحتاج إلك كـاية ربؿا وقعت فقف الؽـاية:  ,يحتاج إلك ِكـاية  ڤ َطاِئَشَة, فَع

  َرُسقَل  َسَلَل  َرُجاًل  إِنَّ » :َقاَلْت 
ِ
ـِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ُجؾِ  َط  َهْؾ  ُيْؽِسُؾ  ُثؿَّ  َأْهَؾفُ  ُيَجامِعُ  الرَّ

  َرُسقُل  َفَؼاَل  .َجالَِسةٌ  اْلُغْسُؾ؟ َوَطاِئَشةُ  َطَؾْقِفَؿا
ِ
َْفَعُؾ  إِكِّل»: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  َأَكا َذلَِؽ, َٕ

 .(٤)«َكْغَتِسُؾ  ُثؿَّ  َوَهِذِه,

ـُ بِفِ  َوَمَع َطْبد» قوله: ـِ ِسَقاٌك َرْصٌب َيْسَت ْحَؿ  :«الرَّ

وإخذ , ملسو هيلع هللا ىلصباْلـَّبِل  طـفؿ مـ التلسلاهلل  ما طؾقف الصحابة رضقان وفيه: 

 بلمقر الػطرة, والؿسارطة إلك الخقرات.

 استحباب السقاك الرصب فنكف ألقـ و أرَوح. وفيه: 

فنذا  ,وإكؿا الؿحذور العقـ ,جقاز الـظر إلك حؼ الغقر لغقر ما طقـ وفيه: 

ك  .(2)«َحٌؼ اْلَعْقـ, »: ملسو هيلع هللا ىلصكؿا قال اْلـَّبِل , ُأطِجَب اإلكسان بشل فؾُقَبرِّ

 أن اإلشارة معؿقٌل هبا إذا أفادت. وفيه: 

ُه َرُسقُل    حقث َأَبدَّ
ِ
يريد  ملسو هيلع هللا ىلصَفَعؾَِؿت مـ قريـة الحال أن اْلـَّبِل , بََصَرهُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

 السقاك.

فالطػؾ  ,الؿريضو أهؿقة الػفؿ يف الديـ, و ففؿ الجؾقس لجؾقسف وفيه: 

 يػفؿفؿا مـ حقلفؿا. والؿريض قد ٓ يعِربان طـ ما يف أكػسفؿا, لؽـ باإلشارات

َقاكَ َفَلَخْذ » قوله:  .«ُت السِّ

َٓ َيِحؾُّ »: ويف الحديث ,جقاز أخذ مال الغقر بنذكف وصقبة مـ كػسف وفيه: 
                                                                                       

 (. 350الحديث أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (٤)

, وأخرجف ڤ(, مـ حديث أبل هريرة 2187ومسؾؿ برقؿ: )(, 5740أخرجف البخاري برقؿ: ) (2)

ـُ », بؾػظ: ڤ, مـ حديث ابـ طباس (2188مسؾؿ برقؿ: ) , اْلَعْق  َسَبَؼْتفُ  اْلَؼَدرَ  َساَبَؼ  َشْلءٌ  َكانَ  َوَلقْ  َحؼٌّ

, ـُ  .«َفاْغِسُؾقا اْسُتْغِسْؾُتؿْ  َوإَِذا اْلَعْق
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َّٓ بِطِقِب َكْػسٍ   .«ِمـْفُ  َماِل اِْمرٍِئ ُمْسِؾٍؿ إِ

 .البذل ٓ سقؿا ما كان محبقًبا وفيه: 

 أن السقاك يجقز ٕكثر مـ شخص, إذا ُصقَِّب وُكظَِػ. وفيه: 

سـان مـ أجؾ أن يؽقن وهق العض بإ :َقِضَؿتفُ : «َفَؼَضْؿُتُف َوَصقَّْبُتفُ » قوله:

 
َّ
 وربؿا شؼ طؾقف الؼضؿ. ,فنكف كان شديد الؿرض :ملسو هيلع هللا ىلصلقـًا سفاًل لؾـَّبِل

 صفارة ريؼ اإلكسان. وفيه: 

 طدم التؼزز بقـ الزوج والزوجة يف غالب إحقان. وفيه: 

 .أي كاولتف :«ُثؿَّ َدَفْعُتفُ » قوله:

َـّ بِفِ » قوله: َك  وأريح, ٕكف أطؾؿ بـػسف, وَدَفَعتُف إلقف ,أي تسقك بف :«َفاِْسَت فؾق َسقَّ

 أو كحق ذلؽ. ,أو يف الؾسان ,ٕكف قد ُيػسد طؾقف يف الؾثة :ٕضر بف اإلكسان غقره

  َفَؿا َرَأْيُت َرُسقَل » قوله:
ِ
َـّ اْستِـَاًكا ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ـَ ِمـْفُ  اْسَت  .«َقطُّ َأْحَس

  حرص شدة فيه: 
ّ
 وأكؿؾ بلحسـ ربف يقايف أن وطؾك ,الػطرة طؾك ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل

 مقتف. مرض يف حتك اهلل مرضاة طؾك مقاضبًا اهلل, بديـ طاماًل  زال ما أكف وطؾك ,الفقئات

فنن الؿريض قد  ,ما يـبغل أن يؽقن طؾقف الؿريض مـ تعاهد كػسف وفيه: 

ك,  ,اج إلك أن يغتسؾ, وأن يؼقم ويخرجتتغقر رائحتف, فقحت ويحتاج إلك أن يَتسقَّ

 وغقر ذلؽ.

َـّ استـاًكا ملسو هيلع هللا ىلصفنن الـَّبِل  ,قادم طؾقف أن اإلكسان ٓ يجزع مؿا هق وفيه:   است

 مػارق ٕهؾف وأمتف.حسـًا وهق يعؾؿ أكف 

  وفيه: 
ّ
 إصبعف إلك رفع إذ,اهلل والؾجقء إلك مـ التضرع ملسو هيلع هللا ىلصما طؾقف الـَّبِل

ـْ  ,«إطؾك الرفقؼ يف الؾفؿ» ,يدطق كالذي السؿاء   َرُسقُل  َكانَ  :َقاَلْت  َطائَِشَة, فَع
ِ
 ,ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

فُ »: َيُؼقُل  َصِحقٌح  َوُهقَ  ـَ  َمْؼَعَدهُ  َيَرى َحتَّك َقطُّ  َكبِلٌّ  ُيْؼَبْض  َلؿْ  إِكَّ  َأوْ  ُيَحقَّا ُثؿَّ  الَجـَِّة, ِم
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ا ُيَخقََّر,   َطاِئَشةَ  َفِخذِ  َطَؾك َوَرْأُسفُ  الَؼْبُض  َوَحَضَرهُ  اْشَتَؽك َفَؾؿَّ
َ
ا َطَؾْقِف, ُغِشل  َفَؾؿَّ

ُفؿَّ : »َقاَل  ُثؿَّ  الَبْقِت, َسْؼِػ  َكْحقَ  َبَصُرهُ  َشَخَص  َأَفاَق  فِقِؼ  فِل الؾَّ : َفُؼْؾُت  «إَْطَؾك الرَّ

ُثـَا َكانَ  الَِّذي َحِديُثفُ  َأكَّفُ  َفَعَرْفُت  ُيَجاِوُرَكا, َٓ  إًِذا  .(٤)«َصِحقٌح  َوُهقَ  ُيَحدِّ

 َثاَلًثا, َدَطا َدَطا إَِذا َوَكانَ » :ملسو هيلع هللا ىلصفنن الـَّبِل  ,فنكف أجَقب :تؽرار الدطاء وفيه: 

 البخاري وأخرجف, (2)ڤ مسعقد بـ اهلل طبد حديث مـ, «َثاَلًثا َسَلَل  َسَلَل  َوإَِذا

ـْ    َرُسقَل  َأنَّ : »قال, ڤ َأَكسٍ  َط
ِ
 َتَؽؾَّؿَ  َوإَِذا َثالًَثا, َسؾَّؿَ  َسؾَّؿَ  إَِذا َكانَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 .(٣)«َثالًَثا َأَطاَدَها بَِؽؾَِؿةٍ 

ودلقؾ ذلؽ , بائـ مـ خؾؼف ,اهلل يف السؿاء طؾك طرشف دلقؾ طؾك أن وفيه: 

 .(١)«الؾفؿ يف الرفقؼ آطؾك» ققلف: بلصبعف إلك السؿاء مع ملسو هيلع هللا ىلصالـبل  ةإشار

يف كؿا  اهلل  لؼقل :فضقؾة لؾؿالئؽة الذيـ هؿ يف السؿاء وفيه: 

  َرُسقُل  َقاَل  :الحديث الؼدسل
ِ
ِـّ  ِطـَْد  َأَكا:  اهللُ  َيُؼقُل »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  َطْبِدي, َض

ـَ  َمَعفُ  َوَأَكا  َمإَلٍ  فِل َذَكَركِل َوإِنْ  َكْػِسل, فِل َذَكْرُتفُ  َكْػِسفِ  فِل َذَكَركِل َفنِنْ  َيْذُكُركِل, ِحق

 .(5)«ِمـْفُ  َخْقرٍ  َمإَلٍ  فِل َذَكْرُتفُ 

َؿا َمثُؾ الَجِؾقِس »: ويف الحديث: الحرص طؾك الجؾقس الصالح وفيه:  إِكَّ

الِِح  قءِ  ,الصَّ  .(1)«َوَكافِِخ اْلؽِقرِ  ,ِؾ الِؿْسِؽ َكَحامِ  ,َوَجِؾقِس السُّ
                                                                                       

 (.2444(, ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )4437الحديث أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (٤)

 (.1794أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (2)

 (.6244, 94الحديث أخرجف البخاري برقؿ: ) (٣)

 (.6244, 94الحديث أخرجف البخاري برقؿ: ) (١)

(, مـ 2675(, ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )7405الحديث أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (5)

 .ڤحديث أبل هريرة 

, مـ (2628(, ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )5534الحديث أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)

 .ڤحديث أبل مقسك إشعري 
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 ما زال ُيؽرر ذلؽ حتك قضك. ملسو هيلع هللا ىلصفنن الـَّبِل  ة:حسـ الخاتؿ وفيه: 

َّٓ »قد تؽقن حسـف حتك ولق لؿ يتؾػظ:  ةأكف الخاتؿ وفيه:   :كفٕ ,«اهللُ  باَل إَلَف إ

 فنن ذلؽ ُيجزئ. ,وما يدل طؾك مؼتضاها إذا تؾػظ بؿا يدل طؾك معـاها

 َربًّا, » كؿـ يؼقل:
ِ
,  ُسْبَحانَ »أو مـ يؼقل: , «َوبِاإِلْسالَِم ِديـًاَرِضقُت بِاهلل

ِ
اهلل

 .«َوالَحْؿُد هلل

 ومعـاها ثؿ مات. ,الؽـايات :فقف :«ُثؿَّ َقَضك» قوله:

ـَ َحاِقـََتْل وَذاِقـَتِل َماَت » قوله:  .«بِْق

فنهنا كاكت تػتخر طؾك  ,آفتخار بؿا هق فضقؾة, بؿا ٓ تطاول فقف فيه: 

ڻ ﴿قال تعالك  ,اهلل  غقرها بؿثؾ هذا, ولؽـ هذا مـ باب التحدث بـعؿة

 .[11الضحك: ] ﴾ڻ ڻ ڻ

ـَ َسْحِري َوَكْحِري َقَبَضفُ » :ويف رواية  .«اهلُل َبْق

اِقـَة:   قـ, والذَّ  ما فقق البطـ.واْلَحاِقـَة: ما تحت الذِّ

ض  أن اختار بقتفا مـ بقـ البققت ملسو هيلع هللا ىلصفنن الـَّبِل , ڤوهذه فضقؾة لعائشة  ُيَؿرَّ

 يف حجرهتا. ومات وُدفِـ ,فقف, واختارها مـ بقـ الـساء أن يؽقن طـدها

 .«َلَشاَر بَِرْأِسِف: َأْن َكَعؿْ فَ  ؟فؼؾت: آُخُذُه َلَؽ » قوله:

ُتثَبت هبا الدطاوى والعتؼ وغقر  ,وأهنا كالؼقل ,العؿؾ باإلشارة فيه: 

 .إذا ُفِفؿت ,ذلؽ

 .مـ محبة إطؿال الصالحة ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِل  ما طؾقف وفيه: 

مـ أحسـ  فباب الؼرائـ, ما تؼدم مـ آستدٓل بؼريـة الحال وفيه: 

 ,إنَّ مـ الشجرِة شجرٌة ٓ يسؼُط ورقفا» :ويف الحديث ,إبقاب يف ففؿ الؿراد

ثقين ما هلَ  ـِ حدِّ :  قال طبدُ  ؟وهل مثُؾ الؿمم
ِ
قادي, فققَع الـاُس يف شجِر الباهلل
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 .(٤)«ووقع يف كػسل أهنا الـخؾةُ 

ار :واستدل طؾك أكفا الـخؾة بؼريـة   .ملسو هيلع هللا ىلصبقـ يدي الـَّبِل  الحال فؼد رأى الُجـؿَّ

ـْ َأبِل» قوله: اهلل ابـ ققس إشعري  هق طبد :«ڤْشَعرِيُّ ُمقَسك إَ  وَط

القؿـ وكان َحَسـ  إلك ملسو هيلع هللا ىلصبعثف الـَّبِل  ,مـ وادي رمع مـ القؿـ ,مـ َزبقد

 َرَأْيَتـِل َلقْ » :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال لل رسقل :قال, ڤمقسك  بلأعـ ف, الصقت بالؼرآن

ـْ  ِمْزَماًرا ُأوتِقَت  َلَؼْد  اْلَباِرَحَة, لِِؼَراَءتَِؽ  َأْسَتِؿعُ  َوَأَكا َأَما »فؼال:  ,«َداُودَ  آلِ  َمَزاِمقرِ  ِم

 .(2)«َلَحبَّْرُتُف َلَؽ َتْحبِقًراَلْق َطؾِْؿُت بَِؿَؽاكَِؽ 

  وقال
ّ
ـَ  إِنَّ » :ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِل ق  ِطَقالِِفؿْ  َصَعامُ  َقؾَّ  َأوْ  الَغْزِو, فِل َأْرَمُؾقا إَِذا إَْشَعرِيِّ

 َواِحدٍ  إَِكاءٍ  فِل َبْقـَُفؿْ  اْقَتَسُؿقهُ  ُثؿَّ  َواِحٍد, َثْقٍب  فِل ِطـَْدُهؿْ  َكانَ  َما َجَؿُعقا ,بِاْلَؿِديـَةِ 

ِة, ِقيَّ  .(٣)«ِمـُْفؿْ  َوَأَكا ِمـِّل َفُفؿْ  بِالسَّ

 .ڤولف فضائؾ غقر هذه 

 أو لسمالف, وفقف زيارة الػاضؾ. ,لزيارتف :«ملسو هيلع هللا ىلصَأَتْقُت الـَّبِلَّ » قوله:

 والؿراد بف إراك., أي يتسقك بسقاكٍ : «َوُهَق َيْسَتاكُ » قوله:

َقاك َطَؾك لَِساكِفِ » قوله: ج مـفوهذا  :«َوَصَرُف السِّ فؾق كان  ,أمر ٓ ُيَتَحرَّ

ج مـ السقاك أمام الغقر  َصؾَّك :ُيَتَحرَّ
َّ
َؿ السقاك. لؼطع الـَّبِل  اهلُل َطَؾْقِف, َوَسؾَّ

ك يسقك أسـاكف, و لثتف, وأن اإلكسان إذ وفيه:   لساكف.ا تسقَّ
                                                                                       

, مـ حديث (2811(, ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )61أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) الحديث (٤)

 .ڤطبد اهلل بـ طؿر بـ الخطاب 

ـْ َمَزاِمقرِ آِل َداُودَ »(, بؾػظ: 5048أخرجف البخاري برقؿ: ) (2) ومسؾؿ «, َيا َأَبا ُمقَسك َلَؼْد ُأوتِقَت ِمْزَماًرا ِم

 (.4708والزيادة مـ ققل أبل مقسك, لؾبقفؼل يف الؽربى برقؿ: ) ,(793برقؿ: )

, مـ (2500(, ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )2486الحديث أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (٣)

 .ڤحديث أبل مقسك إشعري 
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 .أي كلكف يتفقع وهذا صقتف «ُؼقُل: ُأْع ُأعْ َوُهَق يَ » قوله:

ع:كبالسقاالؿبالغة  وفيه:  , ,حتك أكف ربؿا كاد أن َيَتفقَّ
َّ
 أي يؼع مـف الَؼل

 .ٕكف ُيدخؾ السقاك إلك آخر الػؿ

 .غقر ذلؽ مـ إحؽام وفيه: 

 والحؿد هلل رب العالؿقـ
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 [باب املطذ ع٢ً اخلفني]

 

 

ِٔ ِٝ َُِطِذ َع٢ًَ اِيُدفَّ  درَباُب اِي

l: 

الطفارة,  لبقان باب مـ إبقاب الؿفؿة يف باب ,طؼد الؿصـػ هذا الباب 

 وهق ثابت يف الؼرآن والسـة واإلجؿاع.وهق الؿسح طؾك الخػقـ 

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴿: اهلل  فؼقلفلما الؼرآن:  

 ,﴾ٿ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ
 بؼراءة الؽسر.

 :الباب أحاديثفؿع ما ذكر مـ وأما السـة:  

ـِ  ِزرِّ حديث   ـَ  َصْػَقانَ  َأَتْقُت »: َقاَل  ُحَبْقشٍ  ْب الٍ  ْب ـِ  َأْسَلُلفُ  اْلُؿَراِديَّ  َطسَّ  َط

, َطَؾك الَؿْسِح  ـِ ْق ؟ َيا بَِؽ  َجاءَ  َما: َفَؼاَل  اْلُخػَّ إِنَّ »اَل: َفؼَ  اْلِعْؾِؿ, اْبتَِغاءَ : َفُؼْؾُت  ِزرُّ

 فِل َحؽَّ  , َفُؼْؾُت: إِكَّفُ «َيْطُؾُب اْلَؿاَلئَِؽَة َلَتَضُع َأْجـَِحَتَفا لَِطالِِب اْلِعْؾِؿ ِرًضا بَِؿا 

ـِ  َطَؾك اْلَؿْسُح  َصْدِري ْق ـْ  اْمَرأً  َوُكـَْت  َواْلَبْقِل, اْلَغائِطِ  َبْعدَ  اْلُخػَّ   َأْصَحاِب  مِ
ِّ
 الـَّبِل

إَِذا َكاَن َيْلُمُرَكا »َقاَل: َكَعْؿ,  ؟, َفِجْئُت َأْسَلُلَؽ َهْؾ َسِؿْعَتُف َيْذُكُر فِل َذلَِؽ َشْقًئاملسو هيلع هللا ىلص

ـَ  - ُكـَّا َسْػًرا ـْ َجـَابٍَة  - َأْو ُمَسافِِري
َّٓ مِ , إِ َـّ َٓ َكـِْزَع ِخَػاَفـَا َثاَلَثَة َأيَّاٍم َوَلَقالَِقُف َأْن 

ـْ َغائِ 
ـْ مِ

 .(٤)«ٍط َوَبْقٍل َوَكْقمٍ َلؽِ
                                                                                       

(, والؾػظ لف, وأخرجف مختصًرا الـسائل برقؿ: 3535الحديث أخرجف الرتمذي يف ســف برقؿ: ) (٤)

 (.478(, وابـ ماجف برقؿ: )127)
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امِ  ويف حديْث   ـِ  َهؿَّ ـَ  َجرِيرَ  َرَأْيُت »: َقاَل  الَحاِرِث, ْب   َطْبدِ  ْب

ِ
: ڤ اهلل

لَ  ُثؿَّ  َباَل,» ْقِف, َطَؾك َوَمَسَح  َتَقضَّ   َرَأْيُت : »َفَؼاَل  َفُسئَِؾ, «َفَصؾَّك َقامَ  ُثؿَّ  ُخػَّ
َّ
 ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل

َنَّ  ُيْعِجُبُفؿْ  َفَؽانَ : »إِْبَراِهقؿُ  َقاَل  «َهَذا مِْثَؾ  َصـَعَ 
ِ
ـْ  َكانَ  َجِريًرا ٕ ـْ  آِخرِ  مِ  َم

 ففق كالؿػسر والؿبقـ ٔية سقرة الؿائدة. ,(٤)«َأْسَؾؿَ 

ـْ ف :ڤصالب  بـ أبل طـ طؾل  ـِ  ُشَرْيِح  َع , َقاَل: َأَتْقُت َطائَِشَة َهاكِئٍ  ْب

, ـِ ْق ـِ اْلَؿْسِح َطَؾك اْلُخػَّ ـِ  َطَؾْقَؽ : َفَؼاَلْت  َأْسَلُلَفا َط  َكانَ  َفنِكَّفُ  َفَسْؾُف, َصالٍِب, َأبِل بِاْب

  َرُسقلِ  َمعَ  ُيَسافِرُ 
ِ
  َرُسقُل  َجَعَؾ : َفَؼاَل . َفَسَلْلـَاهُ  ,ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ِ
َـّ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل اٍم َوَلَقالَِقُف َثاَلَثَة َأيَّ

 (2)«َيْقًما َوَلْقَؾًة لِْؾُؿِؼقؿِ لِْؾُؿَسافِِر, وَ 

وهق مخرج يف  ,طـد ابـ ماجف, ڤبؽرة  جاء بؾػظف مـ حديث أبلو 

 .الصحقح الؿسـد لؾشقخ مؼبؾ 

 املطح ع٢ً اخلفني يف ايطفس, ٚيف احلطس؟َطأي١: حهِ 

 :سػر, واختؾػقا يف السؿح يف الحضروقد أجؿع العؾؿاء طؾك الؿسح يف ال

 »الذي يف الباب يرد طؾقفؿ,  ڤوحديث حذيػة 
ُّ
ُسَباَصَة َقْقٍم,  ملسو هيلع هللا ىلصَأَتك الـَّبِل

 «.مسح طؾك خػقفثؿ تقضل و ,َفَباَل َقائًِؿا

وٓ  ,, ٓ يف الصحقحقـةفؾقست بثابت :وأما زيادة لػظة السػر يف الحديث 

 يف الحضر. ملسو هيلع هللا ىلصيف غقرهؿا, بؾ الحديث ثابت يف بقل الـبل 

 والؿسح يف الحضر طؾقف جؿاهقر العؾؿاء, وأدلتف كثقرة مـفا ما تؼدم.

أجؿع مـ يعتد بف يف اإلجؿاع : (٤٤/٤1١قال الـقوي يف شرح مسؾؿ ) 

                                                                                       

 (.272(, وأخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )387الحديث أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (٤)

 (.276الحديث أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (2)
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 .اهلل أطؾؿ و ,و اختاره ابـ الؿـذر ,طؾك جقاز الؿسح طؾك الخػقـ

 َطأي١: أُٜٗا أفطٌ, غطٌ ايكدَني, أّ املطح ع٢ً اخلفني؟

طـد إضفار  ,والؿسح يؽقن فاضاًل  ,ففق إصؾ ,الصحقح أن الغسؾ أفضؾ

 ومخالػة أهؾ البدطة. ,السـة

 ؟يًُطافس ٚيًُكِٝ َد٠ املطح ع٢ً اخلفني َطأي١:

 ويقما و لقؾة ,ثالثة أيام بؾقالقفا لؾؿسافرمـ أهنا  ,ومدت الؿسح ما تؼدم

حديث صػقان ابـ طسال, وحديث  :لؾؿؼقؿ, ويدل طؾقفا ثالثة أحاديث ذكركاها

داود  ســ أبلو جاء يف  ,جؿقًعا ڤبؽرة  صالب, وحديث أبل بـ أبل طؾل

وأخرجف أحؿد  ,طـد ابـ ماجف ڤهريرة  وطـ أبل ,ڤ بـ ثابت طـ خزيؿة

 .جاء طـ غقرهؿ خارج الستةو ,ڤ بـ مالؽ طـ طقن

ـْ  ,داود أما ما جاء طـد أبلو    َط
ِّ
ـِ  ُأَبل ـُ  َيْحَقك َقاَل  ِطَؿاَرَة, ْب : ڤَأيُّقَب  ْب

  َرُسقلِ  َمعَ  َصؾَّك َقدْ  َوَكانَ »
ِ
ـِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل   َرُسقَل  َيا»: َقاَل  َأكَّفُ  ,«لِْؾِؼْبَؾَتْق

ِ
 َطَؾك َأْمَسُح  اهلل

؟ ـِ ْق ؟: َقاَل  ,«َيْقًما»: َقاَل  َيْقًما؟: َقاَل  ,«َكَعؿْ »: َقاَل  اْلُخػَّ ـِ ـِ »: َقاَل  َوَيْقَمْق  ,«َوَيْقَمْق

 .«ِشْئَت  َوَما َكَعؿْ »: َقاَل  َوَثاَلَثًة؟: َقاَل 

ـُ  َرَواهُ : َداُوَد طؼب الحديث َأُبق َقاَل   , َمْرَيؿَ  َأبِل اْب ـْ  اْلِؿْصِريُّ ـِ  َيْحَقك َط  ْب

ـْ  َأيُّقَب, ـِ  َطْبدِ  َط ْحَؿ ـِ  الرَّ , ْب ـٍ ـْ  َرِزي دِ  َط ـِ  ُمَحؿَّ ـِ  َيِزيدَ  ْب ـْ  ِزَياٍد, َأبِل ْب  َط

ـِ  ُطَباَدةَ  , ْب
 
ـْ  ُكِسل   َط

ِّ
ـِ  ُأَبل   َرُسقُل : َقاَل  َسْبًعا, َبَؾغَ  َحتَّك: فِقفِ  َقاَل  ِطَؿاَرةَ  بْ

ِ
: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

, ُهقَ  َوَلْقَس  إِْسـَاِدهِ  فِل اْخُتؾَِػ  َوَقدِ : َداُودَ  َأُبق َقاَل  ,«َلَؽ  َبَدا َوَما َكَعْؿ,»  بِاْلَؼِقيِّ

ـُ  َوَرَواهُ  ـُ  َوَيْحَقك َمْرَيَؿ, َأبِل اْب , إِْسَحاَق  ْب
ُّ
ْقَؾِحقـِل ـْ  السَّ ـِ  َيْحَقك َط  َوَقدِ  َأيَّقَب  ْب
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 .ففق كؿا ترى ضعقػ .(٤)«إِْسـَاِدهِ  فِل اْخُتؾَِػ 

ـْ  ,جاء يف مسـد أحؿدو  ـُ  َرَأى» :َقاَل  َكافٍِع, َط ـَ  َسْعدَ  ُطَؿرَ  اْب  َمالٍِؽ  ْب

ْقِف, َطَؾك َيْؿَسُح  ـُ  َفَؼاَل  ُخػَّ . َكَعؿْ : َسْعدٌ  َفَؼاَل  َهَذا؟ َلَتْػَعُؾقنَ  َوإِكَُّؽؿْ : ُطَؿرَ  اْب

, َأمِقرَ  َيا: َسْعدٌ  َفَؼاَل  ُطَؿَر, َفاْجَتَؿَعا ِطـْدَ  ـَ ـَ  َأْفِت  اْلُؿْممِـِق  َطَؾك اْلَؿْسِح  فِل َأِخل اْب

, ـِ ْق ـُ  ُكـَّا: ُطَؿرُ  َفَؼاَل  اْلُخػَّ ـُ  َفَؼاَل . ِخَػافِـَا َطَؾك َكْؿَسُح  ملسو هيلع هللا ىلص َكبِقِّـَا َمعَ  َوَكْح : ُطَؿرَ  اْب

ـَ  َجاءَ  َوإِنْ  ـَ  َجاءَ  َوإِنْ  َكَعْؿ,: ُطَؿرُ  َفَؼاَل  َواْلَبْقِل؟ اْلَغائِطِ  مِ  َقاَل . َواْلَبْقلِ  اْلَغائِطِ  مِ

ـُ  َفَؽانَ : َكافِعٌ   لَِذلَِؽ  ُيَققُِّت  َوَما َيْخَؾْعُفَؿا, َلؿْ  َما َطَؾْقِفَؿا َيْؿَسُح  َذلَِؽ  َبْعدَ  ُطَؿرَ  اْب

وهق التقققت بثالثة أيام ولقالقفـ  الؿؼدم هق ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ ثبت ما لؽـ (2)«َوْقًتا

لؾؿسافر ويقم ولقؾة لؾؿؼقؿ وطؾك هذا جؿاهقر العؾؿاء قال الرتمذي بعد حديث 

ـُ  إسؿاطقؾ بـ محؿد قال :(96) ءٍ  َأْحَس
ْ
 بـ َصْػَقانَ  َحِديُث  اْلَباِب  هذا يف َشل

الٍ   ملسو هيلع هللا ىلص الـبل َأْصَحاِب  مـ اْلُعَؾَؿاءِ  َأْكَثرِ  َقْقُل  وهق ِطقَسك أبق قال اْلُؿَراِديِّ  َطسَّ

ـَ  ـْ  َوالتَّابِِعق   اْلُؿَباَركِ  وبـ الثَّْقِريِّ  ُسْػَقانَ  مِْثؾِ  اْلُػَؼَفاءِ  مـ َبْعَدُهؿْ  َوَم
ِّ
افِِعل  َوالشَّ

َـّ  َأيَّامٍ  َثاَلَثةَ  َواْلُؿَسافِرُ  َوَلْقَؾةً  َيْقًما اْلُؿِؼقؿُ  َيْؿَسُح  قالقا وإسحاق َوَأْحَؿدَ   قال َوَلَقالِقِف

ُتقا لؿ َأكَُّفؿْ  اْلِعْؾؿِ  َأْهؾِ  َبْعضِ  طـ روى وقد ِطقَسك أبق ـِ  طؾك اْلَؿْسِح  يف ُيَققِّ ْق  اْلُخػَّ

 .َأَصحُّ  َوالتَّْقِققُت  ِطقَسك أبق قال َأَكسٍ  بـ َمالِِؽ  َقْقُل  وهق

 َطأي١: َا ٖٛ غسط املطح ع٢ً اخلفني؟

ديث ــا يليت مـ حـــيشرتط لجقاز الؿسح أن يدخؾفؿا طؾك صفارة: لؿ

ـِ » :الباب  متػؼ طؾقف. «َدْطُفَؿا, َفنِكِّل َأْدَخْؾُتُفَؿا َصاِهَرَتْق
                                                                                       

 (. 158الحديث أخرجف أبق داود يف ســف برقؿ: ) (٤)

 .(, وإسـاده صحقح طؾك شرط الشقخقـ237الحديث أخرجف أحؿد يف مسـده برقؿ: ) (2)
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أّ ٜهفٞ إٔ ميطح ع٢ً ٌٖ ًٜصّ إٔ ميطح عًُٝٗا مجًٝعا,  َطأي١:

 نٌ ٚاحد٠ ع٢ً حدٙ؟

َفَؿَسَح »هذا هق الذي يظفر, وإن كان بعض أهؾ العؾؿ قد أخذ مـ ققلف: 

 أكف يؿسح طؾقفؿا يف آن واحد. ,«َطَؾْقِفَؿا

 َهإ املطح ع٢ً اخلفني؟ َطأي١:

  مـ حديث داود والؿسح يؽقن طؾك ضاهرهؿا, كؿا جاء طـد أبل
 
 ڤ َطؾِل

ـُ  َكانَ  َلقْ » :َقاَل  ي ْأِي  الدِّ ـْ  بِاْلَؿْسِح  َأْوَلك اْلُخػِّ  َأْسَػُؾ  َلَؽانَ  بِالرَّ  َوَقدْ  َأْطاَلُه, مِ

  َرُسقَل  َرَأْيُت »
ِ
ْقفِ  َضاِهرِ  َطَؾك َيْؿَسُح  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  طـ, الرتمذي أخرجف ما وأما (٤)«ُخػَّ

 .(2)«َوَأْسَػَؾفُ  اْلُخػِّ  َأْطَؾك َمَسَح  ملسو هيلع هللا ىلص الـبل َأنَّ » :ڤ الؿغقرة

ـَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـبل َأْصَحاِب  مـ َواِحدٍ  َغْقرِ  َقْقُل  َوَهَذا :ِطقَسك قال أبق ـْ  َوالتَّابِِعق  َوَم

  َمالٌِؽ  يؼقل َوبِفِ  اْلُػَؼَفاءِ  مـ َبْعَدُهؿْ 
ُّ
افِِعل  لؿ َمْعُؾقٌل  َحِديٌث  َوَهَذا وإسحاق َوالشَّ

 ُزْرَطةَ  َأَبا َوَسَلْلُت  ِطقَسك أبق قال ُمْسؾِؿٍ  بـ اْلَقلِقدِ  َغْقرُ  َيِزيدَ  بـ َثْقرِ  طـ ُيْسـِْدهُ 

دَ  َٓ  الحديث هذا طـ إسؿاطقؾ بـ َوُمَحؿَّ َنَّ  بَِصِحقٍح  لقس َفَؼا
ِ
 اْلُؿَباَركِ  بـ ٕ

ْثُت  قال َحْقَقةَ  بـ َرَجاءِ  طـ َثْقرٍ  طـ هذا َرَوى  طـ ُمْرَسٌؾ  اْلُؿِغقَرةِ  َكاتِِب  طـ ُحدِّ

 هـا .اْلُؿِغقَرةُ  فقف ُيْذَكرْ  ولؿ ملسو هيلع هللا ىلص الـبل
 حتك ققؾ: ,وأحاديث الؿسح طؾك الخػقـ متقاترة فائدة: 

ـْ َكـــَذْب ـمؿـــا تقاتـــ  َر حـــديُث َمـــ

 

 بقت  
ِ
ــــك هلل ـْ َبـَ ــــ ـــــَوَم ــــْب ـ  ًا واْحَتَس

ــــــَػاَطٌة واْلَح   ــــــٌة َش ـــــــورؤي  قُض ـــ

 

ـِ َوهــــ   ــــْق ــــُح ُخػَّ ــــُض ـَوْمُس  ذى َبْع

 
                                                                                       

 (.162الحديث أخرجف أبق داود يف صحقحف برقؿ: ) (٤)

 (.97يف صحقحف برقؿ: ) الرتمذيأخرجف  (2)
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يٛ َطح ع٢ً اخلفني ثِ ْصعُٗا ٖٚٛ ع٢ً طٗاز٠, فٌٗ  َطأي١:

 ٜٓتكض ٚض٤ُٛٙ؟

أهؾ العؾؿ إلك  أكثرذهب , وَوُضقُءهُ كزطؿفؿا طؾك صفارة ٓ يـتؼض و

سالم مع جؿع مـ , ورجح شقخ اإلكؿا يف الؿغـل ٓبـ قدامف اكتؼاض وضقئف

ض كابـ باز وابـ العثقؿقـ و شقخـا يحقك الحجقري أكف ٓ يـتؼ أهؾ العؾؿ

 .وحجتفؿ أن الـزع لقس بحديث وهذا هق الؼقل الصحقح

 , أّ َٔ أٍٚ َطح عًُٝٗا؟ايًبظٌٖ َد٠ املطح تبدأ َٔ  َطأي١:

ويبدأ يف ترتقب الؿسح بلول مسح بعد القضقء, فؿثاًل رجؾ تقضل لؾعشاء 

أو ما يؼقم مؼامفؿا, ثؿ لؿ يؿسح إٓ طـد صالة الػجر, فتبدأ  ,ثؿ لبس الخػقـ

 الؿدة مـ صالة الػجر.

ويف الؿسح طؾك الخػقـ مخالػة ٕهؾ البدع مـ الروافض وغقرهؿ,  فائدة: 

فنن الرافضة يجقزون الؿسح طؾك إقدام ويؿـعقن الؿسح طؾك الخػقـ, وهؿ 

الؿسح شعقرة ٕهؾ السـة بصـقعفؿ هذا يخالػقن إجؿاع الؿسؾؿقـ, وصار 

 والجؿاطة بؾ الثابت الؿسح طؾك الخػقـ, ولؿ يثبت الؿسح طؾك الؼدم.

 حهِ املطح ع٢ً ايٓعاٍ؟ َطأي١:

فال  ,وما جاء مـ أثار أو غقر ذلؽ مـ إحاديث يف الؿسح طؾك الـعال

 يثبت مـفا شلء.

وذهبقا إلك ثبقت بعض  ,وحؼؼفا الشقخ إلباين ة,وقد ألػ الؼاسؿل رسال

 يف ذلؽ شلء. ملسو هيلع هللا ىلصا إلك الـبل لؿ يصح مرفقطً وإحاديث وأثار, 

 ؟ڤعُٔ دا٤ املطح ع٢ً اخلفني َٔ ايصخاب١  َطأي١:

يف  زيادة طؾك ما تؼدم ,ڤ وجاء الؿسح طـ مجؿقطة مـ الصحابة
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 :الصحقحقـ وغقرهؿا

  ُطَؿرَ  طـ اْلَباب ويف :قال الرتمذي بعد ذكر حديث جرير
 
 َوُحَذْيَػةَ  َوَطؾِل

 َوَأَكسٍ  ُأَمقَّةَ  بـ َوَطْؿِرو َوُبَرْيَدةَ  َوَسْؾَؿانَ  َأيُّقَب  َوَأبِل َوَسْعدٍ  َوباَِللٍ  َواْلُؿِغقَرةِ 

ةَ  بـ ويعؾل َسْعدٍ  بـ َوَسْفؾِ  امِِت  بـ َوُطَباَدةَ  ُمرَّ  َشِريٍؽ  بـ َوُأَساَمةَ  الصَّ

  ِطَؿاَرةَ  بـ َوُيَؼاُل  ُطَباَدةَ  وبـ َزْيدٍ  بـ َوُأَساَمةَ  َوَجابِرٍ  ُاَماَمةِ  َوَأبِل
ُّ
 .ِطَؿاَرةَ  بـ َوُأَبل
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 دعُٗا »فكاٍ:  ,.. فأٖٜٛت ألْصع خفٝ٘.نٓت]

 [«َٚطذ عًُٝٗا فإُْٗا أدخًتُٗا طاٖستني

 

 

ـْ اْلُؿِغقَرةِ  - 2٣ ـِ ُشْعَبةَ  )َط َلْهَقْيُت فَ  ,فِل َسَػرٍ  ملسو هيلع هللا ىلص ُكـُْت َمَع الـَّبِلِّ »َقاَل:  ڤ ْب

ْقفِ  ـِ  ,, َفَؼاَل: َدْطُفَؿإَْكِزَع ُخػَّ  (.(٤)«َفَؿَسَح َطَؾْقِفَؿا ,َفنِكِّل َأْدَخْؾُتُفَؿا َصاِهَرَتْق

ـْ ُحَذْيَػةَ  - 2١ ـِ اْلقََؿاِن  )َط لَ  ملسو هيلع هللا ىلص ُكـُْت َمَع الـَّبِلِّ »َقاَل:  ڤْب َوَمَسَح  ,َفَباَل, َوَتَقضَّ

ْقفِ   (.(2)«َطَؾك ُخػَّ

l: 

ـْ اْلُؿِغقَرةِ » قوله: ـِ ُشعْ  َط  .طقسك الثؼػل هق أبق: «ڤَبَة ْب

 العرب. دهاةهق أحد 

 العرب أربعة: دهاةوكان يؼال فائدة:  

, ڤ بـ شعبة , ومغقرةڤ , وطؿر ابـ العاصڤسػقان  بـ أبل معاوية

 وزياد ابـ أبقف.

 وكان شجاًطا حؽقًؿا. ,فؼد ذكر أكف تزوج فقق ثالثؿائة امرأة ,وكان مزواًجا 
                                                                                       

 (. 274رجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )(, وأخ206الحديث أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (٤)

َفَباَل َقائًِؿا, ُثؿَّ َدَطا بَِؿاٍء »(, ولقس فقف ذكر الؿسح طؾك الخػقـ, فقف: 224أخرجف البخاري برقؿ: ) (2)

لَ  ْقُت َفَؼاَل: « َفَباَل َقائًِؿا»(, والؾػظ لف: 273وأخرجف مسؾؿ برقؿ: )«, َفِجْئُتُف بَِؿاٍء َفَتَقضَّ َفَدَكْقُت « اْدُكفْ »َفَتـَحَّ

ْقفِ »َحتَّك ُقْؿُت ِطـَْد َطِؼَبْقِف  َل َفَؿَسَح َطَؾك ُخػَّ  «.َفَتَقضَّ
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 .«فِل َسَػرٍ  ملسو هيلع هللا ىلص ُكـُْت َمَع الـَّبِلِّ » قوله:

يف أسػاره  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل طؾقفؿ مـ مرافؼة الـبل  ما طؾقف الصحابة رضقان فيه: 

 وخدمتف.

أو كاكقا يختؾػقن بسبب الحال, فربؿا سار  ,أهنؿ كاكقا يتـاوبقن ذلؽ وفيه: 

ي قتادة إكصار سار معف أبق, وربؿا ڤ كؿا يف حديث طائشة ,مع بعض كسائف

, وردف ڤ , وهؽذا جبار وجابرڤ بـ شعبة ؿغقرةال, وربؿا سار معف ڤ

 .ڤ بـ الحارث , ويف غزوة حـقـ بؼل معف العباس والؿطؾبڤ أسامة والػضؾ

 ثالثة: ملسو هيلع هللا ىلصأسػار الـبل : «فِل َسَػرٍ » قوله:

 سػر التجارة: وكان قبؾ البعثة. - 1

 سػر الفجرة. - 2

د كؿا الجفاد, ويدخؾ فقف السػر إلك الحج والعؿرة, فنهنؿا جفاسػر  - 3

َٓ ِقَتاَل فِقِف: الْ » :ملسو هيلع هللا ىلصقال  َـّ ِجَفاٌد   .«َحجُّ َواْلُعْؿَرةُ َطَؾْقِف

قْفِ » قوله: َْكِزَع ُخػَّ ِٕ  .أي قصدت مـ الؼقام إلك الؼعقد ,أي مددت يدي :«َفلَْهَقْيُت 

 خدمة الػاضؾ. وفيه: 

 س مـ خقارم الؿروءة.قالؿعاوكة يف الطفارة, وإن ذلؽ ل وفيه: 

ما طؾقف الـاس مـ لبس الـعال والخػاف: لققاية أرجؾفؿ مـ أذى  وفيه: 

 الحر والشقك, وكحق ذلؽ.

َٓ َيَزاُل » :ڤ حديث جابرويف   ُجَؾ  ـَ الـَِّعاِل: َفنِنَّ الرَّ  َراكًِبا اْسَتْؽثُِروا ِم

 .(٤)«اْكَتَعَؾ  َما
                                                                                       

 (. 2096الحديث أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (٤)
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 أي أتركفؿا طؾك حالفؿا.: «َدْطُفَؿا» قوله:

أن الؿتقضل يغسؾ رجؾقف,  مشك طؾك إصؾ, وهق ڤبـ شعبة  والؿغقرة

أو لعؾف طؾؿ وما كان يظـ أن  ,ولعؾف لؿ يؽـ يعؾؿ حؽؿ الؿسح طؾك الخػقـ

 سقؿسح طؾقفؿا يف هذا الحال. ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

 .أي الؼدمقـ :«َفنِكِّل َأْدَخْؾُتُفَؿا» قوله:

ـِ » قوله:  أي لبستفؿا وأكا طؾك صفارة. :«َصاِهَرَتْق

فال يجقز  ,شرطقةوهذا هق شرط الؿسح, فؿـ لبس خػقف طؾك غقر صفارة 

 .أن يؿسح طؾقفؿا وهذا ققل الجؿفقر

 .إذا لؿ يؽـ طؾك رجؾف كجاسة طـد الؾبس جاز الؿسح :فؼال ,خالػ داودو

 لجقاز الطفارة تؼدم اشرتاط يف كعؾؿ ٓ» (:٣٤8قال ابـ قدامة يف الؿغـل )

 اهـ .«خالفا الؿسح

طـ  كؿا ثبت ,الؿراد بالطفارة هـا رفع الحدث, وإٓ فنن الؿممـ ٓ يـجسو

 ,[79القاقعة: ] ﴾ڀ ڀ ڀ پ﴿: اهلل  أما ققلو, ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

 والؿراد بالؽتاب الؿؽـقن: الؾقح الؿحػقظ., الؿالئؽة أية هذه يف هبؿ والؿراد

مـ العؾؿاء يحتجقن بأية طؾك أن الؿصحػ ٓ يؿسف إٓ  اً مع أن كثقر 

 بؿعـك أكف رافع الحدث, والصحقح خالف هذا الؼقل. ,صاهر

 َطأي١: حهِ َٔ تُِٝ, ثِ يبظ اخلفني بعد ايتُِٝ؟

قال ابـ قدامة يف  لؿ يبح الؿسح طـد الجؿاهقر ,مـ يتقؿؿ ثؿ لبسفؿاو

 غقر صفارة طؾك لبسف ٕكف الؿسح لف يؽـ لؿ الخػ لبس ثؿ تقؿؿ فنن» :الؿغـل

 صفارة غقر طؾك لف كالالبس فصار أصؾفا مـ بطؾت ضرورة صفارة وٕهنا كامؾة
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 .«محدث وهق لبسف فؼد الحدث يرفع ٓ التقؿؿ وٕن

كؿا هق ثابت مـ حديث  ,أي مسح طؾك أطؾك خػقف :«َفَؿَسَح َطَؾْقِفَؿا» قوله:

 .ڤصالب  بـ أبل طؾك

 تدل طؾك ذلؽ. «َطَؾْقِفَؿا»وكؾؿة: 

فؿسح طؾقفؿا: وطؾك تدل  :وإكؿا قال ,فؿسح هبؿاأو فؾؿ يؼؾ فؿسحفؿا, 

 .طؾك العؾق والظفقر

ـْ ُحَذْيَػةَ » قوله: ـِ اْلَقَؿا َط  .«ڤِن ْب

 تؼدم بقان بعض شلهنؿا.وقد هق وأبقه صحابقان, 

 َأَتك » :بؾ هل مخالػة لؿا يف الصحقحقـ ة,لقست بثابت :«َسَػريف » قوله:
ُّ
 ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل

 «.ُسَباَصَة َقْقٍم, َفَباَل َقائًِؿا

 هل محؾ إلؼاء الؼؿائؿ.والسباصة: 

ـْ  َقائًِؿا َباَل » :وأما حديث ,ك ٓ يرجع البقل طؾقفحت :«وبال قائًؿا» قوله:  مِ

ولق صح هذا , ڤهريرة  طـ أبلأخرجف الحاكؿ  ,(٤)«بَِؿْلبِِضفِ  َكانَ  ُجْرٍح 

 .لدارقطـل والبقفؼل أفاده الحافظلؽـ ضعػف ا :الحديث لؽان فقف غـك

ًُا؟ َطأي١:  حهِ ايبٍٛ قا٥

: ڤ بؾ قالت طائشة وقد ذهب بعض أهؾ العؾؿ إلك طدم جقاز البقل قائًؿا,

َثَؽ َأنَّ َرُسقَل » ـْ َحدَّ   َم
ِ
ْقفُتَص  َفاَل  بَاَل َقائًِؿا ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  .داود أخرجف الخؿسة إٓ أبق, «دِّ

وحديثف يف  ,يثبت, والؿثبت مؼدم طؾك الـايف ڤحذيػة ابـ القؿان و

 خارج الصحقح. ڤالصحقحقـ, وحديث طائشة 

                                                                                       

 (.489, والبقفؼل يف الؽربى برقؿ: )(7607برقؿ: ) الؿستدركيف  الحؽامأخرجف  (٤)
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يبدأ بؼضاء  :ما طؾقف الـاس مـ أن اإلكسان إذا أراد أن يتقضل وفيه: 

َٓ  الطََّعاِم, ِبَحْضَرةِ  َصاَلةَ  َٓ »قد قال:  ملسو هيلع هللا ىلص والـبل ,حاجتف َْخَبَثانِ  َو ْٕ  .«ُهَق ُيَدافُِعُف ا

فنن اإلكسان إذا دخؾ الصالة وهق  :مـ الػؼف إزالة الشقاغؾأن  وفيه: 

 كؿ صؾك. حاقـ لربؿا خرج مـفا ولؿ يدرِ 

 أن قضاء الحاجة مؼدم طؾك الطفارة والقضقء. وفيه: 

 ٌٖ جيٛش ايٛض٤ٛ قبٌ إٔ ٜصاٍ ضبب٘؟ َطأي١:

أكف ٓ يجقز إٓ بعد ويجعؾقكف مـ شروط القضقء ومؿا يذكره أهؾ العؾؿ 

وما زال يحدث, بؾ يـتظر إزالة سببف, فال يشرع اإلكسان يف صفارة أو وضقء 

 كتفك حدثف يؼقم لؾقضقء.احتك إذا 

ْقفِ َوَتَقضَّ » قوله:  .«َل, َوَمَسَح َطَؾك ُخػَّ

هذا هق الشاهد مـ الحديث, فالحديث إول ساقف الؿصـػ: لقدل بف طؾك 

الثاين ساقف الؿصـػ: لقدل طؾك الؿسح يف الحضر, الؿسح يف السػر, والحديث 

 وإن كان قد أضاف إلقف كؾؿة لقست يف إصقل.

كان إذا أراد أن يؼضل مـ أكف  ملسو هيلع هللا ىلص ما يخالػ ما ثبت طـ الـبل وفيه: 

 .حاجتف أبعد

الذي هق الغائط:  ,فنكف كان يبعد إذا كان إذى الؿغؾظ ,ٓ مخالػة :كؼقل 

حتك ٓ تشؿ رائحة كريفة, أو يسؿع مـف صقت يمذي, أو غقر ذلؽ, وأما البقل 

 فالحال معف يختؾػ.

, (٤)بالدرقة قد تسرت ملسو هيلع هللا ىلص فنن الـبل :جقاز التستر بنكسان أو كحق ذلؽ وفيه: 

                                                                                       

ـِ  َطبْدِ , مـ حديث (30برقؿ: ) ســفيف  الـسائلأخرجف  (٤) ْحَؿ ـِ  الرَّ   َرُسقُل  َطَؾْقـَا َخَرَج : »َقاَل  ڤ َحَسـَةَ  اْب
ِ
 اهلل
= 
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 .ڤتسرت بحذيػة ابـ القؿان  و

دٓلة طؾك يسرية الديـ, وطؾك أن  :ويف أحاديث الؿسح طؾك الخػقـ 

اهلل مخرب  ؿ مـفا, وما طؾك اإلكسان إٓ أن يؽقن كؿا قالؽَ عؾؿ الحِ العبادات قد ٓ تُ 

 .[285البؼرة: ] ﴾﮴ ﮲﮳  ۓ ےۓ ے ھ﴿ :طـ الؿممـقـ

 .ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  أن الديـ ملخقذ مـ رسقل وفيه: 

أققال قا يلخذون بأخر مـ كاك ڤما ذكركاه مـ أن الصحابة  وفيه: 

 .ڤوأفعالف, ولذلؽ فرحقا بحديث جرير  ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

 :العجينني اإلماو تعليق  فائدة: 

الحػاظ  بالسـة الؿتقاترة, حتك طد بعض ملسو هيلع هللا ىلصالؿسح طؾك الخػقـ ثابت طـ الـبل 

وقال الحسـ , مـفؿ العشرة الؿبشرون بالجـة :فبؾغقا ثؿاكقـ ملسو هيلع هللا ىلصرواتف طـ الـبل 

ختالف, افقف , ولقس بقـ الصحابة ڤحدثـل بف سبعقن مـ الصحابة  :البصري

 .وكػل الحرج فقفا, وهلل الحؿد ,وهق مـ الرخص الدالة طؾك يسر هذه الشريعة

 

 

  

                                                                                       
= 
َرَقِة, َكَفْقَئةِ  َيِدهِ  َوفِل ملسو هيلع هللا ىلص  َتُبقُل  َكَؿا َيُبقُل  اْكُظُروا: اْلَؼْقمِ  َبْعُض  َفَؼاَل . إَِلْقَفا َفَباَل  َخْؾَػَفا, َجَؾَس  ُثؿَّ  َفَقَضَعَفا الدَّ

ـَ  َشْلءٌ  َأَصاَبُفؿْ  إَِذا َكاُكقا إِْسَرائِقَؾ؟ َبـِل َصاِحَب  َأَصاَب  َما َطِؾْؿَت  َأَوَما»: َفَؼاَل  َفَسِؿَعفُ . اْلَؿْرَأةُ   اْلَبْقلِ  ِم

َب  َصاِحُبُفؿْ  َفـََفاُهؿْ  بِاْلَؿَؼاِريِض, َقَرُضقهُ  طؾك تصحقحف, كؿا يف  , واإلمام إلباين «َقْبرِهِ  فِل َفُعذِّ

َرقة»قال السـدي: ققلف: (. 371الؿشؽاة برقؿ: ) فقف خشب  بػتحتقـ وقاف: ترس مـ جؾقد لقس «كفقئة الدَّ

َرقة.  وٓ طصب, والؿراد: يف يده شلء طؾك هقئة الدَّ
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 [باب يف املرٟ ٚغريٙ]

 

 

 دباب يف املرٟ ٚغريٙر

l: 

 :أمقر ةويذكر يف هذا الباب حؽؿ ثالث 

 فحؽؿف الُغسؾ.الؿـل: : إول

 مـ َغسؾ الػرج والقضقء. ,يف هذا الحديث فالحؽؿ فقف ما ُيْذَكرالْؿذي: : الثاين

 فُقغسؾ محؾف فؼط.: القدي :الثالث

 ؟َطأي١: حهِ املرٟ ٚايٛذٟ

وقد  ,بؾ قد كؼؾف الشقكاين وغقره اتػاقا ,كجس طـد جؿاهقر العؾؿاءالؿْذي 

اإلكصاف, وي يف اكؼؾفا الؿرد ,جاءت رواية طـد أحؿد فقفا الؼقل بطفارتف

 ,اهلل كؿا سقليت إن شاء ,بغسؾف ملسو هيلع هللا ىلصولذلؽ أمر الـبل  ,الصحقح أكف كجسو

 .كذلؽ طـد الجؿاهقر كجسالقدي و

 :َطأي١: حهِ املين

 ,ختقار الشافعقةا , وهقالؿـل صاهر طؾك الصحقح مـ أققال أهؾ العؾؿ

 .ورواية طـ أحؿد

 ف.وذهب الحـػقة والؿالؽقة ورواية طـ أحؿد إلك كجاست

ُخؾؼقا  ,صػقة إمةيؾزم مـف أن يؽقن إكبقاء و: والؼقل بـجاسة الؿـل 
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  بؾ, مـ الـَجس
ّ
ذي يليت فقف أهؾف كؿا يف كان يصؾل يف الثقب ال ملسو هيلع هللا ىلصإن الـَّبِل

ـْ َمَعاِوَيةَ  ,الحديث ـْ َأبِل َط   َسَلَل ُأْخَتُف ُأمُّ َحبِْقَبة َزْوج» :ُسْػَقاٍن َأكَّفُ  بِ
ُّ
 ,ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِل

  َهْؾ َكاَن َرُسقُل 
ِ
إَِذا َلْؿ  َكَعؿٌ »َفَؼالِْت:  ؟َيَصؾِّل فِل الثَّْقِب الَِّذي ُيَجامُِعَفا فِقفُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـْ َثْقِب », قالت: ڤَوَحديث َطائَِشَة , (٤)«َيَر فِقِف َأًذى
ُف مِ َُحؽُّ َٕ َلَؼْد َرَأْيُتـِل َوإِكِّل 

  َرُسقلِ 
ِ
 .(2)«َيابًِسا بُِظُػِري ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـْ  :قال الرتمذي ,ولؽـف قذر ,طؾك أكف لقس بـِجس فدل  :ڤ َطاِئَشَة, َط

  َرُسقلِ  َثْقَب  َأَصاَب  َمـِقًّا َغَسَؾْت  َأكََّفا»
ِ
 .(٣)«ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ابـ ويف الباب طـ ] «هذا حديث حسـ صحقح» : طقسك قال أبق

 .[ڤطباس 

ـْ  َمـِقًّا َغَسَؾْت  َأكََّفا َطائَِشةَ  َوَحِديُث  :ثؿ قال الترمذي    َرُسقلِ  َثْقِب  مِ
ِ
 اهلل

 ُيْسَتَحبُّ  َفَؼدْ  ُيْجِزُئ  الَػْركُ  َكانَ  َوإِنْ  َٕكَّفُ  الَػْرِك, لَِحِديِث  بُِؿَخالٍِػ  َلْقَس  ,ملسو هيلع هللا ىلص

ُجؾِ  ـُ  َقاَل  َأَثُرُه, َثْقبِفِ  َطَؾك ُيَرى َٓ  َأنْ  لِؾرَّ  : َطبَّاسٍ  اْب
ُّ
 َفَلمِْطفُ  اْلُؿَخاِط, بَِؿـِْزَلةِ  اْلَؿـِل

 اكتفك. بِنِْذِخَرةٍ  َوَلقْ  َطـَْؽ 

َٓدمل, فذهب مالؽ  :قال الـقوي   اختؾػ العؾؿاء يف صفارة مـل ا

حـقػة إلك كجاستف, إٓ أن أبا حـقػة قال: يؽػل يف تطفقره فركف إذا كان  وأبق

 وهق رواية طـ أحؿد. ,يابًسا

 ٓ بد مـ غسؾف رصًبا ويابًسا.وقال مالؽ: 

 الصالة مـف. هق كجس وٓ تعادوقال الؾقث: 
                                                                                       

 (, وإسـاده صحقح.27404الحديث أخرجف أحؿد يف مسـده برقؿ: ) (٤)

 (. 290الحديث أكػرد بف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (2)

 (, وإسـاده صحقح طؾك شرط الشقخقـ.117, والرتمذي برقؿ: )(24207برقؿ: ) أحؿدأخرجف  (٣)
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وتعاد مـف  ,ٓ تعاد الصالة مـ الؿـل يف الثقب وإن كان كثقًراوقال الحسـ: 

 يف الجسد وإن قؾ.

 ,صالب بـ أبل روي ذلؽ طـ طؾل :وذهب كثقرون إلك أن الؿـل صاهر

 ,وداود وأحؿد يف أصح الروايتقـ ,وطائشة ,وابـ طؿر ,وقاص بـ أبل وسعد

  الحديث, وقد غؾط مـ أوهؿ أن الشافعلوهق مذهب الشافعل وأصحاب 

 .مـػرد بطفارتف

رواية  :رواية الغسؾ, ودلقؾ الؼائؾقـ بالطفارة :ودلقؾ الؼائؾقـ بالـجاسة

قالقا: ورواية الغسؾ محؿقلة  ,الػرك, فؾق كان كجًسا لؿ يؽػ فركف كالدم وغقره

 طؾك آستحباب والتـزه واختقار الـظافة واهلل أطؾؿ.

َٓدمل, ولـا ققل شاذ ضعقػ أن مـل الؿرأة كجس دون مـل هذا حؽؿ مـل  ا

 اكتفك. الرجؾ, وققل أشذ مـف أن مـل الؿرأة والرجؾ كجس والصقاب أهنؿا صاهران.
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 ٚنٓت أضتخٝٞ إٔ أضأٍ ايٓيب ,نٓت زدال َرا٤ّ]

 [«ٜػطٌ ذنسٙ ٜٚتٛضأ» ...,ملهإ ابٓت٘ َين 
 

 

ـْ َطِؾٍل ) - 25 اءً ُكـُْت »َقاَل:  ڤَط  ملسو هيلع هللا ىلص َوُكـُْت َأْستَْحقِل َأْن َأْسلََل الـَّبِلَّ  ,َرُجاًل َمذَّ

ِـّلْ  َْسَقدِ َفَسلَلَفُ  َفلََمْرُت الِْؿْؼَدادَ  ,لَِؿَؽاِن ابْـَتِِف ِم ْٕ ـَ ا لُ »َفَؼاَل:  ,ْب  .(٤)«َيْغِسُؾ َذَكَرُه َوَيتََقضَّ

ْل َواْغِسْؾ َذَكَركَ »َولِؾُبَخاِري:  «َتَقضَّ
 

(2). 

ْل َواِْكَضْح َفْرَجَؽ »َولُِؿْسِؾؿ:  «َتَقضَّ
 

(٣)). 

l: 

ٍة.الؿذُي:   سائٌؾ يخرُج مـ الرجِؾ والؿرَأة طـَد الشفقِة, ويخرُج بال تدفٍؼ وٓ َلذَّ

اء:   .«كثقر الؿذي»مذَّ

 .«اغسْؾ فرجَؽ »اكضْح فرَجَؽ: 

  :«ڤَطِؾٍل »َ قوله:
ّ
أول مـ أسؾؿ مـ الصبقان, وهق  ملسو هيلع هللا ىلصهق ابـ طؿ الـَّبِل

 
ّ
 .ملسو هيلع هللا ىلصيف الػضقؾة رابع إمة فضاًل بعد الـَّبِل

 ثؿ طؾل. ,بؽر, ثؿ ُطؿر, ثؿ طثؿان أبق فلفضؾفؿ: 

  
ّ
  :إٓ ما كان مـ تبقك ,يف الؿقاصـ كؾفا ملسو هيلع هللا ىلصوقد َصِحب الـَّبِل

ِّ
 ملسو هيلع هللا ىلص فنن الـَّبِل

َره طؾك الؿديـة , والـساء تجعؾـل مع الصبقاناهلل  يا رسقل :فققع يف كػسف وقال ,أمَّ
                                                                                       

 ( والؾػظ لف.303ومسؾؿ برقؿ: )«, فِقِف الُقُضقءُ »(, بؾػظ: 132أخرجف البخاري برقؿ: ) (٤)

 (.269الحديث أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (2)

 (.303الحديث أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (٣)
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َٓ َكبِلَّ َبْعِدي»َفَؼاَل:  ُف  َّٓ َأكَّ ـْ ُمقَسك, إِ  .(٤)«َأْكَت ِمـِّل ِبَؿـِْزَلِة َهاُروَن ِم

 فجاء بريدة ,ما يؼع أرسؾف إلك القؿـ, وقع بقـف وبقـ بعض أصحابف ولؿا 

  ڤ
ّ
  ,ا ويتـؼصفيشؽق طؾقً  ملسو هيلع هللا ىلصإلك الـَّبِل

ّ
ـْ » :ملسو هيلع هللا ىلصفؼال الـَّبِل ُه فِْعِؾلٌّ ُكـْ َم َٓ ت َمْق

«َمْقٓهُ 
 (2). 

أحاديث مسـده يف فضؾ أحد مـ الصحابة  وذكر اإلمام أحؿد أهنا لؿ تلِت  

 
ّ
ـِ َأبِل مثؾ ما جاء يف َطؾِل  .ڤَصالِب  اِْب

كتاًبا يف الخصائص, ومـ أجؾف ضربف أهؾ  وقد ألَّػ الـسائل  

 ُمتلثًرا بذلؽ الضرب. الشام, حتك مات

ـِ َأبِل َوَطِؾلّ   ـْ كؿا يف الصحقحقـ : اهلل ورسقلف يحبف ڤَصالِب  اِْب  َط

ـِ  َسْفؾِ    َسِؿعَ  ,ڤ َسْعدٍ  ْب
َّ
َـّ »: َخْقَبرَ  َيْقمَ : َيُؼقُل  ,ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل ُْططَِق اَيةَ  َٕ  َرُجاًل  الرَّ

 َأنْ  َيْرُجق َوُكؾُُّفؿْ  َفَغَدْوا ُيْعَطك, َأيُُّفؿْ  لَِذلَِؽ  َيْرُجقنَ  َفَؼاُمقا ,«َيَدْيفِ  َطَؾك اهللُ  َيْػَتُح 

ـَ »: َفَؼاَل  ُيْعَطك, ؟ َأْي   َفَلَمَر, َطْقـَْقِف, َيْشَتؽِل: َفِؼقَؾ  ,«َطِؾلٌّ
َ
 فِل َفَبَصَؼ  َلُف, َفُدِطل

ـْ  َلؿْ  َكَلكَّفُ  َحتَّك َمَؽاَكفُ  َفَبَرأَ  َطْقـَْقِف, ٌء, بِفِ  َيُؽ
ْ
 مِْثَؾـَا؟ َيُؽقُكقا َحتَّك ُكَؼاتُِؾُفؿْ : َفَؼاَل  َشل

 ِبَؿا َوَأْخبِْرُهؿْ  اإِلْسالَِم, إَِلك اْدُطُفؿْ  ُثؿَّ  بَِساَحتِِفْؿ, َتـِْزَل  َحتَّك ِرْسِؾَؽ, َطَؾك»: َفَؼاَل 

  َطَؾْقِفْؿ, َيِجُب 
ِ
َنْ  َفَقاهلل ـْ  َلَؽ  َخْقرٌ  َواِحٌد  َرُجٌؾ  بَِؽ  ُيْفَدى َٕ  .(٣)«الـََّعؿِ  ُحْؿرِ  ِم

                                                                                       

 .ڤ(, طـ سعد بـ أبل وقاص 2404(, ومسؾؿ برقؿ: )4416أخرجف البخاري رقؿ: ) (٤)

..(, مـ حديث زيد بـ أرقؿ, ومـ حديث بريدة بـ .,22945, 19328أخرجف أحؿد برقؿ: ) (2)

الحصقب, وجاء طـ سعد بـ أبل وقاص وطؾل بـ أبل صالب وأبل أيقب إكصاري والرباء بـ طازب 

, راجع الصحقحة لإلمام إلباين طـد ڤبـ مالؽ, وأبل سعقد وأبل هريرة  وطبد اهلل بـ طباس وأكس

 (.1750حديث رقؿ: )

(, ويف 2976(, وجاء يف البخاري برقؿ: )2406(, ومسؾؿ برقؿ: )2942أخرجف البخاري برقؿ: ) (٣)

 .ڤ(, مـ حديث سؾؿة بـ إكقع 2407مسؾؿ برقؿ: )
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  َلَعْفدُ  إِكَّفُ  الـََّسَؿَة, َوَبَرأَ  اْلَحبََّة, َفَؾَؼ  َوالَِّذي: َطِؾلٌّ  َقاَل  
ِّ
  الـَّبِل

ِّ
ل ُمِّ ْٕ   ملسو هيلع هللا ىلص ا

َّ
: إَِلل

َّٓ  ُيِحبَّـِل َٓ  َأنْ » , إِ ـٌ َٓ  ُمْمِم َّٓ  ُيْبِغَضـِل َو  .(٤)«ُمـَافٌِؼ  إِ

ـْ َطْؿُرو َوفِل َحِديِث َسِعقدٍ   ـْ ُكَػْقؾ بِ ـْ  ,ڤ بِ ـِ  َطْبدِ  َوَجاَء َط ْحَؿ ـِ  الرَّ ْب

  , َقاَل: َقاَل َرُسقُل ڤ َطْقٍف 
ِ
َوُطثَْؿاُن  بَْؽرٍ فِل الَْجـَِّة, َوُطَؿُر فِل الَْجـَِّة, َأُبق»: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

َبْقُر فِل الَْجـَِّة, َوَطْبُد  ـِ فِل  فِل الَْجـَِّة, َوَطِؾلٌّ فِل الَْجـَِّة, َوَصْؾَحُة فِل الَْجـَِّة, َوالزُّ ْحَؿ الرَّ

اِح فِل الَْجـَّةِ  ُطبَقَْدةَ  َوَسْعٌد َوَسِعقٌد فِل الَْجـَِّة, َوَأُبقالَْجـَِّة,  ـُ الَْجرَّ  .(2)«ْب

  
ِّ
الحسـ والحسقـ  , سقدة كساء العالؿقـ, وأبقملسو هيلع هللا ىلصوهق زوج بـت الـَّبِل

 اهلل طؾقفؿ, سقدا شباب أهؾ الجـة. رضقان

وقد , ڤالصحابة أكف أقضك  ُيْذَكر كريًؿا, فصقًحا, بؾ وكان شجاًطا, 

 هؾؽت فقف صائػتان:

 صائػة كػرتف, وقتؾتف, وهؿ الخقارج.إولك: 

وهؿ الروافض حتك جعؾقا لف مراتب , صائػة غؾق فقف وطظؿقهالثاكقة: 

 إلقهقة, وزطؿقا يف حؼف الرجعة.

فقف مـ الػضؾ ما جاء يف  ففؿ يعتؼدون :وسؾؿ فقف أهؾ السـة والجؿاطة 

 بعقًدا طـ الغؾق والجػاء, وبعقدا طـ اإلفراط والتػريط. ,والسـة الؽتاب

اءً » قوله: وقد جاء , وكان تػقد آستؿرار ,أي كثقر الؿذي: «ُكـُْت َرُجاًل َمذَّ
                                                                                       

 (.78الحديث أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (٤)

, وبرقؿ: ڤمـ حديث طبد الرحؿـ بـ طقف  (3747برقؿ: ) ســفيف  الرتمذيالحديث أخرجف  (2)

(, مـ حديث سعقد بـ 133, وأخرجف ابـ ماجف يف ســف برقؿ: )ڤ(, مـ حديث سعقد بـ زيد 3748)

(, مـ 1675, وبرقؿ: )ڤ(, مـ حديث سعقد بـ زيد 1629, وأخرجف أحؿد يف مسـده برقؿ: )ڤزيد 

 , والحديث صحقح.ڤحديث طبد الرحؿـ بـ طقف 
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أن هذا إمر َٓزَمف حتك جعؾ ُيؽثر مـ الُغسؾ وتشؼؼ » :الصحقح خارج

 » :, ويف بعضفا«ضفره
ِّ
ذلؽ, فؼال يا  فسللف طـشاحب الؾقن,  َرآه ملسو هيلع هللا ىلصأن الـَّبِل

 «.: مـ الؿاءاهلل رسقل

ـْ َسَعد اهلل َوَقْد َجاَء فِل َحِديِث َطْبد   أن َرُسقَل , ڤ بِ
ِ
ذلؽ » َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

 .(٤)«ُكؾَّ َفْحٍؾ ُيْؿِذيالؿذي و

أن  ,سببف الػؽر بشفقة, والػرق بقـ الؿـل والؿْذي :والؿْذي فائدة: 

يخرج  الؿذيقـ, وورائحتف مثؾ رائحة العج ,فؼدالؿـل يخرج بشفقة مع ال

 .بالتػؽر يف الشفقة

 أن اإلكسان قد ُيبتؾك ببعض ما يحتاج أن يشتؽل فقف طؾك إصباء, وفيه: 

 .وأهؾ الخربة, وٓ حقاء يف الديـ

ـَ اْلَحؼِّ  إن»: ڤقالت أم سؾقؿ 
َٓ َيْسَتْحِقل مِ  .«اهلُل 

 فرتك وإٓ ,أي يتحرج حقاء :«ملسو هيلع هللا ىلصَوُكـُْت َأْسَتْحقِل َأْن َأْسَلَل الـَّبِلَّ » قوله:

 .بؾ هق خقر وضعػ لء:العؾؿ لقس مـ الحقاء يف ش

َٓ ُمْسَتْؽبِرٌ » : وقد قال مجاهد  .(2)«َٓ َيَتَعؾَُّؿ الِعْؾَؿ ُمْسَتْحٍل َو

والحقاء الؿؿدوح هق الـقع الثاين الذي  ,الؿراد بف الخجؾ :والحقاء هـا

 الخقر. ويؽقن حائاًل بقـ الحرام, ومـبًفا إلك فعؾ ,اهلل  يؽقن بسبب مراقبة

                                                                                       

(, مـ حديث طبد اهلل بـ سعد 211, وأبق داود برقؿ: )(19007برقؿ: ) أحؿدالحديث أخرجف  (٤)

 .«َيْؿِذي َفْحؾٍ  َوُكؾُّ  اْلَؿْذُي, َذاكَ », بؾػظ: ڤإكصاري 

 بـ محؿد الؿبارك , ولؾقلد«الحقاء يف العؾؿباب »معؾًؼا, وبقب طؾقف:  يف صحقحف البخاريأخرجف  (2)

 / لشفر صػر/ لعام 5) يف: وفاتف وكاكت ترجؿتف, مـ وهل ذلؽ, يف ققؿة محاضرة  الحؿقد طبد

 .مروري هـ( بحادث1440



 
174 

 

  1/جإفــادة ذوي األفهـــام بشرح عمدة األحكام

 

  هذا ُطذره أكف تحرج مـ ِصفره, َرُسقلِ : «لَِؿَؽاِن اْبـَتِِف ِمـِّلْ » قوله:
ِ
, ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

إشقاء إذا وهؽذا يـبغل أن يؽقن الـاس مع أصفارهؿ ومـ يؾقفؿ, فنن بعض 

 ُذكِرت قد تسبب الحرج.

َْسَقدِ  َفَلَمْرُت اْلِؿْؼَدادَ » قوله: ْٕ ـَ ا  .«َفَسَلَلفُ  ْب

وجاء  ,ويف غقر ذلؽ مـ الؿرافعات ,التقكقؾ يف سمال أهؾ العؾؿ وفيه: 

, أن يسلل ڤبـ ياسر  خارج الصحقح طـد الـسائل وابـ حبان, أكف أمر طؿار

 
ّ
 » :, وجاء يف بعضفاملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِل

ّ
, وأكؽر بعض العؾؿاء «ملسو هيلع هللا ىلصأكف هق الذي سلل الـَّبِل

 بـ إسقد. مـ أن السائؾ هق الؿؼداد ,غقر ما جاء يف الصحقحقـ

لعؾ  :فؼال :وغقره فذهب إلك الجؿع وأما بعضفؿ كابـ حبان  

  الؿؼداد وطؿار
ّ
طـ سبب  ڤَطؾِل  سلل ملسو هيلع هللا ىلصبـ ياسر كالهؿا سلل, ثؿ إنَّ الـَّبِل

  ,بسبب الغسؾ فلخربه أكف ؟الشحقبةتغقر لقكف مـ 
ّ
 .ملسو هيلع هللا ىلصوذكر لف الشلن فلفتاه الـَّبِل

  
ّ
ـْ َأبِل وُذكر أن َطؾِل يضؿف  شؽك مـ ذلؽ وكان يف مجؾسٍ  ڤَصالِب  بِ

 .ملسو هيلع هللا ىلصفسللقا الـبل  ,ويضؿ غقره

 وُكسب إلك إسقد ٕكف تبـاه. ,بـ طؿرو الؽِـدي هق الؿؼداد: الؿؼدادو 

 أهؾ السقر طؾك أكف الػارس القحقد يقم بدر.وكان مـ الشجعان, وقد أجؿع 

  
ُّ
أراد أن يخرج إَِلك َبْدٍر اْسَتَشاَر  الؿَّ  ملسو هيلع هللا ىلصوذكر أصحاب السقرَّ أنَّ الـَّبِل

ـُ َطْؿٍرو, الـَّاَس, َفَؼاَم اْلِؿْؼَدادُ  , اْمِض لَِؿا َأَمَرَك بِِف  َيا َرُسقَل »َفَؼاَل:  ڤ ْب
ِ
اهلل

 َما َكُؼقُل َلَؽ َكَؿا َقاَلْت َبـُق إِْسَرائِقَؾ لُِؿقَسك 
ِ
ـُ َمَعَؽ, َواهلل : اْذَهْب َفـَْح

ـِ اْذَهْب َأْكَت َوَربَُّؽ َفَؼاتاِل إِكَّا َمَعُؽْؿ  َأْكَت َوَربَُّؽ َفَؼاتاِل إِكَّا َهاُهـَا َقاِطُدوَن, َوَلؽِ

 الَِّذي َبَعَثَؽ بِاْلَحؼِّ َكبِقًّا, َلْق ِسْرَت بِـَا إَِلك بَِرِك اْلِغَؿاِد َلَجاَلْدَكا َمَعَؽ 
ِ
ُمَؼاتُِؾقَن, َواهلل
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ـْ دُ 

  وكِِف َحتَّك َتْبُؾَغُف, َفَؼاَل َرُسقُل مِ
ِ
 .«َخْقًرا َوَدَطا َلفُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

لُ » قوله:  .بتؼديؿ آستـجاء :«َيْغِسُؾ َذَكَرُه َوَيَتَقضَّ

ْل َواْغِسْؾ َذَكَركَ » :ويف بعضفا  بتلخقر آستـجاء :«َتَقضَّ

ْل َواِْكَضْح َفْرَجَؽ » ة:ويف رواي  كسابؼة. :«َتَقضَّ

 ,ستـجاء سابٌؼ لؾقضقءبؾ إن آ :جاءأن القضقء يسبؼ آستـ ولقس يف هذا

 .االقاو ٓ تػقد الرتتقب مطؾؼً و

 .«واغسؾ ذكرك»ققلف:  :يف الػتح  وقال الحافظ 

 ـ القاو ٓـلؽ ,ؾفـقء طؾك غسـهؽذا وقع يف البخاري تؼديؿ إمر بالقض

لؽـ مـ يؼقل بـؼض القضقء بؿسف يشرتط أن  ,فقجقز تؼديؿ غسؾف ,ترتب

 هـا يؽقن ذلؽ بحائؾ.
ـْ َصِريؼَوَجاَء  

ِحقِح مِ   َخاِرَج الصَّ
ّ
ـْ َطؾِل ـِ َأبِل ُطْرَوٍة َط  َأنَّ  :ڤ َصالِب اِْب

 
ّ
 .«اْغِسؾ َذَكَرِك َوُأْكَثَقْقَؽ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِل

, ڤ صالب بـ أبل بعدم سؿاع طروة مـ طؾل :وُأِطؾَّ هذا الحديث 

 ,ويف سـده شريؽ ,طـد أحؿد لبـ قبقصة طـ طؾ جاء مـ صريؼ حصقـولؽـ 

ـْ َسْعد اهلل وَحِديُث َطْبد ـِ ماجة ڤ بِ   ,وغقره ِطـَْد اِْب
ّ
َذلَِؽ »: قال ملسو هيلع هللا ىلصأن الـَّبِل

ـْ َذلَِؽ َفرَ  لالَؿْذُي, َوُكؾُّ َفَحٍؾ ُيؿِذي, َفاْغِسْؾ ِم  .«َجَؽ َوُأْكَثَقْقَؽ, َوَتَقضَّ

ا بزيادة وأمر بغسؾ إكثققـ استظفارً  :يف معالؿ الســ الخطابل قال 

ويؼال إن الؿاء البارد إذا  ,ٕن الؿذي ربؿا اكتشر فلصاب إكثققـ :التطفقر

 اكتفك. فؾذلؽ أمره بغسؾفؿا. ,أصاب إكثققـ رد الؿذي وكسر مـ غربف

 ,خروج الؿْذي يؽقن بسبب حرارة الِخْصَقتقـ يف سبب الُغسؾ, أن :وققؾ 
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 .نذا ما غسؾفؿا ذهبت تؾؽ الحرارةف

ُٜصٌٜ املين بػريَطأي١:   ؟املا٤ ٌٖ جيٛش إٔ 

فال ُيجزئ الحجارة, وٓ  ,إٓ الؿاء ذهب بعض أهؾ العؾؿ إلك أكف ٓ ُيجزئ

 .بذلؽ فال حرج شلء مـ ذلؽ كبؼقة أكقاع آستـجاء, والصحقح أكف إذا أزالف

ـَ  ُمَخقَّرٌ  َوُهقَ  :(٤/٤٤٣)قال ابـ قدامة يف الؿغـل  ْستِـَْجاءِ  َبْق
ِ
 َأوْ  بِاْلَؿاءِ  آ

َْحَجاِر, ْٕ  .اْلِعْؾؿِ  َأْهؾِ  َأْكَثرِ  َقْقلِ  فِل ا

 
َ
ـْ  َوُحؽِل ـِ  َسْعدِ  َط ـِ  َوقَّاٍص, َأبِل ْب بَقِْر, َواْب ْستِـَْجاءَ  َأكَْؽَرا َأكَُّفَؿا ,ڤ الزُّ

ِ
 .بِاْلَؿاءِ  آ

ـُ  َسِعقُد  َوَقاَل  َّٓ  َذلَِؽ  َيْػَعُؾ  َوَهْؾ  اْلُؿَسقِِّب: ْب  الـَِّساُء. إ

ُبرُ  َغْسُؾ  َطَطاٌء: َوَقاَل   .ُمْحَدٌث  الدُّ

, َوَكانَ  ـُ  .بِاْلَؿاءِ  َيْسَتـِْجل َٓ  اْلَحَس

ـْ  َوُرِويَ  نِ  ,ڤُحَذْيَػَة  َط َٓ  .َجِؿقًعا اْلَؼْق

ـُ  َوَكانَ   َفَعَؾُف. ُثؿَّ  بِاْلَؿاءِ  َيْسَتـِْجل َٓ  ,ڤُطَؿَر  اْب

ْبـَاهُ : لِـَافِعٍ  َوَقاَل   .َصالًِحا َفَقَجْدَكاهُ  َجرَّ

ـِ  َرافِعِ  َمْذَهُب  َوُهقَ  ِحقُح: َوُهقَ  ,ڤَخِديٍج  ْب  ,ڤَأَكٌس  َرَوى لَِؿا الصَّ

  َكانَ : »َقاَل 
ُّ
ـْ  إَداَوةً  َكْحِقي َوُغاَلمٌ  َأَكا َفَلْحِؿُؾ  اْلَخاَلءَ  َيْدُخُؾ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل  َوَطـََزًة, َماءٍ  مِ

 .َطَؾْقفِ  ُمتََّػٌؼ « بِاْلَؿاءِ  َفَقْسَتـِْجل

ـْ َطاِئَشَة  َـّ  ُمْرنَ : َقاَلْت  َأكََّفا» :ڤَوَط  َفنِكِّل بِاْلَؿاِء: َيْسَتطِقُبقا َأنْ  َأْزَواَجُؽ

  َرُسقَل  َوإِنَّ  َأْسَتْحقِقِفْؿ,
ِ
 .«َيْػَعُؾفُ  َكانَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـْ  ,ڤُهَرْيَرَة  َأُبق َوَرَوى َسِعقٌد, َرَواهُ . َصِحقٌح  َحِديٌث  َهَذا: التِّْرِمِذيُّ  َقاَل   َط

 
ِّ
َيةُ  َهِذهِ  كََزَلْت : »َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل ْٔ  ﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ﴿ ُقبَاءَ  َأْهؾِ  فِل ا

َيةُ  َهِذهِ  َفـََزَلْت  بِاْلَؿاِء, َيْسَتـُْجقنَ  َكاُكقا: َقاَل  [108التقبة: ] ْٔ  َداُود, َأُبق َرَواهُ  ,«فِقِفؿْ  ا
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ـُ   .َماَجفْ  َواْب

َكَّفُ 
ِ
رُ  َوٕ , ُيطَفِّ  .آَخرَ  َمَحؾ   َطَؾك الـََّجاَسةُ  َكاكَْت  َلقْ  َكَؿا َفَجاَز, الـََّجاَسَة, َوُيِزيُؾ  اْلَؿَحؾَّ

ْقتَِصارَ  َأَرادَ  َوإِنْ 
ِ
ـْ  َرَوْيـَا لَِؿا َأْفَضُؾ: َفاْلَؿاءُ  َأَحِدِهَؿا: َطَؾك آ  اْلَحِديِث: مِ

َكَّفُ 
ِ
رُ  َوٕ , ُيَطفِّ ـَ  َوُيِزيُؾ  اْلَؿَحؾَّ ََثَر, اْلَعْق ْٕ  .التَّـْظِقِػ  فِل َأْبُؾغُ  َوُهقَ  َوا

ـَ  ِخاَلٍف  بَِغْقرِ  َأْجَزَأُه, اْلَحَجرِ  َطَؾك اْقتََصرَ  َوإِنْ  ـْ  َذَكْركَا لَِؿا اْلِعْؾِؿ: َأْهؾِ  بَْق  مِ

َْخبَاِر: ْٕ َكَّفُ  ا
ِ
َحابَةِ  إْجَؿاعُ  َوٕ َْفَضُؾ  ,ڤ الصَّ ْٕ  .اْلَؿاءَ  ُيتْبَِعفُ  ُثؿَّ  بِاْلَحَجِر, َيْستَْجِؿرَ  َأنْ  َوا

: َأَحبُّ  َفُفقَ  َجَؿَعُفَؿا إنْ : َأْحَؿُد  َقاَل 
َّ
َنَّ  إَلل

ِ
 ُمْرنَ : »َقاَلْت  ڤ َطاِئَشةَ  ٕ

َـّ  ـَ  َأنْ  َأْزَواَجُؽ ـْ  اْلَؿاءَ  اْلِحَجاَرةَ  ُيْتبِْع  َكانَ  َأْسَتْحِققِفْؿ, َفنِكِّل َواْلَبْقِل: اْلَغائِطِ  َأَثرِ  مِ

 
ُّ
َنَّ  َسِعقٌد: َوَرَواهُ  َأْحَؿدُ  بِفِ  اْحَتجَّ  ,«َيْػَعُؾفُ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل

ِ
ـَ  ُيِزيُؾ  اْلَحَجرَ  َوٕ  الـََّجاَسةِ  َطْق

رُ  بِاْلَؿاءِ  َيْلتِل ُثؿَّ  َيُدُه, ُتِصقبَُفا َفاَل  , َفُقَطفِّ ـَ  التَّـْظِقِػ  فِل َأبَْؾغَ  َفقَُؽقنُ  اْلَؿَحؾَّ  هـا. َوَأْحَس
 ؟املٛطٔ ع٢ً ايٛدٛب أٚ االضتخباب ٌٖ ايٛض٤ٛ يف ٖراَطأي١: 

 .بلن ذلؽ طؾك القجقب :قال بعض أهؾ العؾؿ

وذهب بعضفؿ إلك أكف طؾك آستحباب, إٓ إذا أردت أن تصؾل فاغسؾ 

 .وهذا إضفر ذكرك وتقضل

 .«َواِْكَضْح َفْرَجَؽ » قوله:و

 ذه الروايةـاء فؼط, وهـولقس الؿراد كثر الؿ ,الؿراد بف الُغسؾ هـا :الـضحو

بـ ُبؽقر َطـ أبقف وروايتف  فنهنا مـ صريؼ َمخرمة ,أخرجفا مسؾؿ وقد اكُتِؼدت

 تؼدم. تعارض ما طـ أبقف وجادة, ومع ذلؽ فنهنا معؿقٌل هبا وٓ

طؾقفؿ,  اهلل ما طؾقف الصحابة رضقان :ويف الحديث مـ الػقائد طؾك ما تؼدم 

 , ولؿ يؿـعفؿ الحقاء مـ ذلؽ.اهلل  مـ التػؼف يف ديـ
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 ا مـ أحؽام الديـ, وٓ يؿـعف ذلؽ مـ السمال.أن الػاضؾ قد يجفؾ كثقرً  وفيه: 

ج أو يخشك مـف. وفيه:   التقكقؾ يف سمال أهؾ العؾؿ يف ما ُيتَحرَّ

 أن ُيػَتضح خشلفبعضفؿ يؽقن قد أَلؿَّ بشلء ويريد الحؽؿ فقف, فنذا سللف 

 ؾ مـ طؾؿف أمقـًا, ويبؼك إمر طؾك السرت.ولؽـ يقكِّ , أمره

 كػسف وفقف كالم. ڤ وقد جاء الحديث طـ الؿؼداد 

 والحؿد هلل رب العالؿقـ.
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 قاٍ:  ,غهٞ ايسدٌ خيٌٝ إيٝ٘ أْ٘ جيد ايػ٤ٞ]

 [«أٚ جيد زحّيا ,ال ٜٓصسف حت٢ ٜطُع صّٛتا»

 

 

ـْ َطبَّاد ) - 21 ـِ َتِؿقؿَط ـْ َطْبد ,اِْب ـْ َزْيد اهلل َط ـْ َطاِصؿ الَؿاِزكِل بِ أكف » :ڤ بِ

اَلِة. َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصُشؽَِل إَِلك الـَّبِلِّ  ْلَء فِل الصَّ ُف َيِجُد الشَّ ُجُؾ ُيَخقَُّؾ إَِلْقِف َأكَّ َٓ »الرَّ

 .(٤)«َيـَْصرُِف َحتَّك َيْسَؿَع َصْقًتا َأْو َيِجَد ِريًحا

  , َقاَل: َقاَل َرُسقُل ڤ ُهَرْيَرةَ  بحديث َأِبل :واكػرد مسؾؿ
ِ
إَِذا َوَجَد »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـَ ؟ َأَخَرَج ِمـُْف َشْلٌء َأْم ٓ َفَلْشَؽَؾ َطَؾْقفِ  ,َأَحُدُكْؿ فِل َبْطـِِف َشْقًئا َـّ ِم َفال َيْخُرَج

 (.(2)«َحتَّك َيْسَؿَع َصْقًتا َأْو َيِجَد ِريًحا :اْلَؿْسِجدِ 

l: 

أصؾ يف الباب, وهق أن إصؾ البؼاء طؾك القؼقـ حتك ُيخَرج هذا حديث  

 .مـف بقؼقـ, ٕن الشؽ قد يطرأ طؾك اإلكسان لسبٍب أو ٔخر

فؾؿ يدِر زاَد  إذا صؾك أحُدكؿ» :ڤسعقد  أبل يف حديثما جاء  :ومـ ذلؽ

ـِ وهق قاطٌد   ,إكؽ قد أحدْثَت  :فنذا أتاه الشقطاُن فؼال ,أم كؼَص فْؾَقْسُجْد سجدتق

 .(٣)«فؾقؼْؾ: كذْبَت إٓ ما وجَد ريًحا بلْكِػف أو صقًتا بُلُذكِف
                                                                                       

 (. 361(, وأخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )137الحديث أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (٤)

 (.362الحديث أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (2)

 (.11478الحديث أخرجف أحؿد يف مسـده برقؿ: ) (٣)
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 ضعقػ إسـاده والحديث ،(٤)«َفْؾقَُؼْؾ فِل َكْػِسُف َكَذبَْت » :ورواه ابـ حبان يف لػظ

 .ولؽـف يف الباب ,الشقخقـ رجال ثؼات رجالف وبؼقة هالل, بـ طقاض لجفالة

متقؼـًا مـ الطفارة, حتك يسؿع هق طؾقف  أي: ٓ يتؽؾؿ, وإكؿا يبؼك طؾك ما

 صقًتا, أو يجد ريًحا.

والصقت إشارة إلك الُضراط وكحقه, والريح إشارة إلك الفقاء الخارج 

 ., إشارة إلك الخارج مـ الُؼُبؾ«أو يجد بؾاًل » :بدون صقت, و قد جاء

ُٜػرتط أَْطأي١:   ؟٘ ال خيسج َٔ ايصال٠ حت٢ جيد ذيوٌٖٚ 

أما إذا تلكد أن  ,وإكؿا ُذكر ما ِذكر مـ باب التلكقد يف القؼقـ ,يشرتط ٓ

 الحدث قد وقع مـف, فال يجقز لف آستؿرار يف الصالة.

 ولؿ يرد بف ,معـاه حتك يتقؼـ الحدث :يف معالؿ الســ قال الخطابل 

 ,ٓ يسؿع الصقت ُأْصُروًشاوقد يؽقن  حسب, وٓ الريح كػسفا ,الصقت كػسف

 ملسو هيلع هللا ىلص ؼقلفك ,ثؿ تـتؼض صفارتف إذا تقؼـ وققع الحدث مـف ,وأخشؿ ٓ يجد الريح

والؿعـك إذا كان  ,ومعـاه أن تعؾؿ حقاتف يؼقـًا «صؾك طؾقف ,إذا استفؾ» :يف الطػؾ

ـ الػؼف أن الشؽ ٓ ويف الحديث م, مـ آسؿ كان الحؽؿ لف دون آسؿأوسع 

 هـا .(2)يزحؿ القؼقـ
ـْ َصْقٍت » أكف قال: ڤ ُهَرْيَرةَ  وأما حديث َأبِل  َّٓ ِم  .(٣)«َأْو ِريٍح  ,َٓ ُوُضقَء إِ

                                                                                       

(, مـ 2666, وابـ حبان يف صحقحف برقؿ: )(11320برقؿ: )أحؿد أيًضا يف مسـده الحديث أخرجف  (٤)

يف التعؾقؼات الحسان بـػس  أيًضا, وقد ضعػف اإلمام إلباين  ڤحديث أبل سعقد الخدري 

 (.188الرقؿ, ويف ضعقػ أبل داود إم برقؿ: )

 (, يف باب إذا شؽ يف الحديث.64/  1يف كتابف معالؿ الســ: ) (2)

 (.10093(, وأحؿد برقؿ: )515(, وابـ ماجف برقؿ: )74الحديث أخرجف الرتمذي برقؿ: ) (٣)
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إَِذا َوَجَد َأَحُدُكْؿ » :طـد مسؾؿ ڤ ُهَرْيَرةَ  اختصره شعبة مـ حديث َأبِلفؼد 

ـَ اْلَؿْسِجدِ  ؟َفَلْشَؽَؾ َطَؾْقِف َأَخَرَج ِمـُْف َشْلٌء َأْم ٓ ,فِل َبْطـِِف َشْقًئا َـّ ِم  ,َفال َيْخُرَج

«َأْو َيِجَد ِريًحا ,َحتَّك َيْسَؿَع َصْقًتا
 (٤). 

أو أكف ُيحَؿؾ طؾك أن هذا  ,فنن كقاقض القضقء أكثر مـ الصقت والريح 

 يف الؿسجد. الـاقض هق أشفر الـقاقض ٓسقؿا

صفارتف ٓ يجقز لف آستؿرار  أن مـ اكتؼضت طؾك: ويف الحديث دلقؾ 

  :يف صالتف
ِّ
 كف يخرجأ ,سؿع وَتَقؼـ حدوث الحدث أخرب أكف إذا ملسو هيلع هللا ىلصٕن الـَّبِل

 وُيعقد القضقء.

 .ويسلل أهؾ العؾؿ فقؿا أشؽؾ طؾقف أن اإلكسان يحتاط لديـف وفيه: 

ْلَء » :اهلل فنكف قال: َيا َرُسقل :الؽِـاية وفيه:  ُف َيِجُد الشَّ ُجُؾ ُيَخقَُّؾ إَِلْقِف َأكَّ الرَّ

اَلةِ   أي مؿا يبطؾفا. ,«فِل الصَّ

وٓ ُيتجارى يف متابعة الشقطان, فنن الشقطان لف : أن العؿؾ بالقؼقـ وفيه: 

ا مراًرا, لقشغؾف بنطادهت :بؿا وسقس لف أكف لؿ يؼرأ الػاتحةفر ,ُصرق طؾك اإلكسان

 أو يبؼك قؾًؼا إلك غقر ذلؽ. ,مرًة أخرى أو أكف لؿ يسجد لقسجد

 َيْدرِ  َفَؾؿْ  َصاَلتِِف, فِل َأَحُدُكؿْ  َشؽَّ  إَِذا»: بعالج ذلؽ ملسو هيلع هللا ىلصقد أخبر الـَّبِلِّ و 

ؽَّ  َفْؾَقْطَرِح  َأْرَبًعا, َأمْ  َثاَلًثا َصؾَّك َكؿْ  ـِ  الشَّ , َما َطَؾك َوْلَقْب ـَ  َيْسُجدُ  ُثؿَّ  اْسَتْقَؼ

ـِ  ـَ  َخْؿًسا َصؾَّك َكانَ  َفنِنْ  ُيَسؾَِّؿ, َأنْ  َقْبَؾ  َسْجَدَتْق  كَصؾَّ  َكانَ  َوإِنْ  َصاَلَتُف, َلفُ  َشَػْع

َْرَبعٍ  إِْتَؿاًما ْقَطانِ  َتْرِغقًؿا َكاَكَتا ِٕ  .(2)«لِؾشَّ

بـ  بـ زيد اهلل أن السائؾ هق طبد ,الباب حديثوقد جاء يف بعض صرق 
                                                                                       

 (.362الحديث أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (٤)

  .ڤ, مـ حديث أبل سعقد الخدري (571الحديث أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (2)
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 .ڤطاصؿ 

ويف الحديث دلقٌؾ طؾك أن اإلكسان إذا وجد مثؾ ذلؽ يف غقر الصالة ٓ  

  ,يؾزمف شلء
ِّ
مـ أكف كان يبؼك متقضًئا يف أغؾب  ملسو هيلع هللا ىلصوأما ما كان طؾقف الـَّبِل

ومع ذلؽ قد ُوجدت حآت أكف لؿ  ,طؾك الخقر ملسو هيلع هللا ىلصففذا مـ حرصف , إوقات

ـَ اهلل  مسؾؿ يف صحقحف طـ طبد لؿا أخرج ,يؽـ يتقضل : َيُؼقُل  ڤ َطبَّاٍس, اْب

  ِطـْدَ  ُكـَّا»
ِّ
ـَ  َفَجاءَ  ,ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل   اْلَغائِِط, مِ

َ
َٓ : َلفُ  َفِؼقَؾ  «بَِطَعامٍ  َوُأتِل ُل؟ َأ : َفَؼاَل  َتَقضَّ

َل؟ َأُأَصؾِّل لَِؿ؟»  كالؿـؽر طؾقفؿ., (٤)«َفَلَتَقضَّ

ُبقا طؾقف يف كتبفؿ ,تضؿـفا هذا الحديث :وهـا قاطدة ٕهؾ العؾؿ  , َوَبقَّ

 .«ترك الشؽ يف الحدث وغقره» وهل:

ـْ أُصقلِ  مسؾؿ: الـقوي يف شرحاإلمام قال 
ْساَلمِ  َوَهَذا اْلَحِديُث َأْصٌؾ مِ  ,اإْلِ

ـْ َقَقاِطِد اْلِػْؼفِ 
  ,َوَقاِطَدٌة َطظِقَؿٌة مِ

َ
َْشَقاَء ُيْحَؽُؿ بَِبَؼائَِفا َطَؾك ُأُصقلَِفا » :َوِهل ْٕ َأنَّ ا

ـَ ِخاَلُف َذلَِؽ  ؽُّ الطَّاِرُئ َطَؾْقَفا ,َحتَّك ُيَتَقؼَّ َٓ َيُضرُّ الشَّ  .«َو

ـْ َذلَِؽ َمْسَلَلُة اْلَباِب  تِل َوَرَد فِقَفا اْلَحِديُث  ,َفِؿ َفاَرَة  ,الَّ ـَ الطَّ ـْ َتَقؼَّ َ َأنَّ َم
َوِهل

ؽِّ  ,ُحؽَِؿ بَِبَؼائِِف َطَؾك الطََّفاَرةِ  ,َوَشؽَّ فِل اْلَحَدِث  ـَ ُحُصقِل َهَذا الشَّ َٓ َفْرَق َبْق َو

اَلةِ  اَلةِ  ,فِل َكْػِس الصَّ  .َوُحُصقلِِف َخاِرَج الصَّ

َؾِػ َواْلَخَؾِػ  ,َمْذَهُب َجَؿاِهقِر اْلُعَؾَؿاءِ وَ  ,َهَذا َمْذَهُبـَا ـَ السَّ
 .مِ

ـْ َمالٍِؽ   :ِرَواَيَتانِ  َوُحؽَِل َط

اَلةِ  :إِْحَداُهَؿا ُف َخاِرَج الصَّ َٓ َيْؾَزُمُف إِْن َكاَن  ,َأكَُّف َيْؾَزُمُف اْلُقُضقُء إِْن َكاَن َشؽُّ َو

اَلةِ   .فِل الصَّ
                                                                                       

 (.374الحديث أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (٤)



          
 183 الطهارة كتاب

 
 .ُؽؾِّ َحالٍ َيْؾَزُمُف بِ  :َوالثَّاكَِقةُ 

ـِ اْلَبْص  ـِ اْلَحَس ُوَلك َط ْٕ َواَيُة ا   َشاذ   َوْجفٌ  َوُهقَ  ,ِريِّ َوُحؽَِقِت الرِّ
 
ـْ  َمْحؽِل  َط

 .بشلء ولقس ,اصحابـا َبْعضِ 

ؽِّ  فِل وٓ فرق :صحابـاأ قال ـَ  الشَّ نِ  َيْستَِقَي  َأنْ  بَْق َٓ ْحتَِؿا
ِ
 اْلَحَدِث  ُوُققعِ  فِل آ

َح  َأوْ  ,َوَطَدمِفِ   هـا .َحالٍ  بُِؽؾِّ  َطَؾقْفِ  ُوُضقءَ  َفاَل  ,َضـِّفِ  َطَؾك َيْغؾَِب  َأوْ  ,َأَحُدُهَؿا َيَتَرجَّ
 قال الـاضؿ:

ـــــَمثِّرُ  َٓ ُي ـــــُؾ  ـــــَد الِػْع ـــــؽُّ َبْع   َواْلَش

 

ـــــــرُ    ـــــــُؽقُك َتْؽُث ـــــــَذا إَِذا الشُّ  َوَهَؽ

 ولؾشؽ ثالث حآت:  

 فلكف يبؼك طؾك إصؾ. ,ؼـ الطفارة ثؿ صرأ الشؽقتمـ إولك: 

 يؾتػت إلقف. ففـا ٓ ,إذا كان الشؽ يليت بعد الػعؾالثاكقة: 

إذا كان كثقر الشؽقك فال يؾتػت إلقفا, وٓ يبالل هبا, ٕكف قد يؽقن : ةالثالث

 .غقر مؼدور لف

 هبا اإلكسان ُتؼؾؼف
َ
فبعض الـاس يبؼك فرتة مـ الزمـ  ,والشؽقك إذا ابُتؾِل

ثؿ إلك , إلك الصالة ويؼرأ الػاتحة ويعقدأو يدخؾ  ,ضل ويعقديتقضل ويعقد, ويتق

 كصػفا ويعقد.

إكؽ لؿ تتقضل  :فقؼقل ,وقد ُذكَِر أن بعضفؿ جاءه الشقطان يقسقس لف 

 وطؾك الؿـؽر القؿقـ. فؼال طؾك الؿدطل البقـة ,كؿا يـبغل

ومسللة التخقالت والقساوس مصقبة, واهلل لؼد أخربين بعضفؿ أكف إذا  

لظـف أكف  :دخؾ الحؿام, يضطر أن يغتسؾ إذا قضك الحاجة يف كؾ دخؾة لؾحؿام

س  ,وربؿا رجع إلك البقت ويغقر مالبسف ,بدكف إلك صارأن الـَجس قد و ,َتـَجَّ
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فلكا  إن صدقِت القسقسة :قال ,بؾ بؾغ الحال ببعضفؿ ,حؼ اإلكسان الضررفقؾ

 بغقر صفارة فلكا كافر. وإن صؾقت ع,مبتد
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  ,فباٍ ع٢ً ثٛب٘ ,أْٗا أتت بابٔ هلا صػري...»]

 [«ٚمل ٜػطً٘ ,ع٢ً ثٛب٘ فدعا٤ مبا٤ فٓضخ٘

 

 

ـْ  - 27 ـٍ  بِـِْت  َقْقسِ  ُأمِّ  )َط ِة  ِمْحَص َفا» :ڤإََسِديَّ ـٍ  َأَتْت  َأكَّ  َلؿْ , َصِغقرٍ  َلَفا بِاْب

  َرُسقلِ  إَلك الطََّعامَ  َيْلُكؾِ 
ِ
 بَِؿاءٍ  َفَدَطا, َثْقبِفِ  َطَؾك َفَباَل , ِحْجرِهِ  فِل َفَلْجَؾَسفُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 .((٤)«َيْغِسْؾفُ  َوَلؿْ , َثْقبِفِ  َطَؾك َفـََضَحفُ 

ـَ ) - 28 ـْ َطائَِشَة ُأمِّ اْلُؿْمِمـِق , َفَباَل َطَؾك َثْقبِِف,  ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ الـَّبِلَّ » :ڤَوَط ُأتَِل بَِصبِلٍّ

 .(2)«َفَدَطا بَِؿاٍء, َفَلْتَبَعُف إيَّاهُ 

 .((٣)«َفَلْتَبَعُف َبْقَلُف, َوَلْؿ َيْغِسْؾفُ »َولُِؿْسِؾٍؿ: 

l: 

 .هذان الحديثان أصؾ يف الباب

ْبَقانِ  ُيْمَتك َكانَ »: بؾػظ آخر اطـفطـد مسؾؿ  وقد جاء  كُ  بِالصِّ  َطَؾْقِفؿْ  َفُقَبرِّ

  َوُيَحـُِّؽُفْؿ,
َ
  َفُلتِل

 
 .«َيْغِسْؾفُ  َوَلؿْ  َبْقَلفُ  َفَلْتَبَعفُ  بَِؿاٍء, َفَدَطا َطَؾْقِف, َفَباَل  بَِصبِل

ْهِريُّ  َقاَل  (١)طـد أحؿد ,وجاء الرش طؾك بقل الصبل  ـَّةُ  َفَؿَضِت »: الزُّ  السُّ

, َبْقُل  ُيَرشَّ  بَِلنْ 
ِّ
بِل  .«اْلَجاِرَيةِ  َبْقُل  َوُيْغَسَؾ  الصَّ

                                                                                       

 (. 287(, وأخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )223الحديث أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (٤)

 (.286برقؿ: )(, وأخرجف مسؾؿ 6355, 222الحديث أخرجف البخاري برقؿ: ) (2)

(٣) (101.) 

 (.27000أخرجف أحؿد برقؿ: ) (١)
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 :ويف الباب مجؿقطة مـ إحاديث تدل طؾك معـك هذا الحديث 

ـْ  ُيْغَسُؾ » (٤) ڤحديث لبابة بـت الحارث أم الػضؾ  :مـفا   َبْقلِ  ِم

ـْ  َوُيَرشُّ  اْلَجاِرَيِة,  .«اْلُغاَلمِ  َبْقلِ  ِم

  ,ڤ السؿح وحديث أبل 
ّ
( 376داود ) أخرجف أبق ملسو هيلع هللا ىلصإياد مقلك الـَّبِل

وغقره
 (2). 

 َبْقُل  ُيـَْضُح » :(٣)أحؿدو أخرجف الرتمذي ,ڤصالب  بـ أبل وطـ طؾل 

 .«الَجاِرَيةِ  َبْقُل  َوُيْغَسُؾ  الُغالَِم,

ـْ و  :بـ زيد الؾقثل ويف سـده أمامة ,أخرجف ابـ ماجةُكْرٍز  ُأمِّ  َط
 

 َبْقُل »

«ُيْغَسُؾ  اْلَجاِرَيةِ  َوَبْقُل  ُيـَْضُح, اْلُغاَلمِ 
 (١). 

 اْلَؿاءَ  َتُصبُّ : »بؾػظ ,(5)داود أخرجف أبق ,مـ فعؾفا ڤوطـ أم سؾؿة  

 .«اْلَجاِرَيةِ  َبْقَل  َتْغِسُؾ  َوَكاَكْت  َغَسَؾْتُف, َصِعؿَ  َفنَِذا َيْطَعْؿ, َلؿْ  َما اْلُغاَلمِ  َبْقلِ  َطَؾك

ُيـَْضُح َبْقُل »: ڤصالب  بـ أبل حديث طؾل بعد: بـ ماجف ويف ســ 

 .«الُغاَلِم, َوُيْغَسُؾ َبْقُل الَجاِرَيةِ 

ـِ  َأُبق َقاَل  ـُ  اْلَحَس َثـَا َسَؾَؿَة, ْب ـُ  َأْحَؿدُ  َحدَّ ـِ  ُمقَسك ْب َثـَا :َقاَل  َمْعِؼؾٍ  ْب  َحدَّ

, اْلَقَؿانِ  َأُبق افِِعلَّ  َسَلْلُت : َقاَل  اْلِؿْصِريُّ ـْ  ,الشَّ   َحِديِث  َط
ِّ
 ُيَرشُّ » ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل

ـْ  ـْ  َوُيْغَسُؾ  اْلُغاَلِم, َبْقلِ  ِم َنَّ : َقاَل  «َواِحٌد  َجِؿقًعا َواْلَؿاَءانِ  اْلَجاِرَيِة, َبْقلِ  ِم
ِ
 َبْقَل  ٕ

                                                                                       

 .(375الحديث أخرجف أبق داود يف ســف برقؿ: ) (٤)

 .(376الحديث أخرجف أبق داود يف ســف برقؿ: ) (2)

 (. 610(, الرتمذي برقؿ: )757الحديث أخرجف أحؿد برقؿ: ) (٣)

 .«صحقح لغقره»فقف بـػس الرقؿ,  وقال اإلمام إلباين  ,(527أخرجف ابـ ماجف برقؿ: ) (١)

 . (379برقؿ: ) أبق داودالحديث أخرجف  (5)
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ـَ  اْلُغاَلمِ  , اْلَؿاءِ  مِ ـِ ق ـَ  اْلَجاِرَيةِ  َوَبْقَل  َوالطِّ ِم, الؾَّْحؿِ  مِ  «َفِفْؿَت؟»: لِل َقاَل  ُثؿَّ  َوالدَّ

ا َتَعاَلك, اهللَ  إِنَّ »: َقاَل . َٓ : ُقْؾُت  َقاَل, «َلِؼـَْت؟»: َقاَل  َأوْ  اءُ  ُخِؾَؼْت  آَدَم, َخَؾَؼ  َلؿَّ  َحقَّ

ـْ  ـَ  اْلُغاَلمِ  َبْقُل  َفَصارَ  اْلَؼِصقرِ, ِضْؾِعفِ  ِم , اْلَؿاءِ  ِم ـِ ـَ  اْلَجاِرَيةِ  َبْقُل  َوَصارَ  َوالطِّق  ِم

مِ  الؾَّْحؿِ  , (٤)«بِفِ  اهللُ  َكَػَعَؽ : لِل َقاَل . َكَعؿْ : ُقْؾُت  َفِفْؿَت؟: لِل َقاَل  َقاَل,. َوالدَّ

  ت زيادة يف حديثوجاء
 
ـْ  ُيْغَسُؾ »: َقاَل  ڤ َطؾِل ـْ  َوُيـَْضُح  اْلَجاِرَيِة, َبْقلِ  ِم  ِم

 (2)«َيْطَعؿْ  َلؿْ  َما اْلُغاَلمِ  َبْقلِ 

فجعؾفا  ,طروبة بـ أبل وخالػف سعقد ,زادها هاشؿ الدستقائلوهذا الؾػظة 

 .مـ ققل قتادة

ـٍ » قوله: , ڤهل أخت طؽاشة ابـ ُمْحِصـ  :«إََسِدَية ُأمِّ َقْقٍس بِـِْت ِمْحَص

 وهق مؿ
ّ
 بدخقل الجـة بغقر حساب وٓ طذاب. ملسو هيلع هللا ىلصـ بشره الـَّبِل

ـٍ َلَفا َصِغقرٍ, إلك الـَّبِّل » قوله:  إما لؾتربيؽ وإما لؾدطاء. :«ملسو هيلع هللا ىلصَأَتْت بِاْب

  وفيه: 
ّ
 مـ رحؿة إبـاء, و طدم كسر كػقس الزائريـ. ملسو هيلع هللا ىلصما طؾقف الـَّبِل

ومػفقمف  ,«لؿ يطعؿ ما»: ڤويف حديث طؾل  :«َلْؿ َيْلُكِؾ الطََّعامَ » قوله:

 .دلت طؾقف إحاديث الؿذكقرة أكف لق أكؾ الطعام لتغقر الحؽؿ طؾك ما

ؾبـ الذي ترضعف والتؿر ماطدا ال ,«لؿ يلكؾ الطعام» :بؼقلفالؿراد  :وققؾ 

 .ف والعسؾ الذي يؾعؼف لؾؿداواة وغقرهاالذي يحـؽ

أفاده  ,آستؼاللفؽان الؿراد أكف لؿ يحصؾ لف آغتذاء بغقر الؾبـ طؾك 

 .الحافظ 
                                                                                       

 (.525برقؿ: ) ســفيف  ابـ ماجفالحديث أخرجف  (٤)

 : صحقح مقققف., وقال اإلمام إلباين (377برقؿ: ) ســفيف  أبق داود اأخرجف (2)
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  َفَلْجَؾَسُف َرُسقُل » قوله:
ِ
 .«فِل َحْجرِهِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

  فيه:
ّ
 ـ الجاكب ومدارات الـاس.قكان طؾقف مـ ل وما ,ملسو هيلع هللا ىلصتقاضع الـَّبِل

 صفارة الصغار و ُيحَؿؾقن طؾك ذلؽ إٓ إذا ُوِجَدت كجاسة. فيه:

وٓ يـبغل أن  ,يف أكػسفؿ يتحؽؿقنٕن إصػال ٓ  :«َثْقبِفِ  َفَباَل َطَؾك» قوله:

ِدطفا يؼقم إب ويرمل بف, أو يسب أمف  ولؿ تلذن بف. ,ٕهنا لؿ ترَض بذلؽ :وُيجَّ

إصؾ أن الؿاء هق الذي ُتزال بف و ,زالة الـجسأي إل :«َفَدَطا بَِؿاءٍ » قوله:

 .الـجاسات

 :إذا ُأِشًٜت ايٓذاض١ بػري املا٤َطأي١: 

 اختؾػ العؾؿاء يف ذلؽ:

 .فجؿفقرهؿ طؾك أكف ٓ ُيجزئ

ففذا الذي ُيؾزم بف  ,أهنا إذا زالت الـجاسة بلي ُمزيؾٍ  ,والذي يظفر واهلل أطؾؿ

 اإلكسان.

 فنن الؿائعات ٓ ُتجزئ يف رفع الحدث إٓ الؿاء. ,الحدث وأما رفع

كلكف يؼارب الُغسؾ بحقث  :الرش العؿقؼ :الؿراد بالـضح: «َفـََضَحفُ » قوله:

 وتزول الـجاسة. ,يتبدد البقل يف الؿاء

ََْذظَطأي١:   ؟ٌٖ بٍٛ ايػالّ 

: ملسو هيلع هللا ىلصققلف اختؾػ العؾؿاء يف هذا اطتؿاًدا طؾك ما تؼدم مـ إحاديث, وهل 

 .«ُيـَْضُح َبْقُل الُغاَلِم, َوُيْغَسُؾ َبْقُل الَجاِرَيةِ »

لؽـ خػػ يف غسؾف لتعؾؼ الـػقس بالذكقر أكثر مـ  ف,والصحقح كجاست

 . بؿعـك كالم الحافظ ,الؿشؼة ةفحصؾت الرخصة بالذكقر لؽثر ,آكاث
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 :يف هذه الؿسللة إلك ثالثة مذاهب وقد ذهب العؾؿاء

واختؾػ العؾؿاء يف ذلؽ طؾك ثالثة مذاهب هل أوجف  :قال الحافظ يف الػتح

وهق ققل طؾل  ,أصحفا آكتػاء بالـضح يف بقل الصبل ٓ الجارية ,لؾشافعقة

بـ  وططاء والحسـ والزهري وأحؿد وإسحاق وبـ وهب وغقرهؿ ورواه القلقد

 .مسؾؿ طـ مالؽ وقال أصحابف هل رواية شاذة

 ,وحؽك طـ مالؽ والشافعل ,وهق مذهب إوزاطل ,يؽػل الـضح فقفؿا :والثاين

 .يف هذا بؿا إذا كاكا لؿ يدخؾ اجقاففؿا شلء أصالبـ العربل الـؼؾ  وخصص

 .وبف قال الحـػقة والؿالؽقة ,هؿا سقاء يف وجقب الغسؾ :والثالث

 هـااتبعقا يف ذلؽ الؼقاس.  :بـ دققؼ العقد قال
ـْ َطائَِشَة أّم الُؿممِـِْقـ    : »ڤوَط

ِّ
 َفَباَل َطَؾك َثقبِِف,  ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ الـَّبِل

 
 بَِصبِل

َ
ُأتِل

«.َفَدَطا بَِؿاٍء, َفَلْتَبَعُف إَِياهُ 
 

 «.َفلتبََعُف بَْقَلف َوَلْؿ َيْغِسْؾفُ »طؾك الؿعـك إول أكف كضح طؾقف, ورش طؾقف, ولؿسؾؿ: 

 والحؿد هلل رب العالؿقـ.
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 ...,فباٍ يف طا٥ف١ املطذد دا٤ أعسابٞ»]

 [«َٔ َا٤ فأٖسٜل عًٝ٘ أَس ايٓيب برْٛب

 

 

ـْ َأَكَس ) - 29 ـَ َمالٍِؽ  َط َفَباَل فِل َصائَِػِة الَؿْسِجِد,  َجاَء َأْطَراِبلٌّ »َقاَل:  ڤْب

ا َقَضك َبْقَلفُ  ,ملسو هيلع هللا ىلصَفَزَجَرُه الـَّاُس, َفـََفاُهُؿ الـَّبِلُّ  ـْ َماءٍ  ملسو هيلع هللا ىلصَأَمَر الـَّبِلُّ  ,َفَؾؿَّ  ,بَِذُكقٍب ِم

 .((٤)«َفُلْهرِيَؼ َطَؾْقفِ 

l: 

ـْ َأبِل, كحقه ءجا , وقدهذا حديث متػٌؼ طؾقف   َقامَ » , قال:ڤُهَرْيَرَة  َط

 
 
  َلُفؿُ  َفَؼاَل  الـَّاُس, َفتَـَاَوَلفُ  الَؿْسِجِد, فِل َفبَاَل  َأْطَرابِل

ُّ
 َطَؾك َوَهرِيُؼقا َدُطقُه؟»: ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل

ـْ  َسْجاًل  بَْقلِفِ  ـْ  َذُكقًبا َأوْ  َماٍء, ِم , ُبِعثْتُؿْ  َفنِكََّؿا َماٍء, ِم ـَ رِي ـَ  ُتبَْعُثقا َولَؿْ  ُمقَسِّ رِي  .(2)«ُمَعسِّ

ـَ هذا »: زيادة يف مسؾؿ ويف حديث أكس إِنَّ َهِذِه اْلَؿَساِجَد ٓ َتْصُؾُح لَِشْلٍء ِم

الةِ  اهلل َؿا ِهَل لذكرإِكَّ , اْلَؼَذرِ لبقل وا  .(٣)«ة الؼرآناءوقر, َوالصَّ

ـْ  وأخرج ابـ ماجف  ـِ  َواثَِؾةَ  َط َْسَؼِع, ْب ْٕ   َجاءَ »: َقاَل  ڤ ا
 
 إَِلك َأْطَرابِل

 
ِّ
ًدا, اْرَحْؿـِل الؾَُّفؿَّ  :َفَؼاَل  ,ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل َٓ  َوُمَحؿَّ  َأَحًدا, إِيَّاَكا َرْحَؿتَِؽ  فِل ُتْشِركْ  َو

 َأْصَحاُب  َفَؼاَل  َيُبقُل, َفَشَج : َقاَل  «َوْيَؾَؽ  َأوْ  َوْيَحَؽ  َواِسًعا, َحَظْرَت  َلَؼْد »: َفَؼاَل 
                                                                                       

 ( بـحقه.285( والؾػظ لف, ومسؾؿ برقؿ: )221الحديث أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (٤)

 (.220الحديث أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (2)

 (.285الحديث أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (٣)
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ِّ
  َرُسقُل  َفَؼاَل  َمْف,: ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل

ِ
ـْ  بَِسْجؾٍ  َدَطا ُثؿَّ  ,«َدُطقهُ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  .(٤)«َطَؾقْفِ  َفَصبَّ  َماٍء, مِ

  ,حؿزة إكصاري هق أبق :«ڤ بـ مالؽ أكس» قوله:
ّ
, ملسو هيلع هللا ىلصخادم الـَّبِل

 خدمف طشر سـقـ وقد تؼدمت ترجؿتف.

لٌّ » قوله:
ويذكروه أهؾ العؾؿ  ,وهق ذو الُخَقْيِصَرِة القؿاين :«َجاَء َأْطَرابِ

 .وأما ذو الُخَقْيِصَرِة الؼائؾ: ففق الؿـافؼ ,بالبائؾ

 َحِديِث َأبِل 
ْ
ـُ  بَْقـََؿا»: َقاَل  ,ڤ الُخْدِريَّ  َسِعقدٍ  فػل   َرُسقلِ  ِطـْدَ  َكْح

ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـْ  َرُجٌؾ  َوُهقَ  الُخَقْيِصَرِة, ُذو َأَتاهُ  ِقْسًؿا, َيْؼِسؿُ  َوُهقَ   َيا: َفَؼاَل  َتِؿقٍؿ, َبـِل مِ

  َرُسقَل 
ِ
ـْ  َوْيَؾَؽ,»: َفَؼاَل  اْطِدْل, اهلل  إِنْ  َوَخِسْرَت  ِخْبَت  َقْد  َأْطِدْل, َلؿْ  إَِذا َيْعِدُل  َوَم

ـْ  َلؿْ  , َرُسقَل  َيا: ُطَؿرُ  َفَؼاَل . «َأْطِدُل  َأُك
ِ
: َفَؼاَل  ُطـَُؼُف؟ َفَلْضِرَب  فِقفِ  لِل اْئَذنْ  اهلل

 ِصَقاِمِفْؿ, َمعَ  َوِصَقاَمفُ  َصالَتِِفْؿ, َمعَ  َصالََتفُ  َأَحُدُكؿْ  َيْحِؼرُ  َأْصَحاًبا َلفُ  َفنِنَّ  َدْطُف,»

ـَ  َيْؿُرُققنَ  َتَراِقَقُفْؿ, ُيَجاِوزُ  َٓ  الُؼْرآنَ  َيْؼَرُءونَ  ـِ  ِم ي ْفؿُ  َيْؿُرُق  َكَؿا الدِّ ـَ  السَّ ِمقَِّة, ِم  الرَّ

 ُثؿَّ  َشْلٌء, فِقفِ  ُيقَجُد  َفَؿا ِرَصافِفِ  إَِلك ُيـَْظرُ  ُثؿَّ  َشْلٌء, فِقفِ  ُيقَجُد  َفالَ  َكْصِؾفِ  إَِلك ُيـَْظرُ 

 ُيقَجُد  َفالَ  ُقَذِذهِ  إَِلك ُيـَْظرُ  ُثؿَّ  َشْلٌء, فِقفِ  ُيقَجُد  َفالَ  ,- ِقْدُحفُ  َوُهقَ  - َكِضقِِّف, إَِلك ُيـَْظرُ 

َم, الَػْرَث  َسَبَؼ  َقْد  َشْلٌء, فِقفِ   َثْدِي  ِمْثُؾ  َطُضَدْيفِ  إِْحَدى َأْسَقُد, َرُجٌؾ  آَيُتُفؿْ  َوالدَّ

ـِ  َطَؾك َوَيْخُرُجقنَ  َتَدْرَدُر, الَبْضَعةِ  ِمْثُؾ  َأوْ  الَؿْرَأِة, ـَ  ُفْرَقةٍ  ِحق  .(2)««الـَّاسِ  ِم

ـْ , داود وأخرج أبق   َوَرُسقُل  اْلَؿْسِجدَ  َدَخَؾ  َأْطَرابِقًّا َأنَّ » :ڤُهَرْيَرِة,  َأبِل َط
ِ
 اهلل

ـُ  َقاَل  َفَصؾَّك َجالٌِس  ملسو هيلع هللا ىلص ,: َطْبَدة اْب ـِ ًدا, اْرَحْؿـِل الؾَُّفؿَّ  :َقاَل  ُثؿَّ  َرْكَعتَْق َٓ  َوُمَحؿَّ  َو

  َفَؼاَل  َأَحًدا, َمَعـَا َتْرَحؿْ 
ُّ
ْرَت  َلَؼْد »: ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل  فِل َباَل  َأنْ  َيْؾَبْث  َلؿْ  ُثؿَّ . «َواِسًعا َتَحجَّ

                                                                                       

 (, وفقف طبد اهلل الفذلل مـؽر الحديث.530الحديث أخرجف ابـ ماجف يف ســف برقؿ: ) (٤)

 (. 1064(, وأخرجف مسؾؿ برقؿ: )3610لحديث أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: )ا (2)
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  َفـََفاُهؿُ  إَِلْقِف, الـَّاُس  َفَلْسَرعَ  اْلَؿْسِجدِ  َكاِحَقةِ 
ُّ
, ُبِعْثُتؿْ  إِكََّؿا»: َوَقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل ـَ رِي  ُمَقسِّ

, ُتْبَعُثقا َوَلؿْ  ـَ رِي ـْ  َسْجاًل  َطَؾْقفِ  ُصبُّقا ُمَعسِّ ْـ  َذُكقًبا»: َقاَل  َأوْ  «َماءٍ  ِم  .(٤)«َماءٍ  ِم

 الجػاء, والشدةوطـدهؿ مـ  ,وإطراب هؿ الذيـ يسؽـقن البقادي  

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ﴿ :اهلل  قال, ما لقس طـد غقرهؿ

 .[97التقبة: ] ﴾ہ ہ ہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

أي يف جاكب مـ جقاكب الؿسجد, وكان  :«َباَل فِل َصائَِػِة الَؿْسِجدِ فَ » قوله:

ك كاقتف وبال هذا إمر معفقًدا طـدهؿ أن يبقل قريبً   إلقفا.ا مـ مجؾسف, وربؿا برَّ

هنًقا لف طـ  ,وجعؾقا يصقحقن بف ,أي مـعقه مـ ذلؽ :«َفَزَجَرُه الـَّاُس » قوله:

 هذا الػعؾ الذي ٓ يجقز يف هذا الؿقصـ.

 .طؾقف بقلف اأي ٓ تؼطعق :«تزرمقه ٓ» :ويف رواية

مع أن البقل  ,زجرهؿ لف أي هنك الـاس طـ :«ملسو هيلع هللا ىلصَفـََفاُهُؿ الـَّبِلُّ » قوله:

 
ّ
إلك الؿصؾحة, فنكف إذا قام الرجؾ وهق يبقل فسقؼع  ملسو هيلع هللا ىلصَكَجس, لؽـ كظر الـَّبِل

 التؾقث يف أماكـ كثقرة مـ الؿسجد.

إلسالم جاء برفع او ,وربؿا تؾقث ِجْسُؿُف بالـجاسة, ربؿا لِحَؼف الضرر 

 .ودفعف, وجاء بسد الذرائع, وغقر ذلؽ مـ الؿصالح الضرر

  وفيه: 
ّ
وإكاة,  الحؾؿ,مـ الرحؿة والشػؼة يف الـصقحة, و ملسو هيلع هللا ىلصما طؾقف الـَّبِل

 وطدم العجؾة.

ا َقَضك َبْقَلفُ » قوله:  أي أكتفك مـف. :«َفَؾؿَّ

ـْ َماءٍ » قوله:  أي بدلق فقف ماء.: «بَِذُكقٍب ِم

                                                                                       

 (. 380الحديث أخرجف أبق داود يف ســف برقؿ: ) (٤)
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 .أي وُصبَّ طؾك مقضع الـََجس: «َفُلْهرِيَؼ َطَؾْقفِ » قوله:

ُتزال  طؾك أن الـجاسة ,الحديث يف هذا الؿقصـمـ ذكر  وهذا هق الشاهد

 .فنهنا ُتغَسؾ وُتزال, وكحق ذلؽ ,أو جسؿٍ  ,يف ثقٍب  بالؿاء, فنن كاكت الـجاسة

وإن كاكت الـجاسة يف أرٍض بحقث ٓ ُيؿؽـ إزالتفا, فنكف ُيَصَب طؾقفا ماء 

 كثقر, حتك تبدد وتتَحؾؾ.

ر تؼدم, وربؿا ُأزيؾت بغق أن إصؾ يف إزالة الـجاسات الؿقاه كؿا وفيه: 

 .ذلؽ كالشؿس والريح وما إلك ذلؽ

ـْ ويف ســ أبك داود   َطْبدِ  , َط
ِ
ـِ  اهلل ـِ  َمْعِؼؾِ  ْب نٍ  ْب   َصؾَّك: َقاَل  ُمَؼرِّ

 
 َمعَ  َأْطَرابِل

 
ِّ
ةِ  بَِفِذهِ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل   َيْعـِل َوَقاَل : فِقفِ  َقاَل  اْلِؼصَّ

َّ
ـَ  َطَؾْقفِ  َباَل  َما ُخُذوا»: ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل  ِم

 .(٤)«َماءً  َمَؽاكِفِ  َطَؾك َوَأْهرِيُؼقا َفَلْلُؼقُه, التَُّراِب 

ـُ  ُمْرَسٌؾ  َوُهقَ » َداُوَد: َقاَل َأُبق   ُيْدِركِ  َلؿْ  َمْعِؼؾٍ  اْب
َّ
 .«ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل

اهلل طؾقفؿ,  فنن الصحابة رضقان الؾسان,بو تغققر الؿـؽر بالقد, وفيه: 

 , َغّقروا بللسـتفؿ
ّ
 .لؿصؾحٍة راجحة ملسو هيلع هللا ىلصوإكؿا هناهؿ الـَّبِل

  َقاَل: َسِؿعُت ِرُسقل ڤَسِعقٍد الُخدريِّ  َأبِل ديثح ويف 
ِ
 ققُل: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

 ,َمـ َرأى ِمـُؽؿ ُمـَؽرَ ًا َفؾُقَغقِّْرُه بَِقِدِه, َفنِْن َلْؿ َيسَتطْع َفبِِؾَساكِِف, َفنِْن َلْؿ َيسَتطْع َفبَِؼؾبِف»

 .(2)«َوَذلَِؽ َأْضَعُػ اإليَؿانِ 

  :وأما التغققر بالقد 
ّ
 مـ الرش طؾك البقل بالؿاء. ملسو هيلع هللا ىلصففق ما أمرهؿ الـَّبِل

                                                                                       

يف صحقح أبل داود إم برقؿ:  (, وقال اإلمام إلباين 381أخرجف أبق داود يف ســف برقؿ: ) (٤)

ًٓ مـ وهق مرسؾ صحقح اإلسـاد, رجالف كؾفؿ ثؼات »(, 407) رجال الشقخقـ, وقد جاء مرساًل ومقصق

 .«صرف أخرى, فالحديث هبا صحقح

 (.49الحديث أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (2)
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إِنَّ َهِذِه » :ٓ سقؿا يف الؾػظ الذي لؿ ُيْذَكر هـا :الرفؼ يف التعؾقؿ وفيه: 

َؿا ـَ اْلَؼَذِر, َواْلَبْقِل, إِكَّ   ِهَل لِِؼَراَءِة اْلُؼْرآِن, َوِذْكرِ  اْلَؿَساِجَد ٓ َتْصُؾُح لَِشْلٍء ِم
ِ
اهلل

الةِ   .وقد سبؼت معـا ,الزيادة لؿسؾؿوهذه  «َوالصَّ
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  ,ٚاالضتخداد ,ايفطس٠ مخظ: اخلتإ»]

 [«ٚفص ايػازب ,ْٚتف اإلبط ,األظفاز ٚتكًِٝ

 

 

ـْ َأبِل) - ٣1 ـِ الـَّبِّل  ڤُهَرْيَرَة  َط ـَ الِْػطَْرُة َخْؿٌس »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَط َأْو َخْؿٌس ِم

اِرِب  ,الِْػْطَرةِ   .((٤)«الِْختَاُن, َوآِْستِْحَداُد, َوَتْؼِؾقُؿ إَْضَػاِر, َوَكتُْػ اإِلبِِط, َوَقصُّ الشَّ

l: 

 :ضؿـ اإلشارة إلك أكقاع مـ الػطرةت ,هذا حديٌث طظقؿ 

خؿٌس مـ »طؾك ما جاء يف الرواية إخرى, أو  :«الػطرة خؿس» فقوله:

 .لؾتبعقض «مِـ»وإكؿا , فؾقس طؾك الحصر «الػطرة

 :يف سبب الؿجل بالخؿس أهؾ العؾؿ واختؾػ

 .«ةالديـ الـصقح» :ؼقلفك ,ٕهنا إوكد :فؼقؾ 

 .ثؿ أوحل إلقف بغقرها ,بلكف ُأطؾؿ بالخؿس :وققؾ 

 .بلن مػفقم العدد غقر مراد وققؾ: 

 .ةخصال الػطرة تبؾغ ثالثقـ خصؾأن  :بـ العربلاوقد ذكر 

  َقاَلْت: َقاَل َرُسقُل  ,وإن كان فقف كالم ,ڤطائشة جاء يف حديث و
ِ
: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

َقاُك, َواْستِـَْشاُق اْلَؿاِء, » ْحَقِة, َوالسِّ اِرِب, َوإِْطَػاُء الؾِّ ـَ اْلِػْطَرِة: َقصُّ الشَّ َطْشٌر ِم

 ,(2)«اْلَعاَكِة, َواْكتَِؼاُص اْلَؿاءِ َوَقصُّ إَْضَػاِر, َوَغْسُؾ اْلَبَراِجِؿ, َوَكْتُػ اإِلبِِط, َوَحْؾُؼ 
                                                                                       

 (.257(, وأخرجف مسؾؿ برقؿ: )5889الحديث أخرجف البخاري برقؿ: ) (٤)

يف  (, مـ صريؼ مصعب بـ شقبة وفقف ضعػ, قال اإلمام إلباين 261أخرجف مسؾؿ برقؿ: ) (2)
= 
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َّٓ َأْن َتُؽقَن اْلَؿْضَؿَضةَ  ,ْصَعٌب: َوَكِسقُت اْلَعاِشَرةَ َقاَل مُ »َقاَل َزَكريَّاُء:  . َزاَد ُقَتْقَبُة: «إِ

 .«َقاَل َوِكقٌع: اْكتَِؼاُص اْلَؿاِء َيْعـِل آْستِـَْجاءَ »

ـَ » :ڤويف حديث ابـ طؿر    إَْضَػاِر, َوَتْؼِؾقؿُ  الَعاَكِة, َحْؾُؼ : الِػْطَرةِ  ِم

اِرِب  َوَقصُّ   .(٤)«الشَّ

ـْ  ويف ســ ابـ ماجف  ارِ  َط ـِ  َطؿَّ   َرُسقَل  َأنَّ  ,ڤَياِسٍر,  ْب
ِ
: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـَ » ْستِـَْشاُق, الَْؿْضَؿَضُة, الِْػطَْرِة, ِم
ِ

َقاُك, َوآ اِرِب, َوَقصُّ  َوالسِّ َْضَػاِر, َوَتْؼِؾقؿُ  الشَّ ْٕ  ا

بِْط, َوَكتُْػ  ْستِْحَداُد, اإْلِ
ِ

ْكتَِضاُح, اْلَبَراِجِؿ, َوَغْسُؾ  َوآ
ِ

ْختِتَانُ  َوآ
ِ

 .(2)««َوآ

, [124البؼرة: ] ﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ﴿ :اهلل  يف تػسقر ققلو 

ـِ  ـِ  َط ْأِس, فِل َخْؿٌس : بِالطََّفاَرةِ  اهللُ  اْبَتاَلهُ »: َقاَل  ,ڤَطبَّاٍس  اْب  فِل َوَخْؿٌس  الرَّ

ْأسِ  فِل. اْلَجَسدِ  اِرِب, َقصُّ : الرَّ ْستِـَْشاُق, َواْلَؿْضَؿَضُة, الشَّ
ِ
َقاُك, َوآ  َوَفْرُق  َوالسِّ

ْأسِ  َْضَػاِر, َتْؼؾِقؿُ : اْلَجَسدِ  َوفِل. الرَّ ْٕ بِِط, َوَكْتُػ  َواْلِخَتاُن, اْلَعاَكِة, َوَحْؾُؼ  ا  اإْلِ

 .(٣)«بِاْلَؿاءِ  َواْلَبْقلِ  اْلَغائِطِ  َأَثرِ  َوَغْسُؾ 

 مـبؾ و ,وففل مـ ســ إكبقاء والؿرسؾقـ ,السـة معـاها :وققؾ الػطرة 
                                                                                       

= 
(, وهذا إسـاد ضعقػ, رجالف كؾفؿ ثؼات رجال مسؾؿ: لؽـ مصعب بـ 43صحقح أبل داود إم برقؿ: )

ٓ ». وقال أبق حاتؿ: «روى أحاديث مـاكقر» شقبة هذا: تؽؾؿقا يف حػظف, كؿا قال ابـ طدي. وقال أحؿد:

. وقال «مـؽر الحديث». وقال الـسائل: «كان قؾقؾ الحديث». وقال ابـ سعد: «يحؿدوكف: ولقس بؼقي

 :«التؼريب». وقال الحافظ يف «ثؼة» . وقال ابـ معقـ والعجؾل:«لقس بالؼقي وٓ بالحافظ»الدارقطـل: 

 , لؽـ الحديث حسـ إن شاء اهلل تعالك بشقاهده التل مـفا حديث طؿار. «لقـ الحديث»

 (.5890الحديث أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (٤)

(, وهق حديث ضعقػ, سؾؿف بـ محؿد بـ طؿار لؿ 294ـ ماجف يف ســف برقؿ: )الحديث أخرجف اب (2)

 يسؿع مـ جده, وطؾل بـ زيد ضعقػ.

 أحؿد شاكر.  ف(, وإسـاده صحقح, قال1910إثر أخرجف ابـ جرير يف تػسقره برقؿ: ) (٣)
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 .إمقر التل ُفطَِر الـاس طؾك إزالتفا

 هل الديـ. وققؾ: 

 ۈ ۈ ۆ ۆ﴿ :قال تعالكالػطرة العظقؿة هل فطرة اإلسالم: و 

 .[30الروم: ] ﴾ۉ ۉ ۅ ۅ ۋۋ ٴۇ

 
ْ
  أن َرُسقُل  ڤُهَرْيَرة  ِوفِل َحِديث َأبِل

ِ
ـْ َمْقُلقٍد إَِّٓ ُيقلَُد »َقال:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َما ِم

َداكِِف َأْو ُيـَ  َساكِفِ َطَؾك اْلِػْطَرِة, َفَلَبَقاُه ُيَفقِّ َراكِِف َأْو ُيَؿجِّ  .(٤)«صِّ

وهق قطع بعض مخصقص مـ  ,بؽسر الخاء الؿعجؿة :«اْلِخَتانُ » قوله:

 .الرجؾ ةالؿقضقطة طؾك َحَشػَ  وهق إزالة الجؾدة, طضق مخصقص

 .أن يستقطبفا الؼطع مـ أول الحشػة :والؿستحب 

أو  ,كالـقاة ,فقق مدخؾ الذكر ,قطع جؾدة تؽقن أطؾك فرجفا :ويف الؿرأة

 .كعرف الديؽ

 ِ االختتإ يف حل ايسداٍ ٚايٓطا٤َطأي١: حه

 :لرجال, طؾك اختالف بقـ أهؾ العؾؿوهق واجٌب يف حؼ ا

 .إلك استحبابففذهب بعضفؿ 

يف حؼ  ٓسقؿا الشافعقة, فنهنؿ ذهبقا إلك وجقبف ,وذهب بعضفؿ إلك وجقبف

 .الرجال, والـساء

مؽرمة يف حؼ الـساء, إٓ أكف يشرتط  ,والصحقح أكف واجٌب يف حؼ الرجال

 فنن ذلؽ يسبب فساد الؿرأة طؾك زوجفا. :يف حؼ الـساء أن ٓ تجفدها الخاتـة

َكَْصاِريَِّة, َططِقَّةَ  أُمِّ ويف حديث  ْٕ ـُ  َكاكَْت  اْمَرأَةً  أَنَّ  ا   َلَفا َفَؼاَل  بِاْلَؿِديـَةِ  َتْختِ
ُّ
: ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل

                                                                                       

 (.2658(, وأخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )1358الحديث أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (٤)
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 .(٤)«اْلَبْعؾِ  إَِلك َوَأَحبُّ  لِْؾَؿْرَأِة, َأْحَظك َذلَِؽ  َفنِنَّ  َتـِْفؽِل َٓ »

َوَوْقت  ,َوْقت ُوُجقب :َقاَل اّلَؿاَوْرِدّي: َلُف َوْقَتانِ  :يف الػتح قال الحافظ 

ْختَِقار فِل اْلَقْقم  ,اِْستِْحَباب, َفَقْقت اْلُقُجقب اْلُبُؾقغ
ِ
ْستِْحَباب َقْبؾف, َوآ

ِ
َوَوْقت آ

ا َدة. السَّ َٓ ـْ َبْعد اْلِق
 .اهـبِع مِ

وم وطؿره ثؿاكقـ سـةاخ :وأول مـ اختتـ إبراهقؿ    .تتـ بالَؼدُّ

 ,رأى هرقؾ أن مؾؽ الختان قد ضفرولذلؽ » :ٓ يختتـقنصارى والـ 

 ثؿ إكف لؼل َرُجاًل  ,هبؿ فسجـقا وُطِذبقا فلمر ,القفقد :فؼقؾ؟ فسلل مـفؿ الذيـ يختتـقن

فعـد , كعؿ قال: ؟قال: مـ العرب, قال أوتختتـقن ,فؼال: مـ أيـ أكت ,مـ العرب

 .«وأن مؾؽ بـل إصػر سقزول طؾك أيديفؿ قد ضفر, ملسو هيلع هللا ىلصذلؽ طؾؿ أن محؿًدا 

جؿع الـجاسات, و و ,وفقف إزالة ما يمدي إلك الضرر :والختان مـ الػطرة 

 غقر ذلؽ.

الؿرأة, وقد وهق إزالة شعر طاكة الرجؾ و, مشتؼ مـ الحديد :«َوآِْستِْحَدادُ » قوله:

 .ذهب بعضفؿ إلك إزالة الشعر الؿقجقد حقل العقرة, سقاًء كان يف الُؼُبؾ أو الُدُبر

ا طؾك الؼبؾ استحباب حؾؼ جؿقع م ,مجؿقع هذافتحؿؾ مـ  :قال الحافظ

 هـاوالدبر وحقلفؿا. 

 َطأي١: حهِ االضتخداد يف حل ايسداٍ ٚايٓطا٤؟

  َقاَل: ُكـَّا َمَع َرُسقلِ  ڤحديث جابر 
ِ
يف َغَزاٍة, فؾؿا َقِدْمـَا اْلَؿِديـََة  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ِعَثُة,  - َأْي ِطَشاءً  - َأْمِفُؾقا حتك َكْدُخَؾ َلْقاًل » لِـَْدُخَؾ, فؼال:َذَهْبـَا  َكْل َتْؿَتِشَط الشَّ
                                                                                       

يف الصحقحة  , وصححف اإلمام إلباين (5271برقؿ: ) ســفيف  أبق داودالحديث أخرجف  (٤)

 .صحقح والشقاهد الطرق هبذه فالحديث : وبالجؿؾة(, حقث قال 722برقؿ: )
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 .(٤)«َوَتْسَتِحدَّ اْلُؿِغقَبةُ 

 .طؾك أن آستحداد جائٌز لؾرجال والـساء يف هذا الحديث دلقٌؾ 

 .الـتػ يف حؼ الؿرأة بقـؿا ذهب بعض أهؾ العؾؿ إلك أن

ويف حؼ الرجؾ الحؾؼ, , وٕكف يرخل الؿحؾ ,ومـعف بعضفؿ لشدة ألؿف

 ا الحؾؼ وغقره مـ الؿزيالت.والصحقح أكف يجقز يف حؼفؿا جؿقعً 

اِرِب » قوله:  .هق تؼصقر شعر الشارب :«َوَقصُّ الشَّ

 َطأي١: حهِ تكصري ٚحًل ايػازب؟

وقد تؼدم أيًضا  ,«مـ الػطرة قص الشارب» :ڤطـ ابـ طؿر  طـد البخاري

 :العؾؿاءوقد اختؾػ  ,كؿا تؼدم ڤوجاء طـ طؿار  ,ڤيف حديث طائشة 

 .فالَحـَِػقة و كثقر مـ العؾؿاء طؾك جقاز استئصالف

  يف شرح صحقح مسؾؿ, الـقوي أشار هذا وإلك
ّ
 َخالُِػقا»: ملسو هيلع هللا ىلصطـد ققل الـَّبِل

ـَ  ُروا :الُؿْشرِكِق َقاِرَب  َوَأْحُػقا الؾَِّحك, َوفِّ  .متػؼ طؾقف (2)«الشَّ

َقاِرَب, اْكَفُؽقا» :ويف لػظ  .(٣)«الؾَِّحك َوَأْطُػقا الشَّ

َقاِرِب, بِنِْحَػاءِ  َأَمرَ » :ويف لػظ لؿسؾؿ «الؾِّْحَقةِ  َوإِْطَػاءِ  الشَّ
 (١). 

َحُف الطحاوي, كؿا يف شرح معاين ار شقخـا مؼبؾ قوهق اخت , وَرجَّ

ًٓ  أثار, وساق طدة آثار طـ الصحابة رضقان  .اهلل طؾقفؿ, إٓ أن فقفا مؼا
                                                                                       

 (.715(, وأخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )5079برقؿ: ) أخرجف البخاري يف صحقحف (٤)

(, مـ 259(, وأخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )5892الحديث أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (2)

 .ڤحديث ابـ طؿر 

ـ حديث  ,(5893البخاري يف صحقحف برقؿ: )اإلمام الحديث أخرجف  (٣) ـ طؿرطبد اهلل م  .ڤ بـ الخطاب ب

 (.259الحديث أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (١)
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لألمريـ,  كالؿجقز ,كقؾ إوصار يف الشقكاين اإلمام ه أثار ذكر هذو

 وأن الؿسللة قد تؽافلت فقفا إدلة.

وا»وقد جاء بؾػظ:  َقاِرَب, ُجزُّ  .(٤)«اْلَؿُجقَس  َخالُِػقا الؾَِّحك, َوَأْرُخقا الشَّ

ـْ »: بؾػظ وجاء ـْ  َيْلُخْذ  َلؿْ  َم «ِمـَّا َفَؾْقَس  َشاِربِِف, ِم
 (2). 

ـْ َلْؿ َلْقَس ِمـَّ »وجاء بؾػظ:  «َيْلُخْذ َشاِرَبفُ ا ِم
 (٣). 

ـْ و  ـْ  َرُجؾٍ  َط   َرُسقَل  َأنَّ  ,ڤ ِغَػارٍ  َبـِل مِ
ِ
ـْ »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  َيْحِؾْؼ  َلؿْ  َم

«ِمـَّا َفَؾْقَس  َشاِرَبفُ  َوَيُجزَّ  َأْضَػاَرُه, َوُيَؼؾِّؿْ  َطاَكَتُف,
 (١). 

وإكؿا ُيـَْؽر طؾك مـ أصالف  ,وٓ طؾك َمـ َقص, فال ُيـَْؽر طؾك مـ حؾؼ 

 .إصالة ُتخرجف طـ الؿعفقد

يحتاج فؼقلف: بتعزير مـ َحَؾؼ, مـ ققلف: وأما ما ذهب إلقف اإلمام مالؽ  

 إلك دلقؾ.

 عفا٤ ايًخ١ٝ ٚعدّ حًكٗا ٚتكصريٖاَطأي١: حهِ إ

 و ُيعزر مخالػف. ,إطػاء الؾحقة هق مـ الػطرة ومؿا

 
ّ
 .(5)«الؾَِّحكاْطُػقا و» :ملسو هيلع هللا ىلصقال الـَّبِل

                                                                                       

 .ڤ(, مـ حديث أبل هريرة 260الحديث أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (٤)

(, مـ حديث زيد بـ أرقؿ 13(, والـسائل برقؿ: )2761الحديث أخرجف الرتمذي يف ســف برقؿ: ) (2)

 ., وصححف اإلمام إلباين ڤ
(, والطرباين يف معجؿف الؽبقر برقؿ: 25493صـػف برقؿ: )الحديث أخرجف ابـ أبل شقبة يف م (٣)

 .ڤ(, كؾفؿ مـ حديث زيد بـ أرقؿ 7886(, ويف معجؿف إوسط برقؿ: )5036)

 (, وإسـاده ضعقػ مـ أجؾ طبد اهلل بـ لفقعة فقف23480الحديث أخرجف أحؿد يف مسـده برقؿ: ) (١)

 اده صحقح.وهق إسـ ڤضعػ, وهق حسـ بشاهده مـ حديث زيد بـ أرقؿ 

(, مـ حديث ابـ 259(, وأخرجف مسؾؿ برقؿ: )5893الحديث أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (5)

 .ڤطؿر 
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َحك َوَأْوُفقا»وجاء بؾػظ:  «الؾِّ

 (٤). 

«الؾَِّحك َوَأْرُخقا»وجاء بؾػظ: 
 (2). 

َقاِرِب, بِنِْحَػاءِ  َأَمرَ »وجاء بؾػظ:  «الؾِّْحَقةِ  َوإِْطَػاءِ  الشَّ
 (٣). 

 .[94صف: ] ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ﴿مخربًا طـ هارون:  اهلل  وقال

 .«إلك سرتفأن لحقتف كاكت تصؾ » :ڤوروي طـ طؾل  

ـْ َأبِل ـِ إََرتِّ  َمْعَؿٍر, َقاَل: ُقْؾُت لَِخبَّاِب  وَط  ڤ ْب
ُّ
ْؼَرُأ فِل يَ  ملسو هيلع هللا ىلص: َأَكاَن الـَّبِل

ٍء كُ الظُّْفِر َوالَعْصرِ 
ْ
؟ َقاَل: ـُْتْؿ َتْعَؾُؿقَن قَِراَءَتفُ ؟ َقاَل: َكَعْؿ, َقاَل: ُقْؾُت: بَِليِّ َشل

 .(١)«بِاْضطَِراِب لِْحَقتِفِ 

 ذلؽ مـ إدلة, وأدلة تخؾقؾ الؾحقة تدل طؾك ذلؽ.إلك غقر 

فالحديث ضعقػ  ,«أكف كان يلخذ مـ لحقتف»: ڤوما جاء طـ ابـ طؿر  

ثؿ هق  ,يف الحج والعؿرة خاصة وطؾك صحتف كان يػعؾ ,صػرفقف مروان إ

 .روى ٓ ما رأى مقققف طؾقف ولـا ما

وهذا  ,ثؿ بقساره ,ويستحب أن يبدأ بقؿقـف ,قصفا: «َوَتْؼِؾقُؿ إَْضَػارِ » قوله:

 تتجؿع تحتفا الـجاسات والؼاذورات. مـ مؽارم إخالق حتك ٓ

إٓ  ,وهق إزالتف, وُيزال بالـتػ وبالحؾؼ, فؽالهؿا جائز: «َوَكتُْػ اإِلبِطِ » قوله:

كػسف  أو خشل طؾك ,وأما مـ لؿ ُيطْؼفُ , لؿـ أصاقف أن الـتػ يف حؼ الرجال أفضؾ
                                                                                       

ُروا الؾَِّحك»(, بؾػظ: 5892الحديث أخرجف البخاري برقؿ: ) (٤) (, 259, ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )«َوفِّ

 .ڤوالؾػظ لف, كالهؿا مـ حديث ابـ طؿر 

 .ڤ(, مـ حديث أبل هريرة 260الحديث أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (2)

 .ڤ, مـ حديث ابـ طؿر (259الحديث أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (٣)

 (.761يف صحقحف برقؿ: ) البخاريالحديث أخرجف  (١)
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أو بغقر ذلؽ مـ  ,فنكف يزيؾف بالـقرة, أو بالؿقسك :أو وجد يف ذلؽ مشؼةً , ألًؿا

 .ؿزيالتال

اِرِب »: قال ڤبـ مالؽ  ويف حديث أكس  َوَتْؼؾِقِؿ  ,ُوقَِّت َلـَا فِل َقصِّ الشَّ

َٓ َكْتُرَك َأكْ  ,َوَحْؾِؼ اْلَعاَكةِ  ,َوَكْتِػ اإِلبِطِ  ,إَْضَػارِ  ـَ َأْن  ـْ َأْرَبِعق
 .(٤)«َلْقَؾةً َثَر مِ

أكف وقت  ٓ ,معـاه ٓ ترتك ترًكا يتجاوز بف أربعقـ :الـقوي  اإلمام قال

 اهـفنذا صال حؾؼ.  ,والطقل ةالؿختار أكف يضبط بالحاج :قال ,ربعقـألفؿ الرتك 

ربعقـ التل ضبط هبا بؾ الؿختار أكف يضبط بإ : وقال الشقكاين

يعد مخالًػا لؾسـف مـ ترك الؼص  وٓ ,فال يجقز تجاوزها ,ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسقل

 اهـ. كتفاء تؾؽ الغايةابعد الطقل إلك وكحقه 

حقث يتطفر,  ,وهذا مـ طـاية اإلسالم بالؿسؾؿ ,وققل الـقوي أقرب 

 .ويزيؾ الَشعث الذي فقف

 :اهلل  ويف ققل ,الـاس طؾقفا اهلل  التل فطر ويعؿؾ بالػطرة 
 دلقؾ طؾك ذلؽ والحؿد هلل. ,[29الحج: ] ﴾ھ ھ﴿

 

 

  

                                                                                       

 .الضبعل, وقد اكتؼد الحديث طؾك جعػر بـ سؾقؿان (258الحديث أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (٤)
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 [باب ايػطٌ َٔ اجلٓاب١]

 

 

 .[باب اجليابة] :ويف بعض الـسخ 

l: 

كاسب أن يذكر أحاديث  ,يتعؾؼ بلحؽام الطفارة ما بعد أن بقـ  

 ورفع الحدث بالؿاء., أو الؼذر ,وهق إزالف القسخ :يبقـ فقفا أحؽام الغسؾ

 بذلؽ لؿخالطة الرجؾ بالؿرأة,ُسؿقت  ,الؿخالطةوالجـابة هل:  

 مـ الؿجاكبة وهق الؿباطدة. وققؾ: 

 .أي: البعقد, [36الـساء: ] ﴾ہ ہ ہ ۀ ۀ﴿ :اهلل تعالك قال

 .ابة, أي كقػقة الُغسؾ مـ الجـابةوطؾك الؼقل أن الباب باب الُغسؾ مـ الجـ 

 ,أي أحؽام هذا الشلن وما يتعؾؼ بف ,وطؾك الؼقل بلكف باب الجـابة 

 والجـابة تؽقن بلمقٍر: 

د بغقر إيالٍج إول:    .أو بتػؽقر ُيمدي إلقف حتالم,اوهذا يؽقن ب ,اإلكزال الُؿجرَّ

إَِذا »: ڤهريرة  دلقؾف أبل ,أن يؽقن اإليالج الؿجرد بغقر إكزالٍ الثاين:  

َْرَبعِ  ْٕ ـَ ُشَعبَِفا ا  .(٤)«َفَؼْد َوَجَب اْلُغْسُؾ  ,ُثؿَّ َجَفَدَها ,َجَؾَس َبْق
                                                                                       

(, مـ 348(, وأخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )291الحديث أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (٤)

ـَ », بؾػظ: ڤ(, مـ حديث طائشة 349, وجاء طـد مسؾؿ برقؿ: )ڤحديث أبل هريرة  إَِذا َجَؾَس َبْق

َْرَبِع, َوَمسَّ اْلِخَتاُن اْلِخَتاَن, َفَؼْد َوَجَب اْلُغْس  ْٕ  «.ُؾ ُشَعبَِفا ا
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«َوإِنَّ َلْؿ َيـِْزل» :لؿسؾؿ َوفِل ِرَواَيةٍ 
 (٤). 

 .أن يؼع اإلكزال مع اإليالجالثالثة: 

 .فبلي إكقاع وقعت الجـابة وجب الُغسؾ

 ويف جـابة الـقم أحؽام: 

 وجب طؾقف الُغسؾ. ,إن استقؼظ ورأى بؾاًل, وَلؿ يذكر ُحُؾًؿاإول: 

 لقس طؾقف ُغسؾ. ,بؾاًل  يرَ  إن استقؼظ وذكر ُحُؾًؿا, وَلؿالثاين: 

 وجب طؾقف الُغسؾ., ووجد بؾاًل, وذكَر ُحُؾًؿا إن استقؼظالثالث: 

  َطْبدُ مـ صريؼ  ,داود فعـد الرتمذي وأبل 
ِ
, اهلل ـْ  اْلُعَؿِريُّ   ُطَبْقدِ  َط

ِ
ـِ  اهلل  ْب

ـِ  ُطَؿَر, ـْ  اْلَؼاِسِؿ, َط   َرُسقُل  ُسئَِؾ »: َقاَلْت  ڤ َطاِئَشةَ  َط
ِ
ـِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ُجؾِ  َط  َيِجدُ  الرَّ

َٓ  اْلَبَؾَؾ  ـِ  ,«َيْغَتِسُؾ »: َقاَل . «اْحتاَِلًما َيْذُكرُ  َو ُجؾِ  َوَط َٓ  اْحَتَؾؿَ  َقدْ  َأكَّفُ  َيَرى الرَّ  َو

 ُغْسٌؾ؟ َأَطَؾْقَفا َذلَِؽ  َتَرى اْلَؿْرَأةُ  ُسَؾْقؿٍ  ُأمُّ : َفَؼاَلْت  «َطَؾْقفِ  ُغْسَؾ  َٓ »: َقاَل . اْلَبَؾَؾ  َيِجدُ 

َؿا. َكَعؿْ »: َقاَل  َجالِ  َشَؼائُِؼ  الـَِّساءُ  إِكَّ  .(2)«الرِّ

  َطْبدُ  الَحِديَث  َهَذا َرَوى َوإِكََّؿا طؼب الحديث:  طقسك قال أبق
ِ
ـُ  اهلل  ْب

ـْ  ُطَؿَر,   ُطَبْقدِ  َط
ِ
ـِ  اهلل ُجؾِ  فِل َطاِئَشَة, َحِديَث  ُطَؿَر, ْب َٓ  الَبَؾَؾ  َيِجدُ  الرَّ  َيْذُكرُ  َو

  َوَطْبدُ  اْحتاِلًَما,
ِ
َػفُ  اهلل ـُ  َيْحَقك َضعَّ ـْ  َسِعقدٍ  ْب  .الَحِديِث  فِل ِحْػظِفِ  ِقَبؾِ  مِ

ـْ  َواِحدٍ  َغْقرِ  َقْقُل  َوُهقَ  ـْ  الِعْؾؿِ  َأْهؾِ  مِ   َأْصَحاِب  مِ
ِّ
ـَ  ,ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل  إَِذا»: َوالتَّابِِعق

ُجُؾ  اْسَتْقَؼظَ   .َوَأْحَؿدَ  ُسْػَقاَن, َقْقُل  َوُهقَ  ,«َيْغَتِسُؾ  َأكَّفُ  بِؾَّةً  َفَرَأى الرَّ

ـَ  الِعْؾؿِ  َأْهؾِ  َبْعُض  وَقاَل  ـَ  مِ ةَ  البِؾَّةُ  َكاَكِت  إَِذا الُغْسُؾ  َطَؾْقفِ  َيِجُب  إِكََّؿا: التَّابِِعق  بِؾَّ

                                                                                       

 .«ُيـِْزْل  َلؿْ  َوإِنْ » َمَطٍر: َحِديِث  , بؾػظ: َوفِل(348الحديث أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (٤)

 (.113برقؿ: ) جامعفيف  الرتمذي(, وأخرجف 236برقؿ: ) ســفيف  أبق داودالحديث أخرجف  (2)
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, َقْقُل  َوُهقَ  ُكْطَػٍة,

ِّ
افِِعل  .َوإِْسَحاَق  الشَّ

ةً  َيرَ  َوَلؿْ  اْحتاِلًَما َرَأى َوإَِذا ةِ  ِطـْدَ  َطَؾْقفِ  ُغْسَؾ  َفالَ  بِؾَّ  كتفك.. االِعْؾؿِ  َأْهؾِ  َطامَّ

 إٓ إذا تعذر استخدام :رافُِعفا الُغسؾ, وٓ يجزئ فقفا القضقء والجـابة 

, [43 الـساء:] ﴾     ﴿ :اهلل  لؼقل ,الؿاء فنكف يتقؿؿ

 .طؾك ما يليت بقاكف

  
ُّ
ِعْقد » :ملسو هيلع هللا ىلصوقال الـَّبِل  .(٤)«فنّكف َيْؽِػْقَؽ َطَؾْقَؽ بالصَّ

ـْ َأبِلو    َأنَّ َرُسقَل , ڤ َذر   َط
ِ
ِعقَد الطَّقَِّب َصُفقُر »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل إِنَّ الصَّ

ُف َبَشَرَتُف, َفنِنَّ َذلَِؽ  , َفنَِذا َوَجَد الَؿاَء َفْؾقُِؿسَّ ـَ الُؿْسِؾِؿ, َوإِْن َلْؿ َيِجِد الَؿاَء َطْشَر ِسـِق

«َخْقرٌ 
 (2). 

 سباب الغسؾ:أ فائدة: 

 يايت: اسباب الغسؾ كثقرة تػصقؾفا طؾك مل

 ,(٣)يف الصحقحقـ ڤ قصة ثؿامة ابـ أثال ,يدل طؾك ذلؽ :إول: اإلسالم 

ْغتَِسالِ  َباُب »وبقب طؾقف اإلمام البخاري يف صحقحف: 
ِ
 إَِسقرِ  َوَرْبطِ  َأْسَؾَؿ, إَِذا آ

 .«الَؿْسِجدِ  فِل َأْيًضا
                                                                                       

 ( بـحقه, وفقف إمر بالتقؿؿ.682(, ومسؾؿ برقؿ: )348 ,344أخرجف البخاري برقؿ: ) (٤)

(, مـ 10068(, وجاء طـد البزار برقؿ: )124, والرتمذي برقؿ: )(21371برقؿ: ) أحؿدأخرجف  (2)

 الؿاء وجد فنذا, سـقـ طشر الؿاء يجد لؿ وإن الؿسؾؿ وضقء الصعقد» , بؾػظ:ڤ ُهَرْيَرةَ  حديث َأبِل

 .«خقر ذلؽ فنن بشره ولقؿسف اهلل فؾقتؼ

(, والؾػظ لؾبخاري, مـ حديث أبل 1764(, وأخرجف مسؾؿ برقؿ: )462أخرجف البخاري يف برقؿ: ) (٣)

  ڤُهَرْيَرَة, 
ُّ
ـُ ُأَثاٍل,  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َبَعَث الـَّبِل ـْ َبـِل َحـِقَػَة ُيَؼاُل َلُف: ُثَؿاَمُة ْب

َخْقاًل قَِبَؾ َكْجٍد, َفَجاَءْت بَِرُجٍؾ مِ

 
ُّ
ـْ َسَقاِري الَؿْسِجِد, َفَخَرَج إَِلْقِف الـَّبِل

, َفاْكَطَؾَؼ إَِلك َكْخٍؾ َقِريٍب «َأْصِؾُؼقا ُثَؿاَمةَ »َفَؼاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَفَرَبُطقُه بَِساِرَيٍة مِ

ـَ ال
ًدا َرُسقُل امِ َّٓ اهلُل َوَأنَّ ُمَحؿَّ َٓ إَِلَف إِ  َؿْسِجِد, َفاْغَتَسَؾ, ُثؿَّ َدَخَؾ الَؿْسِجَد, َفَؼاَل: َأْشَفُد َأْن 

ِ
 .«هلل
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مسؾؿيف  ,ڤ ةهرير وقصة إسالم أم أبل 
 (٤). 

  َأَتْقُت » :قال ,داود طـد أبل ڤوحديث ققس ابـ طاصؿ  
َّ
 ُأِريدُ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل

ْساَلمَ  «َوِسْدرٍ  بَِؿاءٍ  َأْغَتِسَؾ  َأنْ  َفَلَمَركِل اإْلِ
 (2). 

 .اهلل لؿا تؼدم ويليت إن شاءالجـابة:  الثاين: 

اهلل طؾقف وطؾك آلف  صؾك ققلف لؿا سقليت مـ :الثالث: الحقض والـػاس 

الََة, َفاْتُركِل الَحْقَضةُ  َأْقَبَؾِت  َفنَِذا بِالَحْقَضِة, َوَلْقَس  ِطْرٌق  َذلِِؽ  إِكََّؿا»: وسؾؿ  الصَّ

مَ  َطـِْؽ  َفاْغِسِؾل َقْدُرَها, َذَهَب  َفنَِذا  .(٣)«َوَصؾِّل الدَّ

 .وهق واجب طؾك الؼقل الصحقح :الرابع: غسؾ الجؿعة 

مـ السـف أن » :ڤوهق سـف لحديث ابـ طؿر  :آحرامالخامس: غسؾ  

 (.6158) أخرجف البزار .«يغتسؾ الرجؾ إذا أراد أن يحرم

 َططِقَّةَ  ُأمِّ حقحقـ طـ وهق واجب فػل الص :دس: غسؾ الؿقتالسا 

ةِ    َرُسقُل  َطَؾْقـَا َدَخَؾ : َقاَلْت  ,ڤ إَْكَصاِريَّ
ِ
ـَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َقِت  ِحق : َفَؼاَل  اْبـَُتُف, ُتُقفِّ

ـْ  َأْكَثرَ  َأوْ  َخْؿًسا, َأوْ  َثالًَثا, اْغِسْؾـََفا» َـّ  إِنْ  َذلَِؽ  ِم ـَ  َوِسْدٍر, بَِؿاءٍ  َذلَِؽ, َرَأْيُت  َواْجَعْؾ

ـْ  َشْقًئا َأوْ  - َكاُفقًرا أِخَرةِ  فِل َـّ  َفنَِذا - َكاُفقرٍ  ِم ـِل َفَرْغُت «َفآِذكَّ
 (١). 

ـُقهُ  َوِسْدٍر, ِبَؿاءٍ  اْغِسُؾقهُ » :ملسو هيلع هللا ىلص ققلفو , فِل َوَكػِّ ـِ  َوَٓ  ُتَحـُِّطقُه, َوَٓ  َثْقَبْق

                                                                                       

 2491الحديث أخرجف مسؾؿ برقؿ: ) (٤)
ِ
َفَخَرْجُت « الؾُفؿَّ اْهِد ُأمَّ َأبِل ُهَرْيَرةَ »: ملسو هيلع هللا ىلص(, وفقف: َفَؼاَل َرُسقُل اهلل

 ُمْس 
ِ
 اهلل

ِّ
, ملسو هيلع هللا ىلصَتْبِشًرا بَِدْطَقِة َكبِل

َّ
ل َخْشَػ َقَدَمل ا ِجْئُت َفِصْرُت إَِلك اْلَباِب, َفنَِذا ُهَق ُمَجاٌف, َفَسِؿَعْت ُأمِّ , َفَؾؿَّ

ـْ ِخَؿاِرَهاَفَؼاَلْت: َمَؽاكََؽ َيا َأبَا ُهَرْيَرَة َوَسِؿْعُت َخْضَخَضَة اْلَؿاِء, َقاَل: َفاْغتََسَؾْت َوَلبَِسْت دِْرَطَفا َوطَ   «.ِجَؾْت َط

 (.355برقؿ: ) ســفيف  أبق داودالحديث أخرجف  (2)

(, مـ 333(, وأخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )306الحديث أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (٣)

 .ڤحديث طائشة 

 (.939(, وأخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )1253الحديث أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (١)
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ُروا فُ  َرْأَسُف, ُتَخؿِّ  .(٤)«ُمَؾبًِّقا الِؼَقاَمةِ  َيْقمَ  ُيْبَعُث  َفنِكَّ

ـُ  ,وهق مستحب :السابع: الغسؾ لدخقل مؽة   , أكف:ڤ ُطَؿرَ  لحديث اْب

ـِ  َأْمَسَؽ  الَحَرمِ  َأْدَكك َدَخَؾ  كان إَِذا»  بِفِ  ُيَصؾِّل ُثؿَّ  صًِقى, بِِذي َيبِقُت  ُثؿَّ  التَّْؾبَِقِة, َط

ْبَح, ُث  َوَيْغَتِسُؾ, الصُّ   َأنَّ  َوُيَحدِّ
َّ
  َكبِل

ِ
 .(2)«َذلَِؽ  َيْػَعُؾ  َكانَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

وقد ذكر غقر ذلؽ  ,وهذا مستحب :الثامـ: غسؾ الؿجامع إذا أراد العقد 

 مـ غسؾ الؿقت.غتسال مثؾ آ,وٓ دلقؾ يثبت ,مـ إغسال

قال  :قال, ڤهريرة  طـ أبل ,طـ صالح مقلك التقأمة حؿدأفعـد 

ـْ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسقل َؾ  َم  .(٣)«َفْؾَقْغَتِسْؾ  َمقًِّتا, َغسَّ

َوَقْد َأَجاَب َأْحَؿُد َطـُْف بَِلكَُّف  :(٣72/ ٤وقال الحافظ يف التؾخقص الحبقر ) 

 .َداُود َوَكَذا َجَزَم بَِذلَِؽ َأُبق ,َمـُْسقٌخ 

ـْ َأبِل ِؿ َط
ـْ اْلَحاكِ ُّ َط

ـْ َأبِل َوَيُدلُّ َلُف َما َرَواُه اْلَبْقَفِؼل   اْلَحافِِظ َط
اْلَعبَّاِس  َطؾِل

 اْلَحافِِظ َثـَا َأُبق
ِّ
ـْ ُسَؾْقَؿانَ  َشْقَبَة َثـَا َخالِدُ  اْلَفْؿَداكِل ـُ َمْخَؾٍد َط ـْ َطْؿٍرو  ْب ـِ باَِلٍل َط ْب

ـْ ِطْؽِرَمَة طَ  ـِ َطبَّاسٍ َط   َقاَل: َقاَل َرُسقُل  ڤ ـْ اْب
ِ
َلْقَس َطَؾْقُؽْؿ فِل ُغْسِؾ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ْؾُتُؿقُه إنَّ َمقَِّتُؽْؿ َيُؿقُت َصاِهًرا َوَلْقَس بِـَِجٍس َفَحْسُبُؽْؿ َأْن  َمقِّتُِؽْؿ ُغْسٌؾ إَذا َغسَّ

 .«َتْغِسُؾقا َأْيِدَيُؽؿْ 

 :  .َشْقَبةَ  َواْلَحْؿُؾ فِقِف َطَؾك َأبِل ,َهَذا َضِعقٌػ َقاَل اْلَبْقَفِؼلُّ
                                                                                       

(, 1206(, وأخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )1265الحديث أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (٤)

 .ڤمـ حديث طبد اهلل بـ طباس 

 (.1259(, وأخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )1573الحديث أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (2)

مقلك التقأمة ضعقػ,  (, وصالح1463(, وابـ ماجف برقؿ: )7770الحديث أخرجف أحؿد برقؿ: ) (٣)

َػَفا, ُثؿَّ َقاَل: 1/237ولف صرق غقر هذا ذكرها الحافظ يف التؾخقص ) ُّ َلُف ُصُرًقا َوَضعَّ
ِحقُح »(, َوَذَكَر اْلبَْقَفِؼل َوالصَّ

: «, َأكَُّف َمْقُققٌف  َْشبَُف َمْقُققٌف »َوَقاَل اْلُبَخاِريُّ ْٕ  َوَأْحَؿُد: «, ا
 
ءٌ َٓ َيِصحُّ »َوَقاَل َطؾِل

ْ
 «.فِل اْلَباِب َشل
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ـُ َأبِل َشْقَبَة ُهَق إْبَراِهقؿُ  َأُبق :ُقْؾُت  ـِ َأبِل َبْؽرِ  ْب َؼُف  ْب  َوَوثَّ
ُّ
َشْقَبَة اْحَتجَّ بِِف الـََّسائِل

ـْ َفْقِقِف اْحَتجَّ بِِفْؿ اْلُبَخاِريُّ  ,الـَّاُس 
 .َومِ

 ُهقَ  َوَأُبق
ُّ
ـُ ُطْؼَدَة َحافٌِظ َكبِقرٌ  اْلَعبَّاِس اْلَفْؿَداكِل إكََّؿا َتَؽؾَُّؿقا فِقِف بَِسَبِب  ,اْب

ُُمقٍر ُأْخَرى
ِ
ْػُف بَِسَبِب اْلُؿُتقِن َأْصاًل  ,اْلَؿْذَهِب َوٕ ـٌ  ,َوَلْؿ ُيَضعِّ ْسـَاُد َحَس  .َفاإْلِ

َْمِر فِل َحِديِث َأبِل ْٕ ـَ ا َْمَر َطَؾك الـَّْدِب بَِلنَّ , ڤُهَرْيَرَة  َفَقْجَؿُع َبْقـَُف َوَبْق ْٕ  ,ا

َْيِدي ْٕ َح بِِف فِل هذا ,َأْو اْلُؿَراَد بِاْلُغْسِؾ ُغْسِؾ ا  .َكَؿا َصرَّ

َْمَر فِقِف لِؾـَّْدِب  :قؾت ْٕ دِ [ماذكره] ,ويميد َأنَّ ا ـِ  ْلَخطِقُب فِل َتْرَجَؿِة ُمَحؿَّ ْب

  َطْبدِ 
ِّ
 اْلَؿْخَرمِل

ِ
ـْ َصِريِؼ َطْبدِ  ,اهلل

  مِ
ِ
ـِ َأْحَؿدَ  اهلل ـِ َحـَْبٍؾ َقاَل: َقاَل لِل َأبِل ْب َكَتْبُت  ْب

ـِ ُطَؿَر:  َحِديَث ُطَبْقدِ  ـْ اْب ـْ َكافٍِع َط  َط
ِ
ـْ َيْغَتِسُؾ »اهلل ُؾ اْلَؿقَِّت َفِؿـَّا َم َومِـَّا  ,ُكـَّا ُكَغسِّ

َٓ َيْغَتِسُؾ؟ ـْ  َٓ  «َم دُ  :ُيَؼاُل َلفُ  َقاَل: فِل َذلَِؽ اْلَجاكِِب َشاب   ,َقاَل: ُقْؾت:  ـُ  ُمَحؿَّ ْب

ُث بِفِ  َطْبدِ   ُيَحدِّ
ِ
ـْ َأبِل ,اهلل   َط

ِّ
ـْ ُوَهْقٍب  ,ِهَشاٍم اْلَؿْخُزومِل  .َفاْكُتْبُف َطـْفُ  ,َط

ـَ ُمْخَتؾِِػ َهِذهِ  ,َوَهَذا إْسـَاٌد َصِحقٌح  :ُقْؾت ـُ َما َجَؿَع بِِف َبْق ََحاِديِث  َوُهَق َأْحَس ْٕ ا

 هـا َوَاهلُل َأْطَؾُؿ.
أما مـ حقث اإلجزاء و ,ملسو هيلع هللا ىلصأن يؽقن كغسؾ الـبل  :وإفضؾ يف الغسؾ 

طـد جؿاهقر العؾؿاء مع كقة رفع  صح ُغسؾف, أو بِْرَكةٍ  ,غؿس يف بحرٍ  نإففق 

 تؿضؿض واستـشؼ. بؾ طـد جؿقعفؿ إذا ,الحدث

 و 
ّ
ويجب  ,يجؿع بقـ القضقء والُغسؾ ,ملسو هيلع هللا ىلصالؿغتسؾ بؽقػقة ُغسؾ الـَّبِل

 .استقعاب جؿقع الجسؿ

  َرُسقُل  َقاَل : َقاَل  ڤ ُهَرْيَرةَ  َأبِل وأما حديث
ِ
 َشْعَرةٍ  ُكؾِّ  َتْحَت  إِنَّ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ْعَر, َفاْغِسُؾقا َجـَاَبًة,  اإلمام َقاَل  ففق حديث ضعقػ وقد (٤)«اْلَبَشرَ  َوَأْكُؼقا الشَّ
                                                                                       

 وجقف. ـب الحارث فقف الحديث (,597) برقؿ: ماجف واـب (,106) برقؿ: والرتمذي (,248) برقؿ: داود أبق أخرجف (٤)
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ـُ  اْلَحاِرُث »: لؾحديث إخراجف طؼب َداُودَ  َأُبق  .«َضِعقٌػ  َوُهقَ  ُمـَْؽٌر, َحِديثُفُ  َوِجقفٍ  ْب

 َطأي١: حهِ َهح احلا٥ض ٚاجلٓب يف املطذد, ٚحهِ دخٛهلُا؟

َٓ ُجـُب ,َٓ أحؾ اْلَؿْسِجد لحائض» :ڤحديث طائشة  «َو
 ,ٓ يصح ,(٤) 

 مجفقلة. وهل بـت دجاجة ففق مـ رواية جسرة

  وٕن
ّ
أذن ٕصحاب الصػة أن يـامقا يف الؿسجدقد » :ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِل

وكاكت , (2) 

«قد صالت طؾقفؿ العزبة
 وغقره. ڤسعقد  كؿا جاء طـ أبل ,(٣) 

يف  امرأة تـام كاكت فؼد, وأما دخقل الحائض الؿسجد فؾقس بؿؿـقع

ب طؾقف اإلمام البخاري:  .(١)«باب كقم الؿرأة يف الؿسجد» الؿسجد, وبقَّ

 ٚقسا٠٤ ايكسإٓ يًذٓب؟َطأي١: حهِ َظ املصخف 

 :واختؾػقا يف قراءة الؼرآن لؾؿحدث

 . يجقز لف الؼراءة وٓ مس الؿصحػفجؿفقر العؾؿاء, طؾك أن الُجـُب ٓ

 .ٓ الؿس ,وذهب ققم مـ أهؾ العؾؿ إلك أكف يجقز الؼراءة

 ڤ َطائَشةَ  الؼراءة والؿس لِحديث: لف أكف يجقزإلك وذهب بعض الؿحؼؼقـ 

  ,فِل الصحقح
ُّ
«اهلَل َطَؾك ُكؾِّ َأْحَقاكِفِ  َيْذُكرُ » :ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن الـَّبِل

 (5). 

                                                                                       

 (, ويف إسـاده جسرة بـت دجاجة وهل مجفقلة.232الحديث أخرجف أبق داود برقؿ: ) (٤)

ِة »: ڤ(, وفقف: َقاَل أبق هريرة 6452الحديث أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (2) ػَّ َوَأْهُؾ الصُّ

َٓ َطَؾك َأَحٍد, إَِذا َأَتْتُف َصَدَقٌة َبَعَث بَِفا إَِلقْ  َٓ َماٍل َو َٓ َيْلُووَن إَِلك َأْهٍؾ َو ِفْؿ َوَلْؿ َيَتـَاَوْل مِـَْفا َأْضَقاُف اإِلْسالَِم, 

ٌة َأْرَسَؾ إَِلْقِفْؿ َوَأَصاَب مِـَْفا َوَأْشَرَكُفْؿ فِقَفا َشْقًئا,  .«َوإَِذا َأَتْتُف َهِديَّ

 (.1438(, وأخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )2542الحديث أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (٣)

ة , وهق لف قصة صقيؾڤ(, مـ حديث َطائَِشُة 439الحديث أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (١)

 «.  - َأْو ِحْػٌش  - َفَؽاَن َلَفا ِخَباٌء فِل الَؿْسِجدِ »وفقف, فؼالت: 

 (.373(, وأخرجف مسؾؿ برقؿ: )634أخرجف البخاري يف صحقحف معؾًؼا قبؾ حديث رقؿ: ) (5)
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  َقاَلْت: َقاَل لِل َرُسقُل  ڤَطاِئَشَة  وحديث
ِ
ـَ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َكاِولِقـِل اْلُخْؿَرَة ِم

«َحْقَضَتِؽ َلْقَسْت فِل َيِدكِ  إِنَّ  , َفَؼاَل:إِكِّل َحائٌِض  َقاَلْت َفُؼْؾُت:اْلَؿْسِجِد, 
 (٤). 

 ,ڤ ةء بـحقه طـد حذيػالؿتػؼ طؾقف, وجاهريرة  أبلو سقليت مـ حديث 

َٓ َيـُْجُس » ـَ   .«إِنَّ اْلُؿْمِم

 ,فال دٓلة فقفا ,[79القاقعة: ] ﴾پ ڀ ڀ ڀ﴿: اهلل  وأما ققل

وأكف ٓ يؿسف إٓ الؿطفرون, الذيـ هؿ , أهنا يف سقاق ذكر الؾقح الؿحػقظ إذا

 .«ٓ يؿسف إٓ الؿتطفرون» :لؼال ,ولق أراد بف الؿتقضئقـ ,الؿالئؽة

 

 

  

                                                                                       

 (.298الحديث أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (٤)
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 اهلل!  ضبخإ»... فكاٍ: ,قاٍ: نٓت دّٓبا]

 [«ال ٜٓذظ - املؤَٔٚيف زٚا١ٜ:  - إٕ املطًِ

 

 

ـْ َأبِل) - ٣٤ َلِؼَقُف فِل َبْعِض َصرِيِؼ الَؿِديـَِة َوُهَق  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ » ,ڤُهَرْيَرَة  َط

ـَ ُكـَْت َيا َأَبا »ُجـٌُب, َفاْكَخـَْسُت ِمـُْف, َفَذَهْبُت َفاْغَتَسْؾُت ُثؿَّ ِجئُت, َفَؼاَل:  َأْي

َقاَل: ُكـُْت ُجـًُبا, َفَؽرِْهُت َأْن ُأَجالَِسَؽ َوَأَكا َطَؾك َغْقرِ َصَفاَرٍة, َفَؼاَل: « ُهَرْيَرةَ 

  انَ ْبَح ُس »
ِ
ـْ  :وفِل ِرَواية - إِنَّ الُؿْسِؾؿَ  !اهلل  (.(٤)««َٓ َيـُْجُس  - اْلُؿْمِم

l: 

ـْ » قوله: مـ حديث حذيػة يف مسؾؿ«: اْلُؿْمِم
 (2). 

 .جـابة طؾك ڤ ُهَرْيَرةَ  أبق وكان ,وجده أي :«الَؿِديـَةِ  َصرِيِؼ  بَْعضِ  فِل لَِؼقَفُ » قوله:

 الجـابة, ولق أكف اغتسؾ لؽان أولك.جقاز تلخقر ُغسؾ  ففيه: 

  , قال:ڤ الُجَفْقِؿ إَْكَصاِريُّ  َأُبق فِػل َحِدْيث 
ُّ
ـْ َكْحِق  ملسو هيلع هللا ىلصَأْقَبَؾ الـَّبِل

مِ

  ,َفَؾِؼَقُف َرُجٌؾ َفَسؾََّؿ َطَؾْقفِ  ,بِْئِر َجَؿؾٍ 
ُّ
َحتَّك َأْقَبَؾ َطَؾك  ,ملسو هيلع هللا ىلصَفَؾْؿ َيُردَّ َطَؾْقِف الـَّبِل

 .(٣)«ُثؿَّ َردَّ الِجَداِر, َفَؿَسَح بَِقْجِفِف َوَيَدْيِف, 
                                                                                       

مـ حديث أبل  (,283البخاري يف صحقحف برقؿ: )أخرجف , «َيـُْجُس  َٓ  الُؿْسِؾؿَ  إِنَّ »بؾػظ: الحديث  (٤)

ـَ  إِنَّ », والحديث بؾػظ: ڤ(, مـ حديث حذيػة 372, وأخرجف مسؾؿ برقؿ: )ڤهريرة   َٓ  الُؿْمِم

 .ڤمـ حديث أبل هريرة  (371وأخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )(, 285, أخرجف البخاري برقؿ: )«َيـُْجُس 

 (.116أخرجف مسؾؿ ) (2)

 (.369) (, وأخرجف مسؾؿ يف صحقحف تعؾقًؼا برقؿ:337الحديث أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (٣)
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ـِ ُطَؿرَ   ـَ اْلَخطَّاِب  َأنَّ ُطَؿرَ  ,ڤ ويف حديث اْب   َسَلَل َرُسقَل  ,ڤ ْب
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

َل َأَحُدُكؿْ »َأَيْرُقُد َأَحُدَكا َوْهَق ُجـٌُب؟ َقاَل:  «َفْؾَقْرُقْد َوُهَق ُجـٌُب  ,َكَعْؿ, إَِذا َتَقضَّ
 (٤). 

بتؼديؿ الخاء, وتلخقر  :أي مِؾُت َطـُْف, وفقفا لغات :«َفاْكَخـَْسُت » قوله:

 الخاء, وإبدال الخاء بالحاء وكحق ذلؽ.

اهلل طؾقفؿ مـ  كان طؾقف الصحابة رضقان وما ,الحقاء مـ إفاضؾ وفيه: 

 
ّ
 الفقئات.وهؿ طؾك أكؿؾ , ملسو هيلع هللا ىلصمحبة ومجالسة الـَّبِل

 .بداء العذرإو ,لؾقفد وغقره فقف التزيُّـ :«ْبُت َفاْغَتَسْؾُت ُثؿَّ ِجئُت َفَذهَ » قوله:

إذا غاب أحدهؿ,  فقف تػؼد الرفؼة وإصحاب :«ـَ ُكـَْت َيا َأَبا ُهَرْيَرةَ َأيْ » قوله:

 وهذا السمال ُيػرح الؿسمول طـف, إذ يحس الؿسمول طـف أن السائؾ ُمفَتٌؿ بف.

  
ّ
بـ  بـ ققس فػل قصة ثابت ,ايسلل طـ أصحابف كثقرً  ملسو هيلع هللا ىلصوقد كان الـَّبِل

ـْ َمالٍِؽ:  َقاَل َأَكس يدل طؾك ذلؽ ما ڤشؿاس  ا َكَزَل َقْقل الَؿْقَلك »بِ َلؿَّ

 :﴿ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ

بٌِت َغاٌب َثا ,[2الحجرات: ] ﴾ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶

 
ِّ
ـْ َمْجؾِِس الـَّبِل ُسقُل  ,ملسو هيلع هللا ىلصَط  , ملسو هيلع هللا ىلصَواِْفَتَؼَدُه الرَّ

ُّ
ـْ َيْعَؾُؿ لِل ِطْؾَؿفُ ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼاَل الـَّبِل ؟ : َم

ًسا  َفَؼاَل َرُجٌؾ: َأَكا َيا َرُسقَل  , َفَذَهَب َفَقَجَدُه فِل َمـِْزلِِف َجالًِسا ُمـَؽِّ
ِ
َرْأَسُف, َفَؼاَل: اهلل

 َفْقَق َص َما َشْلُكَؽ 
ْ
, ُكـُْت َأْرَفُع َصْقتِل   ْقِت َرُسقلِ ؟ َقاَل: َشر 

ِ
َفَؼْد َحبَِط  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـْ َأْهِؾ الـَّاِر, َفَرَجَع إَِلك َرُسقلِ 
  َطَؿؾِل, َوَأَكا مِ

ِ
ـْ  َفَلْطَؾَؿُف, َقاَل ُمقَسك ملسو هيلع هللا ىلصاهلل بِ

ِة إَِخقَرة   فِل الَؿرَّ
ِ
اِْذَهْب, َفُؼْؾ َلُف: » بِبَِشاَرٍة َطظِقَؿٍة, َفَؼاَل:َأَكس: َفَرَجَع إَِلْقُف, َواهلل
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ـْ َأْهِؾ الَجـَّةِ َلْس  ـْ َأْهِؾ الـَّاِر, إِكَِّؽ َتِعقُش بَِخْقرٍ, َوَتُؿقُت ِبَخْقرٍ, َوَأْكَت ِم  .(٤)««َت ِم

ـْ ُمَعاِوَيةَ  وهؽذا يف حديث ةَ  َط ـِ ُقرَّ ـْ َأبِقفِ  ,ْب   ,َط
َّ
 ,ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُجاًل َكاَن َيْلتِل الـَّبِل

 
ُّ
ـٌ َلُف, َفَؼاَل َلُف الـَّبِل , َأَحبََّؽ  َفَؼاَل: َيا َرُسقَل  «؟َأُتِحبُّفُ »: ملسو هيلع هللا ىلصَوَمَعُف اْب

ِ
اهلُل َكَؿا  اهلل

 
ُّ
ـُ ُفاَلنٍ », َفَؼاَل:ملسو هيلع هللا ىلصُأِحبُُّف, َفَػَؼَدُه الـَّبِل  َماَت  َقاُلقا َيا َرُسقَل  «؟َما َفَعَؾ اْب

ِ
َفَؼاَل  ,اهلل

 
ُّ
َبِقِف:  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِل

ِ
ـْ أَ »ٕ َٓ َتْلتَِل َباًبا ِم َّٓ َوَجْدَتُف َيـَْتظُِركَ َأَما ُتِحبُّ َأْن   «؟ْبَقاِب اْلَجـَِّة إِ

ُجُؾ: َيا َرُسقَل  ـَا َفَؼاَل الرَّ ًة َأْم لُِؽؾِّ , َأَلُف َخاصَّ
ِ
ُؽؿْ »َقاَل:  ؟اهلل «َبْؾ لُِؽؾِّ

 (2). 

 مجالسة أهؾ العؾؿ, يمدي إلك الػتقر يف صؾب العؾؿ, وقد ثؿ إن الؽػ طـ 

 .فقحصؾ الضرر طؾك الُؿَجالِس والُؿَجاَلس ,غقرهؿ يمدي إلك مجالسة

 .فقف إبداء العذر :«ُكـُْت ُجـًُبا» قوله:

 .حقث قال بعضفؿ :وآطتذار أكقاع 

 .ما فعؾُت  :أن يؼقل :إما

 وقصدي كذا. ,فعؾُت  :أن يؼقل :وإما

 اهلل وأتقب إلقف. وأستغػر ,فعؾُت  :أن يؼقل :وإما

 وهذا أكؿؾ القجقه.

 .«َأْن ُأَجالَِسَؽ َوَأَكا َطَؾك َغْقرِ َصَفاَرةٍ َفَؽرِْهُت » قوله:

إفضؾ  كف كان يعتؼد أنأم أ ,أن الؿجالسة حرام ڤهريرة  أبق كان يظـهؾ 

 ؟أن يغتسؾ

ولق كان يعؾؿ أن البؼاء طؾك الجـابة حراٌم ٓغتسؾ  ,لعؾف واهلل أطؾؿ إخقر
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ولؽـ  ,وربؿا لؼل كثقًرا مـ الـاس وصافحفؿ ,حقـفا, ولؿا خرج إلك السقق

 
ّ
 ومـزلتف الرفقعة كره أن يجالسف إٓ وقد اغتسؾ مـ الجـابة. ملسو هيلع هللا ىلصلؽؿال الـَّبِل

 .لؾطفارة ةصكاق الجـابة ٕن حدث, رفع غقر طؾك أي :«َصَفاَرةٍ  َغقْرِ  َطَؾك َوأََكا» قوله:

لَ اهللُ َصالََة  ٓ َيْؼبَُؾ » :ڤهريرة  أبلويف حديث   .«أََحِدُكْؿ إَِذا أَْحَدَث حتَّك َيتََقضَّ

  ُسْبَحانَ » قوله:
ِ
,  والتعظقؿ هلل ,والتـزيف ,كؾؿة يمتك هبا لؾتعجب :«!اهلل
 واإلكؽار, و غقر ذلؽ.

ـَ  ُسْبَحانَ »فؿثالف لؾتعظقؿ:   ؟ َوَماَذا ُفتَِح ِم ـٍ ـَ اْلِػَت ْقَؾَة ِم , َماذا ُأْكِزَل الؾَّ
ِ
 اهلل

؟ ـِ  «الَخَزائِ

 .«سبحاكؽ هذا هبتان طظقؿ»قال:  ؾؿظوإذا ُتؽِؾَِؿ يف اإلكسان ب 

ـُِؼص   .!اهلل سبحان :قال ,اهلل  وإذا ُت

 ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ﴿ :اهلل  قال
 .[82الزخرف: ]

 .[180الصافات: ] ﴾ی ی ی ی ىئ ىئ﴿ :اهلل  وقال

ـْ َج  فؿ يف سػرهؿ مالرضل طـفؿ حا ةوكان الصحاب ـِ  ابِرِ ــجاء َط  َطْبدِ ْب

 
ِ
 .(٤)«َوإَِذا َكَزْلـَا َسبَّْحـَا ,ُكـَّا إَِذا َصِعْدَكا َكبَّْرَكا» َقاَل: ڤاهلل

 ُمـَزه طـ الُسُػؾ. واهلل  ,أن الـزول ُسُػؾ :ققؾ والعؾة يف ذلؽ

ـِ  َسُؿَرةَ  ديثحكؿا يف  ,اهلل  والتسبقح مـ الؽؾؿات إربع التل يحبفا ْب

  َرُسقُل َقاَل: َقاَل  ڤُجـَْدٍب, 
ِ
 َأْرَبٌع: ُسْبَحانَ  َأَحبُّ اْلَؽاَلِم إَِلك»: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ِ
,  اهلل

ِ
اهلل

 َّٓ َٓ إَِلَف إِ ِف, َو َـّ َبَدْأَت  َواْلَحْؿُد لِؾَّ ِف َك ِبَليِّ َٓ َيُضرُّ «اهللُ, َواهللُ َأْكَبُر. 
 (2). 
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ـْ  ,إِنَّ الُؿْسِؾؿَ » قوله: إذا افرتقا  سالمواإلواإليؿان  :«وفِل ِرَواية اْلُؿْمِم

يدل سالم واإل ,طؿال الباصـةيؿان يدل طؾك إفاإل ,وإذا اجتؿعا افرتاقا ,اجتؿعا

 .ولؽـ طـد آفرتاق دل كؾ مـفا طؾك معـك أخر ,الظاهرةإطؿال طؾك 

ـْ ويف الصحقحقـ  ـِ  َمعَ  َأْقُعدُ  ُكـُْت : َقاَل  َجْؿَرَة, َأبِل َط  َطَؾك ُيْجؾُِسـِل َطبَّاسٍ  اْب

ـْ  َسْفًؿا َلَؽ  َأْجَعَؾ  َحتَّك ِطـِْدي َأِقؿْ : َفَؼاَل  َسِريِرهِ  , َمَعفُ  َفَلَقْؿُت  َمالِل مِ ـِ  ُثؿَّ  َشْفَرْي

ا الَؼْقسِ  َطْبدِ  َوْفدَ  إِنَّ : َقاَل    َأَتُقا َلؿَّ
َّ
ـِ »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل ـِ  َأوْ  - الَؼْقُم؟ َم  «- الَقْفُد؟ َم

 َيا: َفَؼاُلقا ,«َكَداَمك َوَٓ  َخَزاَيا َغْقرَ  بِالَقْفِد, َأوْ  بِالَؼْقِم, َمْرَحًبا»: َقاَل . َربِقَعةُ : َقاُلقا

  َرُسقَل 
ِ
َّٓ  َكْلتِقَؽ  َأنْ  َكْسَتطِقعُ  َٓ  إِكَّا اهلل ْفرِ  فِل إِ   َهَذا َوَبْقـََؽ  َوَبْقـَـَا الَحَراِم, الشَّ

ُّ
 الَحل

ـْ  ارِ  مِ ـْ  بِفِ  ُكْخبِرْ  َفْصٍؾ, بَِلْمرٍ  َفُؿْرَكا ُمَضَر, ُكػَّ  َوَسَلُلقهُ  الَجـََّة, بِفِ  َوَكْدُخْؾ  َوَراَءَكا, َم

ـِ  ـْ  َوَكَفاُهؿْ  بَِلْرَبٍع, َفَلَمَرُهؿْ : إَْشِرَبةِ  َط   بِاإِليَؿانِ : َأَمَرُهؿْ  َأْرَبٍع, َط
ِ
: َقاَل  َوْحَدُه, بِاهلل

  اإِليَؿانُ  َما َأَتْدُرونَ »
ِ
 إَِلفَ  َٓ  َأنْ  َشَفاَدةُ »: َقاَل  َأْطَؾُؿ, َوَرُسقُلفُ  اهللُ  :َقاُلقا «َوْحَدهُ  بِاهلل

 َّٓ ًدا َوَأنَّ  اهللُ  إِ , َرُسقُل  ُمَحؿَّ
ِ
الَِة, َوإَِقامُ  اهلل َكاِة, َوإِيَتاءُ  الصَّ  َوَأنْ  َرَمَضاَن, َوِصَقامُ  الزَّ

ـَ  ُتْعطُقا ـْ  َوَكَفاُهؿْ  «الُخُؿَس  الَؿْغـَؿِ  ِم ـِ : َأْرَبعٍ  َط بَّاءِ  الَحـْتَؿِ  َط  َوالـَِّؼقرِ  َوالدُّ

َـّ »: َوَقاَل  «الُؿَؼقَّرِ : »َقاَل  َوُربََّؿا ,«َوالُؿَزفَِّت  َـّ  َوَأْخبُِروا اْحَػُظقُه ـْ  بِِف , (٤)«َوَراَءُكؿْ  َم

 .والشاهد أكف فسر اإليؿان باإلسالم

اهلل  قال ,ٓ حسقة والؽافر كجاستف معـقية, أي لطفارتف :« َيـُْجُس َٓ » قوله:

: ﴿[28التقبة: ] ﴾ٿ ٿ ٿ. 

ـِ َأبِل وفِل َحِديث َسِعقدِ  َبَعَث »َيُؼقُل:  ڤَأَبا ُهَرْيَرَة,  َسِعقٍد, َأكَُّف َسِؿعَ  ْب

  َرُسقُل 
ِ
ـْ َبـِل َحـِقَػَة ُيَؼاُل َلُف: ُثَؿاَمةُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـُ  َخْقاًل قَِبَؾ َكْجٍد, َفَجاَءْت بَِرُجٍؾ مِ ْب
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ـْ َسَقاِري اْلَؿْسِجدِ  ُأَثاٍل, َسقُِّد َأْهؾِ 
 فؾق كان كجًسا ,اْلَقَؿاَمِة, َفَرَبُطقُه بَِساِرَيٍة مِ

 ربطف يف الؿسجد. ما كجاسة حسقة

  ,وجاءت القفقد وبعضفؿ كان طؾك اإلشراك
ّ
إلك  ملسو هيلع هللا ىلصويدخؾ طؾك الـَّبِل

 الؿسجد, فؾؿ يؽـ ُيـؽر طؾقفؿ ذلؽ.

معـقية, ولق اغتسؾ بؿاء كجاسة الؽافر كجاسة و ,اصاهر حًقا ومقتً  فأدمل 

 ولق كاكت كجاسة حسقة لذهبت بالغسؾ. ,البحار ما صُفَرت

 ا وباصـًا.اإلسالم, و صفارة أهؾف ضاهرً واإليؿان,  بقان مـزلة ويف هذا الحديث 

ڇ ڍ ﴿:اهلل  قال ,لؿممـ طؾك غقره مـ الـاسامؽرمة  وفيه: 

 .[13الحجرات: ] ﴾ڍ ڌ ڌڎ

ـِ  َطبَّادِ  حديث ويف ,أشؽؾ طؾقف شلءتعؾقؿ الجاهؾ إذا  وفيه:   ُشَرْحبِقَؾ  ْب

ـْ  َحائًِطا َفَدَخْؾُت  اْلَؿِديـََة, َفَلَتْقُت  َسـٌَة, َأَصاَبْتـَا: َقاَل , قصة ولف, ڤ  ِحقَطاكَِفا, مِ

 اْلَحائِِط, َصاِحُب  َفَجاءَ  َثْقبِل, فِل َوَحَؿْؾُت  مِـْفُ  َوَأَكْؾُت  َفَػَرْكُتُف, ُسـُْباًل  َفَلَخْذُت 

  َرُسقَل  َفَلَتْقُت  َثْقبِل, َوَأَخذَ  َفَضَرَبـِل
ِ
 َجاِهاًل, َكانَ  إِذْ  َطؾَّْؿَت  َما» :َفَؼاَل  ,ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 َٓ  .(٤)«َجائًِعا َكانَ  إِذْ  َأْصَعْؿَت  َو

التسبقح يف إمر الذي ٓ ُيظـ, أو يف إمر الذي ُيَظـ فقف غقر  وفيه: 

 ممكدة وهذه ُجْؿَؾة اهلل طـ الـؼائص, تـزيف ,اهلل الصقاب, والؿراد بذكر سبحان

 .«يـجس ٓ» لؼقلف:

 واهلل إن الؿممـ وإن الؿسؾؿ ٓ َيـُْجس.: ا ُأِكَدت أيًضا بَِؼَسٍؿ محذوفوربؿ

 وإن أصابتف كجاسة, وجب طؾقف أن يغسؾفا بالؿاء, وغقر ذلؽ مـ الؿزيالت. 

                                                                                       

 .(2620, وأبق داود يف ســف برقؿ: )(17521برقؿ: ) مسـدهيف  أحؿدالحديث أخرجف  (٤)



          
 217 الطهارة كتاب

 
, ڤة هرير وقد قال ابقأكف يجب طؾك الُجـُب أن يغتسؾ,  :والشاهد مـف 

 
ّ
َفَذَهْبُت  ,ُكـُْت ُجـًُبا, َفَؽِرْهُت َأْن ُأَجالَِسَؽ َوَأَكا َطَؾك َغْقِر َصَفاَرةٍ » :ملسو هيلع هللا ىلصلؾـَّبِل

 .«ُثؿَّ ِجئُت  ,َفاْغَتَسْؾُت 

 
ّ
  ,طؾك ذلؽ, ولؿ يـؽر طؾقف ملسو هيلع هللا ىلصفلقره الـَّبِل

ّ
ما اطتؼده  ملسو هيلع هللا ىلصوإكؿا أكؽر الـَّبِل

 أن الؿممـ يـجس. مـ

ُفؿَّ َوبَِحْؿدِ  سبَحاَكَؽ   اْكَت  َك َأْشَفُد َأْن ٓ إِلَف إِٓالؾَّ

 ْتقُب إَِلْقَؽ َأْسَتْغِػُرَك َوأَ 
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  ,ٜدٜ٘ نإ ايٓيب إذا اغتطٌ َٔ اجلٓاب١ غطٌ»]

 [«...ثِ اغتطٌ ,ثِ تٛضأ ٚض٤ٛٙ يًصال٠

 

 

ـْ َطائَِشَة ) - ٣2 ـْ اْلَجـَاَبِة َغَسَؾ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن الـَّبِلُّ », َقاَلْت: ڤَط إَذا اْغَتَسَؾ ِم

َـّ  ُؾ بَِقَدْيِف َشْعَرُه, َحتَّك إَذا َض اَلِة, ُثؿَّ اْغَتَسَؾ, ُثؿَّ ُيَخؾِّ َل ُوُضقَءُه لِؾصَّ َيَدْيِف, ُثؿَّ َتَقضَّ

اٍت, ُف َقْد َأْرَوى َبَشَرَتُف, َأَفاَض َطَؾْقِف اْلَؿاَء َثاَلَث َمرَّ  (.(٤)«َر َجَسِدهِ ُثؿَّ َغَسَؾ َسائِ  َأكَّ

ـُْت َأْغَتِسُؾ َأَكا َوَرُسقُل »َوَكاَكْت َتُؼقُل: ) - ٣٣   ُك
ِ
ـْ إَكاٍء َواِحٍد, َكْغَترُِف  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ِم

«ِمـُْف َجِؿقًعا
 

(2)). 

ـْ َمْقُؿقَكَة بِـِْت اْلَحاِرِث ) - ٣١ َفا َقاَلْت  ملسو هيلع هللا ىلصَزْوِج الـَّبِلِّ  ,ڤَوَط َوَضْعُت » :َأكَّ

  لَِرُسقلِ 
ِ
ـِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َتْق ُثؿَّ  - َأْو َثاَلًثا - َوُضقَء اْلَجـَاَبِة, َفَلْكَػَل بَِقِؿقـِِف َطَؾك َيَساِرِه َمرَّ

ـِ  َتْق َْرِض, َأْو اْلَحائِِط, َمرَّ ْٕ ُثؿَّ  - َأْو َثاَلًثا - َغَسَؾ َفْرَجُف, ُثؿَّ َضَرَب َيَدُه بِا

ِف, ُثؿَّ َأَفاَض َطَؾك َرْأِسِف اْلَؿاَء, ُثؿَّ َتَؿْضَؿَض َواْسَتـَْشَؼ, َوَغَسَؾ َوْجَفُف َوِذَراَطقْ 

ك, َفَغَسَؾ ِرْجَؾْقِف, َفَلَتقُْتُف بِِخْرَقٍة َفَؾْؿ ُيرِْدَها, َفَجَعَؾ َيـُْػُض  َغَسَؾ َجَسَدُه, ُثؿَّ َتـَحَّ

 .((٣)«اْلَؿاَء بَِقِدهِ 

                                                                                       

 (.316(, وأخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )272الحديث أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (٤)

 (.319(, وأخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )250الحديث أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (2)

 (.317مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )اإلمام (, وأخرجف 274البخاري يف صحقحف برقؿ: ) اإلمام الحديث أخرجف (٣)



          
 219 الطهارة كتاب

 
l: 

  
ّ
 مـ الجـابة. ملسو هيلع هللا ىلصهذان الحديثان فقفؿا كقػقة ُغسؾ الـَّبِل

وإٓ فنن أدكك  ,الُغسؾ الؿقصقف يف هذيـ الحديثقـ هق أكؿؾ الُغسؾوهذا  

 بـقة رفع الحدث. الُغسؾ أن يـغؿس الرجؾ يف الؿاء, أو يػقض طؾك كػسف الؿاء

 َطأي١: حهِ املطُط١ ٚاالضتٓػام يف ايػطٌ؟

 :يف القضقء مع اختالففؿ يف وجقب الؿضؿضة وآستـشاق

 لؿ يعتد بالُغسؾ حتك يتؿضؿض ويستـشؼ. ,فؿـ ذهب إلك وجقهبؿا

 ., والصحقح القجقباجتزأ بؿا يطؾؼ طؾقف الُغسؾ ,ومـ قال باستحباهبؿا

 ؟ٌٖ جيص٨ ايُػطٌ عٔ ايٛض٤ٛ َطأي١:

ب البخاري   ,ثؿ غسؾ ساتر جسده ,باب مـ تقضل يف الجـابة» :بقَّ

 .«ولؿ ُيعد غسؾ مقضع القضقء مرة أخرى

 ًٓ يف كتاب الُغسؾ, يف طدة مقاصـ  إذ ذكره ,ڤ بحديث مقؿقكة مستد

 مستـبًطا ٕحؽامف.

ُٜذص٥٘ ُغطٌ ٚاحد؟ َٔ َٚدَب َطأي١:  عًٝ٘ ُغطالٕ ٌٖ 

الصحقح أكف إذا جؿع الـقة أجزأه, وإذا لؿ ُتجَؿع الـقة, فال بد أن يغتسؾ لؽؾ 

 مقجٍب طؾك ِحدٍة.

ٜهفٞ َطأي١: إذا تهسز َٛدب ايػطٌ, فٌٗ ًٜصّ غطٌ يهٌ َٛدب, أّ 

 غطًًا ٚاحًدا؟

 :واختؾػقا يف مسللة لق كان الؿقجب قد تؽرر مـ اإلكسان

  ,أكف ُيجِزئ ُغسٌؾ واحد ,والصحقح يف هذه الؿسللة
ّ
صاف طؾك  ملسو هيلع هللا ىلصفنن الـَّبِل

باب إذا جامع ثؿ طاد و مـ دار طؾك » :وقد بقب البخاري ,ف بُغْسٍؾ واحدئكسا
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 .«يف غسؾ واحد فكسائ

 فنكف أكَشط لؾَعقد, وإذا ,أرشد إلك القضقءاهلل طؾقف وطؾك آلف وسؾؿ  صؾكمع أكف 

 القاحدة. ةوإٓ فقؽػقف الُغسؾ ,لؽؾ َواِحَدٍة ُغْسال, كان ذلؽ مزيد كشاط وطـاية اغتسؾ

 كان تػقد آستؿرار والؾزوم. :«ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن الـَّبِلُّ » قوله:

 إذا أراد أن يغتسؾ.: «إَذا اْغَتَسَؾ » قوله:

أي خارج اإلكاء وهذا الُغسؾ مستحب, ولقس بقاجب,  :«َغَسَؾ َيَدْيفِ » قوله:

ر وتـظقػ لؾقديـ مـ الؼذر وإذى.  فنكف ُغْسؾ تطفُّ

 أن هذا الُغسؾ كان خارج اإلكاء., ڤحديث مقؿقكة  وسقليت

ـِ  هِ َفلَْكَػلَ بِقَِؿقـِِف َطَؾك َيَسارِ » قوله: َتْق  .طؾك يساره أي صب مـ يؿقـف :«َأْو َثاَلًثا ,َمرَّ

 
ّ
َل َفَغَسَؾ » :ملسو هيلع هللا ىلصوتقضل وضقءه لؾصالة, وقد تؼدم معـا كقػقة وضقء الـَّبِل َفتََقضَّ

اٍت  قِْف َثاَلَث َمرَّ اٍت  ,َواْستَـَْثرَ  ,ُثؿَّ َمْضَؿَض  ,َكػَّ ُثؿَّ َغَسَؾ َيَدُه  ,ُثؿَّ َغَسَؾ َوْجَفُف َثاَلَث َمرَّ

اٍت  ُثؿَّ  ,ُثؿَّ َمَسَح َرْأَسفُ  ,ُثؿَّ َغَسَؾ َيَدُه اْلقُْسَرى مِثَْؾ َذلَِؽ  ,اْلقُْؿـَك إَِلك اْلِؿْرَفِؼ َثاَلَث َمرَّ

اٍت  ـِ َثاَلَث َمرَّ  .(٤)«ُثؿَّ َغَسَؾ اْلقُْسَرى مِْثَؾ َذلَِؽ  ,َغَسَؾ ِرْجَؾُف اْلقُْؿـَك إَِلك اْلَؽْعبَْق

ما يبقـ أن ُغسؾ الرجؾقـ كان متلخًرا, أي  ,ڤولؽـ يف حديث مقؿقكة  

 .بعد آكتفاء مـ الُغسؾ

ًُاُٜخ فٌٗ َطأي١: أٚ إٔ حدٜح عا٥ػ١ , ٌَُ ع٢ً أْ٘ نإ ٜفعٌ ٖرا دا٥

 ؟ٚحدٜح ١َُْٛٝ حمٍُٛ ع٢ً أخس٣, حمٍُٛ ع٢ً صف١ ٚٚاقع١ ڤ

يف مؽان  ڤويؼال لعؾف كان يف قصة مقؿقكة  ,حؿؾ طؾك الحالقـلا فقجقز
                                                                                       

(, 226(, وأخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )164الحديث أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (٤)

 . ڤوالؾػظ لؿسؾؿ, مـ حديث طثؿان بـ طػان 
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 فاحتاج إلك أن يغسؾ رجؾقف طـد آكتفاء مـ الُغسؾ. ,فقف الؿقاهتتجؿع 

 .كؿا جاء يف طدة أحاديث ,اأي أفاض طؾك رأسف ثالثً  :«ُثؿَّ اْغَتَسَؾ » قوله:

ُؾ بَِقَدْيِف َشْعَرهُ » قوله: , حتك يقصؾ الؿاء إلك جؿقع أجزاء الرأس :«ُثؿَّ ُيَخؾِّ

 .ويطؿئـ إلك وصقلف

 .إدخال القد خالل الشعر هق: والتخؾقؾ 

 التخؾقؾو ,أي أدخؾ أصابعف فقفا لتخؾقؾفا بالؿاء «َخؾََّؾ لِْحَقَتفُ » ققلف: ومـف

 أما يف باب الحقض فسقليت أهنا تدلؽف دلًؽا شديًدا. ,يؽقن خػقًػا

ـْ ُجبَْقرِ , ولقس بقاجب ,والتثؾقث مستحب :«اثالثً » قوله: ـِ ُمْطِعٍؿ, َط  ڤ ْب

  ِطـَْد َرُسقلِ َقاَل: َذَكُروا 
ِ
ـَ اْلَجـَاَبِة, َفَؼاَل: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ا َأَكا, َفُلفِقُض َطَؾك », اْلُغْسَؾ مِ َأمَّ

ْأسِ ُثؿَّ َأَشاَر بَِقِدِه, َكَلكَُّف يُ «, َرْأِسل َثاَلًثا   .(٤)«ِػقُض بِِفَؿا, َطَؾك الرَّ

 ,فؾق بدأ برجؾقف ٕجزأُه ذلؽ ,ولقس بقاجب :مستحب والبدء بالرأس 

 
ّ
ثؿ يػقض , ثؿ يبدأ برأسف, ومقاضع القضقء مـف ,يبدأ بليامـف ملسو هيلع هللا ىلصلؽـ كان الـَّبِل

 طؾك سائر جسده.

َـّ » قوله:  :تعالكققلف ومـف  ,فالظـ يليت بؿعـك القؼقـ, أي تقؼـ :«َحتَّك إَذا َض

 ,طؾقف اهلل  أي تقؼـ أن لـ يضقػ, [87إكبقاء: ] ﴾ڳ ڳ گ گ گ﴿

 .يؽقن مبـًقا طؾك القؼقـبد أن  فنن رفع الحدث ٓ

ُف َقْد َأْرَوى َبَشَرَتفُ » قوله:  .أي طؿؿفا بالؿاء :«َأكَّ

اٍت » قوله: لؾؿبالغة يف والتثؾقث لالستحباب, و :«َأَفاَض َطَؾْقِف اْلَؿاَء َثاَلَث َمرَّ

 .ُغسؾ, حتك ٓ يدع شقًئا مـ البدنال

                                                                                       

  (.357(, ومسؾؿ )254متػؼ طؾقف البخاري ) (٤)
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 فقؽقن لؾرأس حآن: 

 ,بشرتف حتك إذا ضـ أكف قد أروى ,وُيَخؾِّؾيلخذ بقده  أنالحال إول:  

أفاض طؾقف ثالث غرفات, ثؿ يغسؾ سائر جسده, ولق بدأ بإيامـ ففق أفضؾ 

 », َقاَلْت: ڤَطاِئَشَة,  لحديث
ُّ
ؾِِف,  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن الـَّبِل ؾِِف, َوَتَرجُّ , فِل َتـَعُّ ـُ ُيْعِجُبُف التََّقؿُّ

 (٤)«َوُصُفقِرِه, َوفِل َشْلكِِف ُكؾِّفِ 

ـْ و    ڤُأمِّ َططِقََّة,  َط
ُّ
َـّ فِل َغْسِؾ اْبـَتِِف:  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلْت: َقاَل الـَّبِل اْبَدْأَن »َلُف

 .(2)«َوَمَقاِضِع الُقُضقِء ِمـَْفا بَِؿَقاِمـَِفا

 الحال الثاين: أن يػقض الؿاء طؾقف إفاضة حتك يستقطب  طؾك ما تؼدم.

 .أي طؿؿ جؿقع بدكف :«ثؿ غسؾ سائر جسده» قوله:

  ُكـُْت َأْغَتِسُؾ َأَكا َوَرُسقُل » قوله:
ِ
ـْ إَكاٍء َواِحدٍ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  بعض يفو ,«ِم

الؿاء ة يف هذا تلكقد أن الؿسؾؿ ٓ يـجس, وفقف صفار ,«مـ الجـابة»الروايات: 

إٓ إذا تغقرت  ,«فالؿاء صفقر ٓ يـجسف شلء»الؿستعؿؾ مـ الرجال والـساء, 

 .كؿا تؼدم أحد أوصافف الثالثة, صعؿف أو ريحف أو لقكف بـجاسٍة تؼع فقف

إلك جؿقع  جقاز ُغسؾ الرجؾ مع زوجتف, وجقاز كظر الرجؾ وفيه: 

 زوجتف, وكظر الزوجة إلك زوجفا.

اُوِدّي طَ  :قال الحافظ يف الػتح ُج ــَؾك َج ــَواْستََدلَّ بِِف الدَّ َطْقَرِة  ِؾ إَِلكـَقاِز كََظِر الرَّ

ـْ َصِريِؼ ُسَؾْقَؿان ,َوَطْؽسف ,اِْمَرَأتِفِ 
ـُ ِحبَّاَن مِ ـْ  بْـ ُمقَسك َأكَّفُ  َوُيَميُِّدُه َما َرَواُه اِْب ُسئَِؾ َط

ُجِؾ َيـُْظُر إَِلك َفْرِج اِْمَرَأتِفِ   ؟ڤ َسَلْلت َطائَِشة :َفَؼاَل  ؟َسَلْلُت َطَطاء :َفَؼاَل  ؟الرَّ
                                                                                       

 (.268(, وأخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )168رجف البخاري يف صحقحف برقؿ: )الحديث أخ (٤)

 (.939(, وأخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )167الحديث أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (2)
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 هـا. َوَاهلُل َأْطَؾؿُ  ,ْسَلَلةِ َوُهَق َكص  فِل اْلؿَ  ,اْلَحِديث بَِؿْعـَاهُ  َفَذَكَرْت َهَذا

  وأما ما جاء 
ّ
الرجؾ بػضؾ الؿرأة, والؿرأة  يغتسؾ هنك أن» :ملسو هيلع هللا ىلصأن الـَّبِل

غقرهؿا مـ   (٤)داود وأحؿد ففق حديٌث صحقح أخرجف أبق «الرجؾ بػضؾ

 
ّ
اإلمام وهق يف الصحقح الؿسـد لشقخـا  ,ملسو هيلع هللا ىلصحديث رجٍؾ مـ أصحاب الـَّبِل

 . بـ هادي القادطل مؼبؾ

ـِ  ـْ اِْب لؽـ قد جاء ما يعارضف وهق َما َرَوى اإِلَماُم ُمْسؾٌِؿ فِل َصِحقِحِف َط

  ,ڤَطبَّاٍس 
َّ
وُأطؾ هذا  «ڤقَكَة َكاَن َيْغَتِسُؾ بَِػْضِؾ َمْقؿُ » :ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َالـَّبِل

 :وقال بعضفؿ ,الـفل لؾؽراهة طؾك أن بقـفؿا فُقجَؿعالحديث والعؿؾ طؾقف, 

, الـفل يف حؼ الخؾقة, أما إذا كان الُغسؾ يف حاٍل واحد مع زوجفا فال هنل

 .يف الحالقـ والصحقح أن الؿاء ٓ يـُجس

  ما طؾقف َرُسقُل  وفيه: 
ِ
أهؾف, ومماكستفؿ, وهق  مـ حسـ الُعشرة مع ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـْ » :الؼائؾ ـُ الَعْفِد ِم  ڤ ةهرير كؿا يف حديث أبل ملسو هيلع هللا ىلص وقد قال, (2)«اإِليَؿانِ ُحْس

 .(٣)«َأْكَؿُؾ الُؿْممـقـ إِيَؿاًكا َأْحسـُُفْؿ ُخُؾًؼا, َوِخقارُكْؿ خقاُركؿ لِـَِسائِِفؿ» :طـد أحؿد

وغقره مـ إغسال طدم اإلسراف أن إصؾ يف ُغسؾ الجـابة  وفيه: 
                                                                                       

 (.17011(, وأحؿد )81أخرجف أبق داود ) (٤)

(, مـ 40(, والحاكؿ يف الؿستدرك برقؿ: )774ابـ إطرابل يف معجؿف برقؿ: )الحديث أخرجف  (2)

(, َقاَلْت طائشة 216يف الصحقحة طـد حديث رقؿ: ) , وصححف اإلمام إلباين ڤحديث طائشة 

  إَِلك َطُجقزٌ  َجاَءْت »: ڤ
ِّ
  َرُسقُل  َلَفا: َفَؼاَل  ِطـِْدي, َوُهقَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل

ِ
ـْ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  َجثَّاَمةُ  َأَكا: َقاَلْت  «؟َأْكِت  َم

اَكةُ  َأْكِت  َبْؾ : »َفَؼاَل  اْلُؿَزكِقَُّة,  بَِلبِل بَِخْقرٍ : َقاَلْت  «؟َبْعَدَكا ُكـُْتؿْ  َكْقَػ  َحاُلُؽْؿ؟ َكْقَػ  َأْكُتْؿ؟ َكْقَػ  اْلُؿَزكِقَُّة, َحسَّ

ل َأْكَت  , َرُسقَل  َيا َوُأمِّ
ِ
ا اهلل , َرُسقَل  َيا: ُقْؾُت  َخَرَجْت  َفَؾؿَّ

ِ
ْقَباَل؟ َهَذا اْلَعُجقزِ  َهِذهِ  َطَؾك ُتْؼبُِؾ  اهلل َفا» :َفَؼاَل  اإْلِ  إِكَّ

ـَا َكاَكْت  ـَ  َتْلتِق ـَ  َوإِنَّ  َخِديَجَة, َزَم ـَ  اْلَعْفدِ  ُحْس يَؿانِ  ِم  .«اإْلِ

 (.1162(, والرتمذي برقؿ: )7402الحديث أخرجف أحؿد برقؿ: ) (٣)
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ـْ َطائَِشَة  ,اإلكثار مـ الؿاءو ُكـُْت َأْغَتِسُؾ َأَكا »َقاَلْت: , ڤكؿا يف الحديث: َط

  َوَرُسقُل 
ِ
ـْ إَِكاٍء َبْقـِل َوَبْقـَُف َواِحٍد, َفُقَباِدُركِل َحتَّك َأُققَل: َدْع لِل. َدْع لِل.  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

مِ

 .(٤)«َقاَلْت: َوُهَؿا ُجـَُبانِ 

 .«َجِؿقًعا مِـْفُ  كَْغتَِرُف » :ڤ طائشة ؼقلل الُقُضقء, يـؼض ٓ الؿرأة َمس أن وفيه: 

 .الجؿاع [43 الـساء:] ﴾  ﴿ تعالك: ؼقلفب الؿرادو ,الؾـَؿس يؼع أن بد ٓ فنكف

الُقُضقء, الُغسؾ بسببف, وقد تؼدم معـا ذكر كقاقض  اهلل  فؼد أوجب

 ولقس مـفا َمس الؿرأة الذي هق بؿعـك الؾؿس.

ـْ َمْقُؿقَكَة بِـِْت اْلَحاِرِث » قوله:   :«ڤَوَط
ِّ
تزوجفا يف  ملسو هيلع هللا ىلصهل َزْوِج الـَّبِل

 .السادسة, وققؾ السابعة مـ الفجرةالسـة 

 ,يف مؽة ڤوُدفـت فقف, واشتد هبا الؿرض  ,وماتت بف ,وبـك هبا بَِسِرف 

 إذ أن الـَّ  ,هبا فلخرجقين مـفا, فؼالت لفؿ: إين لـ أمقت
ّ
وهذا  ,قد أخربها ملسو هيلع هللا ىلصبِل

  ,مـ دٓئؾ كبقتف
ّ
وهق حالل, وابتـك  ملسو هيلع هللا ىلصأهنا لـ تؿقت بؿؽة, وطؼد طؾقفا الـَّبِل

 هبا وهق حالل.

 » :(2)يف الصحقح ڤوما جاء طـ اِْبـ َطبَّاٍس  
ّ
تزوجفا وهق  ملسو هيلع هللا ىلصأن الـَّبِل

 ا لؽـ الصحقح خالفف.ثابٌت سـدً  «حرام

  رافع وأبق, ڤوقد روت َمْقُؿقَكة  
ّ
وبقـ  ملسو هيلع هللا ىلصوهق القاسطة بقـ الـَّبِل

 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  َأنَّ َرُسقَل  ,ڤُطْثَؿاَن  وفِل َحِدْيث ,مقؿقكة, أكف تزوجفا وهق حالل

َٓ َيْخُطُب »قال:  َٓ ُيـْؽُِح, َو  .(٣)«َٓ َيـْؽُِح الُؿْحرُِم, َو

                                                                                       

 (. 321الحديث أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (٤)

  (.1410(, ومسؾؿ )1837أخرجف البخاري ) (2)

 (.1409الحديث أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (٣)
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 ,بـ طباس أم الػضؾ ةولباب بـ القلقد, أم خالد ةلباب :ولفا ثالث أخقات 

 .وأم محػد هزيؾة بـت الحارث

التاريخ, وصؾَّك  طؾك الصحقح مـ أققال أهؾ ڤوماتت قبؾ طائشة  

 .ڤابـ طباس طؾقفا 

 ,زوجة, وزوج لغة مـ لغات العربوزوج  :يجقز القجفان :«َزْوج» قوله:

حتك ققؾ  ,[37إحزاب: ] ﴾ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿أشفر قال تعالك:  لوه

 .الؿقاريثيؼال زوجة إٓ يف مسائؾ بلكف ٓ 

  َوَضْعُت لَِرُسقلِ » قوله:
ِ
 .«َوُضقَء اْلَجـَاَبةِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

خدمة الؿرأة لزوجفا, وما كان طؾقف كساء السؾػ يف هذا الباب, بخالف  فيه: 

 يف هذا الزمان, إذ ربؿا تؼقل لزوجفا لقس طؾل بقاجب. ما تػعؾف بعض الـساء

يف  وهذا مـ قؾة فؼف الـساء, فنذا أمرها الزوج وجب طؾقفا صاطتف 

أن تعد لف  وإذا لؿ يلمرها كان مـ الؿؽافلة ,وهذا لقس بؿعصقة ,اهلل  صاطة

 ولباسف وغقر ذلؽ مـ شلكف. ُغسَؾف

 والؿراد بقضقء الجـابة ُغسؾ الجـابة كؿا هق ُمقضح يف أحاديث ُأَخر. 

ـِ َفَلْكَػَل » قوله: َتْق ٕن القسار قد يؽقن فقفا شلء مـ  :«بَِقِؿقـِِف َطَؾك َيَساِرِه َمرَّ

 ٕسباٍب يعؾؿفا الـاس. ,إذى

 .ولق اكتػك بلقؾ مـف جاز, والتثؾقث يف هذا الغسؾ طؾك آستحباب

مـ ٓ يرى , ويستدل ملسو هيلع هللا ىلصوهذا فعؾف  :«ُثؿَّ َتَؿْضَؿَض َواْسَتـَْشَؼ » قوله:

 أن الػعؾ ٓ يدل طؾك القجقب. ,وآستـشاق وجقب الؿضؿضة

 آستـشاق مـ وجقب, كؼقل الػعؾ مع ما تؼدم مـ إدلة يف أحاديث الُقُضقء
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 فؼد اختؾػ فقفا طؾك ما تؼدم. الؿضؿضةأما يدل طؾك هذا الؿعـك, و وآستـثار

 يف القجقب, وإن لؿ يثبت دلقؾ بذاتف يف إثباهتا. ة, وأهنا داخؾةوذكركا أهنا ثابت

كلكف واهلل وآستـشاق يف الجـابة و ةبقب البخاري باب الؿضؿضوقد  

 .أطؾؿ يذهب إلك القجقب

أي تقضل وضقءه لؾصالة, كؿا يف حديث  :«َوَغَسَؾ َوْجَفُف َوِذَراَطْقفِ » قوله:

 السابؼ, إٓ مقضع الؼدمقـ. ڤطائشة 

وهذا , أي بعد أن تقضل بدأ برأسف :«ُثؿَّ َأَفاَض َطَؾك َرْأِسِف اْلَؿاءَ » قوله:

 .طؾك ما تؼدم الرتتقب لالستحباب ٓ القجقب

يػرغ طؾك » :يف الصحقحقـ ڤويف حديث جابر  ,الصب :واإلفاضة 

 .(٤)«ارأسف ثالثً 

أما » :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال رسقل ,يف الصحقحقـ ڤبـ مطعؿ  ويف حديث جبقر

 .(2)«وأشار بقديف كؾتقفؿا ,أكا فلفقض طؾك رأسل ثالًثا

ـْ َطاِئَشَة  ,و يستحب أن يبدأ بشؼف إيؿـ  :َقاَلْت  ,ڤكؿا يف حديث َط

« 
ُّ
ـْ اْلَجـَاَبةِ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن الـَّبِل

ٍء َكْحَق اْلِحاَلِب  ,إَِذا اْغَتَسَؾ مِ
ْ
فِ  ,َدَطا بَِشل َفَبَدَأ  ,َفَلَخَذ بَِؽػِّ

ـِ  َْيَؿ ْٕ َْيَسرِ  ,بِِشؼِّ َرْأِسِف ا ْٕ  .(٣)«َطَؾك َوَسِط َرْأِسفِ بِِفَؿا : َفَؼاَل  ,ُثؿَّ ا

 ال:ـق اهلل  ويف الحديث أن رفع الحدث يؽقن بالؿاء ٓ بغقره, ٕن
 ڭ            ﴿

                                                                                       

ا َأَكا »(, بؾػظ: 328(, وأخرجف مسؾؿ برقؿ: )255الحديث أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (٤) َأمَّ

 «..َفُلْفِرُغ َطَؾك َرْأِسل َثاَلًثا

 (.327(, وأخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )254الحديث أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (2)

 (.318(, وأخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )258الحديث أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (٣)
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 .,[43الـساء: ] ﴾ڭ

 .بؼل مـف أي ما :«ُثؿَّ َغَسَؾ َجَسَدهُ » قوله:

 ؟ٌٖ ًٜصّ إٔ ٜعٛد يف غطٌ أعطا٤ ايٛض٤ٛ َطأي١:

 باب» :وقد بقب طؾقف البخاري ,ٓ حرج ٓ يؾزم, وإن غسؾفا مرًة أخرى

 .«الغسؾ مرة واحدة

ك, َفَغَسَؾ ِرْجَؾْقفِ » قوله:  فقف دلقؾ طؾك أن اإلكسان ُيَجاكِب الـجاسة :«ُثؿَّ َتـَحَّ

 .الـََجس ٕكف إذا غسؾ بقـ ذلؽ الؿقصـ ربؿا تؾقث وأصابف ,ومقاضع الؼذر

 :َطأي١: ٌٖ املا٤ املطتعٌُ جنظ أّ طاٖس؟

 .العؾؿ وأدلة الطفارة أكثر وأصرح أكف صاهر والخالف فقف بقـ أهؾالصحقح 

 قن يفـد يؽـوهق الصحقح, فؼ ,لقس بـجس وإن قؾـا بلن الؿاء الؿستعؿؾ

الحؿام ما هق مـ ذلؽ, أو يخشك أن يؽقن مظـة ذلؽ, ولق حتك مـ باب  أرضقة

 الؼذر.

 غطٌ ايسدًني؟ يفَطأي١: ٌٖ ًٜصّ ايرتتٝب 

 
ّ
 .أكف يبدأ بقؿقـف, ثؿ بشؿالف ,كان طؾك إصؾ ملسو هيلع هللا ىلصالذي يظفر أن الـَّبِل

ُٜعترب َٔ ُغطٌ اجلٓاب١أ ,ٌٖٚ ٖرا ايُػطٌ يًسدًني َطتكًًا َطأي١:  ؟ّ 

إن كان قد اغتسؾ قائًؿا, فػل الغالب أن إرجؾ يصقبفا ما أصاب بؼقة 

أكف اغتسؾ وخشل أن البدن, وإن كان قد اغتسؾ جالًسا فؾعؾف لؿ يصقبفا ذلؽ, أو 

 ٓ يصؾ الؿاء إلك جؿقع إجزاء, فغسؾفؿا طؾك ِحدة.

 .أو أكف تتؿة لؿا كان قد شرع فقف مـ القضقء واهلل أطؾؿ

 الؿـاشػو فقف جقاز استخدام الؿـاديؾ :«َفلََتقْتُُف بِِخْرَقٍة َفَؾْؿ ُيرِْدَها» قوله:
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 .لتـشقػ الجسؿ مـ الؿاء

 
ّ
الـبل وإٓ لق كاكت غقر جائز لـفاها  ,مع جقازها ملسو هيلع هللا ىلصوإكؿا تركفا الـَّبِل

 طـ ذلؽ.اهلل طؾقف وطؾك آلف وسؾؿ  صؾك

 باملٓاغف, أٚ باملٓادٌٜ, ٚحنٖٛا ف بعد ايػطٌحهِ ايتٓػَطأي١: 

 لة:أختؾػ العؾؿاء يف هذه الؿسل

 .مـ جقزها مطؾًؼا :فؿـفؿ

 .مـ مـعفا مطؾًؼا :ومـفؿ

 .صقًػا فاوهنك طـ مـ أجازها شتاءً  :ومـفؿ

  ڤحرص الصحابة : ويف الحديث 
ّ
, ملسو هيلع هللا ىلص طؾك كؼؾ كؾ ما يتعؾؼ بلفعال الـَّبِل

فنن  ,أدلة ويف هذا رد طؾك كثقر مؿـ صقغ بعض البدع, والتل لؿ تلِت هبا

 وَجؾ. َصُغر, وما دقالصحابة قد كؼؾقا لـا ما َطُظَؿ و

مع أكـا  الشلء, أن اإلكسان ٓ يعتب طؾك أخقف إذ لؿ يؼبؾ مـف بعض وفيه: 

 كـصح أن ٓ ُتؽَسر كػس الؿممـ, فنن هذا يققع حرًجا يف الؼؾقب.

جعؾ يـػض  ,أي أكف بدل استخدام الخرقة: «َفَجَعَؾ َيـُْػُض اْلَؿاَء بَِقِدهِ » قوله:

وربؿا أصاب  ,الؿاء بقديف إلزالة الؿاء مـ الجسؿ, حتك ٓ ُيبؾؾ الؿالبس

 مـ الربودة أو كحق هذا. ءاإلكسان بعد ذلؽ شل

ـْ فػل حديث  ,غسؾ الـساء كغسؾ الرجال سقاء :هيتيب   ڤ َسَؾَؿَة, ُأمِّ  َط

  َرُسقَل  َيا ُقْؾُت : َقاَلْت 
ِ
. َٓ »: َقاَل  اْلَجـَابَِة؟ لُِغْسؾِ  َفَلكُْؼُضفُ  َرْأِسل َضْػرَ  َأُشدُّ  اْمَرَأةٌ  إِكِّل اهلل

ـَ  ُثؿَّ  َحثَقَاٍت  َثاَلَث  َرأِْسِؽ  َطَؾك َتْحثِل َأنْ  َيْؽِػقِؽ  إِكََّؿا ـَ  الَْؿاءَ  َطَؾقِْؽ  ُتِػقِضق  .(٤)«َفتَْطُفرِي

                                                                                       

 (.330الحديث أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (٤)
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ـْ ُطَبْقدِ  وأخرج  ـِ ُطَؿقْ  مسؾؿ َط   َأنَّ َطْبدَ  ڤ َقاَل َبَؾَغ َطاِئَشةَ  ,رٍ ْب

ِ
ـَ  اهلل ْب

َـّ  ڤ َطْؿٍرو ـَ ُرُءوَسُف ـَ َأْن َيـُْؼْض ـِ  !َيا َطَجًبا :َفَؼاَلْت  ,َيْلُمُر الـَِّساَء إَِذا اْغَتَسْؾ ْب
ِ
ٓ

َـّ  ,َطْؿٍرو ـَ ُرُءوَسُف ـَ َأْن َيـُْؼْض ـَ  ,َهَذا َيْلُمُر الـَِّساَء إَِذا اْغَتَسْؾ َـّ َأْن َيْحؾِْؼ َأَفالَ َيْلُمُرُه

َـّ    َوَرُسقُل  َأَكا َأْغَتِسُؾ  ُكـُْت  َلَؼدْ » ,ُرُءوَسُف
ِ
ـْ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َٓ . َواِحدٍ  إَِكاءٍ  مِ  َأنْ  َطَؾك َأِزيدُ  َو

«إِْفَراَغاٍت  َثاَلَث  َرْأِسل َطَؾك ُأْفِرغَ 
 (٤). 

  فائدة: 
ّ
حديث  ملسو هيلع هللا ىلصوهذان الحديثان مـ أجؿع إحاديث يف ُغسؾ الـَّبِل

 .ڤوأوسع مـف حديث مقؿقكة , ڤطائشة 

  
ّ
 الـَّبِل

ّ
 هؿا أطؾؿ الـاس بُغسؾ ,ملسو هيلع هللا ىلصومعؾقم أن زوَجَتل

 
ّ
سقؿا ما  ٓ, التل لؿ يؽـ يطؾِّع طؾقفا غقرهـ فنن هذه مـ إمقر ,ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِل

 .يتعؾؼ بشمون البقت

وقد ذكر بعض أهؾ العؾؿ أن مـ الؿؼاصد الشرطقة يف  فائدة طيبة: 

ٍد  اهلل  إباحة حقث تزوج إحدى طشر , كثر مـ أربعأأن ُيَعدد  ملسو هيلع هللا ىلصلـبقف ُمَحؿَّ

كقن اإلكسان يتلسك و, والػؼف مـ أجؾ أن ُيـؼؾ طـف العؾؿ ,ومات طـ تِْسعٍ  ,امرأة

 
ّ
  بعث اهلل  فنن, ففذا مـ مؼاصد الشريعة ,ملسو هيلع هللا ىلصبالـَّبِل

ّ
 ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِل

, [21إحزاب: ] ﴾ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ﴿ :لُقتلسك بف قال تعالك

 
ّ
 .لبس العؿامة :طبادات, ومـ أمثؾة ذلؽ قد يجعؾ العادات ملسو هيلع هللا ىلصوالتلسل بالـَّبِل

 ؟ض١ٓ ٌٖ يبظ ايعُا١َ :ٚقد ُض٦ٌ غٝدٓا َكبٌ  َطأي١:

ُتعترب مـ طادات العرب التل أقرها اإلسالم, أما أهنا تصؾ إلك حد  : قال

  آقتداء كقيت إذا لؽـ تصؾ, فال السـقة
ّ
 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل برسقل آقتداء طؾك تثاب ,ملسو هيلع هللا ىلص بالـَّبِل

 

                                                                                       

 (.331الحديث أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (٤)
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  ,قاٍ: ْعِ أٜسقد أحدْا ٖٚٛ دٓب؟»]

 [«تٛضأ أحدنِ فًريقد ٖٚٛ دٓب إذا

 

 

ـْ َطبْد) - ٣5 ـْ ُطَؿر اِبْـ الَخطَّاب  اهلل َط ـْ الَخطَّاب َأْن ُطَؿر ,ڤبِ َقاَل:  ڤ بِ

 َأيَ  َيا َرُسقُل »
ِ
َل َأَحُد ْرُقُد َأَحُدَكا َوُهَق ُجـٌُب اهلل ُكْؿ َفْؾقَْرُقد َوُهَق ؟ َقاَل: َكَعْؿ, إَِذا َتَقضَّ

 (.(٤)«ُجـٌُب 

l: 

 يف ُذكِر ما غقر أخرى ألػاظٌ  ولف ,ترى كؿا الشقخان طؾقف اتػؼ حديث هذا 

 الباب.

 .والديـ بقان مسللٍة مفؿة مـ مسائؾ العؾؿإٓ أن الحديث جاء يف 

 ؟ٓاب١اجلع٢ً  ايّٓٛ َطأي١:

 َصؾَّك ,يف الصحقح ڤجاء يف حديث طائشة 
ّ
 اهلُل َطَؾْقفِ  أن الـَّبِل

  َرُسقُل  َكانَ »: َوَسؾَّؿَ 
ِ
لَ  َيـَاَم, َأوْ  َيْلُكَؾ  َأنْ  َفَلَرادَ  ُجـًُبا, َكانَ  إَِذا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  َتَقضَّ

اَلةِ  ُوُضقَءهُ   .(2)«لِؾصَّ

ـْ ويف رواية    َطْبدِ  َط
ِ
ـِ  اهلل ـْ  ,ڤَطاِئَشَة  َسَلْلُت : َقاَل  َقْقٍس, َأبِل ْب  ِوْترِ  َط

  َرُسقلِ 
ِ
 َيْغَتِسُؾ  َأَكانَ  اْلَجـَاَبِة؟ فِل َيْصـَعُ  َكانَ  َكْقَػ : ُقْؾُت  اْلَحِديَث, َفَذَكرَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 اْغَتَسَؾ  ُربََّؿا َيْػَعُؾ, َكانَ  َقْد  َذلَِؽ  ُكؾُّ »: َقاَلْت  َيْغَتِسَؾ؟ َأنْ  َقْبَؾ  َيـَامُ  َأمْ  َيـَاَم؟ َأنْ  َقْبَؾ 
                                                                                       

 (.306(, وأخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )287لحديث أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: )ا (٤)

 (.305(, وأخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )288الحديث أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (2)
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لَ  َوُربََّؿا َفـَاَم, فِ  اْلَحْؿُد : ُقْؾُت  َفـَاَم, َتَقضَّ َْمرِ  فِل َجَعَؾ  الَِّذي لِؾَّ ْٕ «َسَعةً  ا

 (٤). 

  َرُسقُل  َكانَ » :داود طـد أبل ڤوجاء طـ طائشة  
ِ
 َوُهقَ  َيـَامُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـْ  ُجـٌُب   .(2) ,«َماءً  َيَؿسَّ  َأنْ  َغْقرِ  مِ

َثـَا َداُوَد: َقاَل َأُبق ـُ  َحدَّ ـُ  اْلَحَس   ْب
 
, َطؾِل

ُّ
ـَ  َيِزيدَ  َسِؿْعُت : َقاَل  اْلَقاِسطِل  ْب

 هـاإِْسَحاَق.  َأبِل َحِديَث  َيْعـِل «َوْهؿٌ  اْلَحِديُث  َهَذا: »َيُؼقُل  َهاُروَن,
ففق حديٌث  ,يف التؿققز مسؾؿاإلمام و ,الرتمذياإلمام  أشار إلك إطاللفو 

 
ّ
وطؾك صحة الحديث فؼد حؿؾف البقفؼل طؾك أكف  ,ملسو هيلع هللا ىلصُيخالػ الثقابت طـ الـَّبِل

  ,يـام ولؿ يؿس ماًء لؾُغسؾ
ّ
يف أكثر  أكف يتقضل ملسو هيلع هللا ىلصأما القضقء فؿـ طادة الـَّبِل

 .أحقالفو أحقاكف

 أي حال كقكف متؾبًسا بالجـابة.: «َأَحُدَكا َوُهَق ُجـٌُب َأَيْرُقُد » قوله:

 وطادةً  ,وهذا أمر جائز ولقس بحرام ,أي يـام وهق ُجـب: «َكَعؿْ » قوله:

أو يشعر  ,وكثقر مـ الـاس ربؿا يثؼؾ طؾقف الؼقام ,الجسؿ يلتقف فتقر بعد الجـابة

 بحاجة إلك الراحة فقـام.

لَ » قوله:  .لؾصالة وضقؤهأي : «إَِذا َتَقضَّ

ُُٛض٤َٛطأي١:   ؟أٚ َباٌح ,أٚ َطتخٌب ,ٚادٌب ٌٖ ٖرا اي

 :ثالثة أققال ٕهؾ العؾؿ

 وهذا ققل داود وجؿاطة. ,هبذا الحديث ًٓ استد :مـ ذهب إلك وجقبف :فؿـفؿ

 ,«أكف كان يـام وَلؿ يَؿس ماءً » ,لحديث طائشة السابؼ أكف مستحب: الثاين
                                                                                       

 (.307الحديث أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (٤)

 (.228الحديث أخرجف أبق داود يف صحقحف برقؿ: ) (2)
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 .ڤبـ الخطاب  لحديث ُطَؿرفحؿؾ حديث طائشة طؾك أكف صارف 

أيـام أحدكا وهق »يف رواية ٓبـ خزيؿة وابـ حبان  ڤويف حديث ابـ طؿر 

 .يف الصحقحقـ لؽـف يخالػ ما ,(٤)«ويتقضل إن شاء ,كعؿ :قال ؟جـب

ـُب َفَؾق كام :الثالث: أن هذا إمر لإلباحة قبؾ أو  ,قبؾ أن يتقضل أحٌد وهق ُج

فنن مثؾ  ,وهذا هق الؼقل الصحقح يف هذه الؿسللةاإلثؿ,  ما لحؼف ,يؿس ماءً أن 

 هذه إوامر غالًبا تؽقن لإلرشاد.

والشقطان  ,أن تـػر مـ الرائحة الؽريفة ,وقال العؾؿاء طادة الؿالئؽة 

 فاسُتِحب القضقء لذلؽ. ,أو إذى والؼذر ,يؼرب إلك الرائحة الؽريفة

 فِقفِ  َبْقًتا اْلَؿاَلئَِؽةُ  َتْدُخُؾ  َٓ » :ملسو هيلع هللا ىلصطـ الـبل  ,وغقره داود وقد روى طـد أبل 

َٓ  ُصقَرٌة, َٓ  َكْؾٌب, َو  .(2)«ُجـٌُب  َو

ولق كان هذا إمر ُمَتَعقَّـًا لقجب طؾك مـ  ,وقالقا غقر ذلؽ مـ إققال

 احتؾؿ أن يؼقم, ويتقضل ثؿ يـام.

 حتك ,الُعزبة صقل مـ طؾقفؿ اهلل رضقان الصحابة لِحَؼ  ما مع ,ُيـَؼؾ لؿ لؽـ

  أن
ّ
َمفُ  ثؿ ,الؿتعة بزواج الغزوات بعض يف لفؿ رخص ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقُل  حرَّ

 .ذلؽ بعد

فػل  ,أن أكؿؾ الحآت أن اإلكسان يـام طؾك صفارة :ويف هذا الحديث 

ـِ َطاِزٍب,  اْلَبَراءِ  حديث  ڤْب
َّ
َٓ ُأَطؾُِّؿَؽ َكِؾَؿاٍت », َقاَل َلُف: ملسو هيلع هللا ىلص, َأنَّ الـَّبِل َأ

                                                                                       

 (.216(, وابـ حبان )211أخرجف ابـ خزيؿة ) (٤)

 وهذا الحديث ضعقػ, يف, ڤ, مـ حديث طؾل (227برقؿ: ) ســفيف  أبق داودالحديث أخرجف  (2)

  َطْبدِ  إسـاده
ِ
ـِ  اهلل   ْب

 
 : مؼبقل.فقف , قال البخاري: فقف كظر, وأبقه قال الحافظُكَجل
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ـْ َلْقَؾتَِؽ, ِمتَّ َطَؾك اْلِػْطَرِة, َوإِْن َـّ ؼقلفتَ  إَِذا َأَوْيَت إَِلك فَِراِشَؽ, َفنِْن ِمتَّ ِم

ل ُوُضقَءَك  ,َأْصَبْحَت, َأْصَبْحَت َوَقْد َأَصْبَت َخْقًرا إَِذا أَتْقَت َمْضَجَعَؽ َفَتَقضَّ

ـِ  َؽ إْيَؿ الِة, ثؿَّ اْضَطِجْع طَؾك ِشؼِّ ُفؿَّ َأْسَؾْؿُت َكْػِسل إَِلْقَؽ, الؾَّ  ُثؿَّ ُقْؾ: ,لِؾصَّ

ْضُت َأْمرِي إَِلْقَؽ, َوَأْلَجلُت َضْفرِي إَِلْقَؽ, َرْغَبًة  ْفُت َوْجِفل إَِلْقَؽ, َوَفقَّ َوَوجَّ

َّٓ إَِلْقَؽ, آَمـُْت بِؽَِتابَِؽ الَِّذي َأْكَزْلَت, َٓ َمـَْجا ِمـَْؽ إِ َٓ َمْؾَجَل َو  َوَرْهَبًة إَِلْقَؽ, 

ـَ بَِقِدِه «الَِّذي َأْرَسْؾَت  َوَكبِقَِّؽ  . َفَؼاَل اْلَبَراُء: َفُؼْؾُت: َوَرُسقلَِؽ الَِّذي َأْرَسْؾَت, َفَطَع

 .(٤)«َوَكبِقَِّؽ الَِّذي َأْرَسْؾَت »فِل َصْدِري, ُثؿَّ َقاَل: 

مـ , وَطُظَؿ وَصُغرَ  ,فقؿا دق وجؾ :ويف الحديث سمال أهؾ العؾؿ 

 الؿسائؾ العؾؿقة.

مع أكف يجقز لف الـقم  ,أن الؿممـ يؽقن حريًصا دائًؿا طؾك الؽؿال وفيه: 

 كان ذلؽ أكؿؾ وأفضؾ. والقضقء, لؽـف إذا اغتسؾ وكام قبؾ الُغسؾ

, أو يـام طؾك صفارة ,قبؾ الـقم أن يؼقم ويصؾل ركعتقـ فربؿا إذا اغتسؾ

 وإذا أخر ذلؽ ربؿا لؿ يفـل بالـقم.

غتسؾ هدأ بالف وكام, ا ما فنذا ,الساطة وإخرىفقؼقم بقـ  وربؿا يؽقن قؾًؼا

َر أيًضا أن الرجؾ يريد العقدة إلك ذلؽ إمر نن الُغسؾ أو القضقء أكشط ف ولق ُقدِّ

ـْ  ,فػل صحقح مسؾؿ, لؾَعقد   َرُسقُل  َقاَل : َقاَل  ڤ اْلُخْدِريِّ  َسِعقدٍ  َأبِل َط
ِ
 اهلل

لْ  َيُعقَد, َأنْ  َأَرادَ  ُثؿَّ  َأْهَؾُف, َأَحُدُكؿْ  َأَتك إَِذا»: ملسو هيلع هللا ىلص  .(2)«َفْؾَقَتَقضَّ

                                                                                       

 (.2710مسؾؿ برقؿ: )(, وأخرجف 6315 ,247أخرجف البخاري برقؿ: ) (٤)

 (.308الحديث أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (2)

 



 
234 

 

  1/جإفــادة ذوي األفهـــام بشرح عمدة األحكام

 

ُف َأْكَشُط لِْؾَعْقدِ » :رواية ويف «َفنِكَّ
 (٤). 

ـْ  ,داود بلأوطـد   ـِ  َطْبدِ  َط ْحَؿ ـِ  الرَّ ـْ  َرافٍِع, َأبِل ْب تِفِ  َط ـْ  َسْؾَؿك, َطؿَّ  َط

  َأنَّ » َرافٍِع, َأبِل
َّ
 ,«َهِذهِ  َوِطـْدَ  َهِذهِ  ِطـْدَ  َيْغَتِسُؾ  كَِسائِِف, َطَؾك َيْقمٍ  َذاَت  َصاَف  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل

, َرُسقَل  َيا: َلفُ  ُقْؾُت : َقاَل 
ِ
َٓ  اهلل  َوَأْصَقُب  َأْزَكك َهَذا»: َقاَل  َواِحًدا, ُغْساًل  َتْجَعُؾفُ  َأ

 .(2)«َوَأْصَفرُ 

ـْ َهَذا َداُوَد: َقاَل َأُبق
 .َوَحِديُث َأَكٍس َأَصحُّ مِ

ُُٛض٤ٛ َاَطأي١:   :قبٌ ايّٓٛ َٔ اجلٓاب١ نٝف١ٝ اي

 ثؿ اختؾػ العؾؿاء يف كقػقة القضقء:

 تدل طؾك ذلؽ. ٕن لػظ الُقُضقء ,إلك أكف يتقضل وضقءه لؾصالة :فذهب بعضفؿ

وُغسؾ القديـ وما  ,إلك أن الؿراد بالقضقء هـا ُغسؾ إذى :وذهب بعضفؿ

 يتعؾؼ هبا.

يطعؿ وهق جـب  أو امـان إذا أراد أن يــف كـأك» ,ڤؿر ـح طـ ابـ طـوقد ص

 .«كام ثؿ صعؿ أو ,ومسح برأسف ,ويديف إلك الؿرفؼقـ ,غسؾ وجفف

َح أن الؿراد القضقء الشرطل ,ولقس بالقضقء الشرطل   ,لؽـ لق ُرجِّ

 لؽان أكسب ٕكف إصؾ.

                                                                                       

 َهَذا»(, وقال: 542, والحاكؿ يف الؿستدرك برقؿ: )(1211يف صحقحف برقؿ: ) ابـ حبانأخرجف  (٤)

, َشْرطِ  َطَؾك َصِحقٌح  َحِديٌث  ـِ ْقَخقْ َجاهُ  َوَلؿْ  الشَّ لْ » َقْقلِِف: إَِلك َأْخَرَجاهُ  إِكََّؿا الؾَّْػِظ, بَِفَذا ُيَخرِّ  َوَلؿْ  َفَؼْط, «َفْؾَقَتَقضَّ

دَ  َلْػَظةٌ  , َوَهِذهِ «لِْؾَعْقدِ  َأْكَشطُ  َفنِكَّفُ » فِقِف: َيْذُكَرا ـْ  ُشْعَبُة, بَِفا َتَػرَّ دُ  َطاِصٍؿ, َط ـْ  َوالتََّػرُّ ِطـَْدُهَؿا,  َمْؼُبقٌل  مِْثؾِفِ  مِ

 صحقح.(, وقال: إسـاده 14088والبقفؼل يف الؽربى برقؿ: )

بـ  (, والحديث يف إسـاده طبد الرحؿـ590(, وابـ ماجف برقؿ: )219أبق داود برقؿ: )الحديث أخرجف  (2)

 .أبل رافع, وطؿتف سؾؿك مجفقلة
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ٌّ بايسداٍ ٚايٓطا٤ ,ٌٖٚ ٖرا احلهِ خاٌص بايسداٍَطأي١:   ؟أّ أْ٘ عا

َل َأَحُدُكؿْ  إَِذا»لؼقلف: الذي يظفر العؿقم   .«َتَقضَّ

 .«َفْؾَقْرُقد َوُهَق ُجـٌُب » قوله:

 ؟ٌٖ ٜكاٍ بإٔ ٖرا األَس يًٛدٛبَطأي١: 

 إذا تقضل وأراد أن يـام فؾقـؿ. ,وإكؿا هذا لإلباحة :ٓالجـقاب: 

 اواحدً  كف ٓ يجب طؾقف إٓ ُغساًل نف, ر أن أحدهؿ كام ُجـًُبا ثؿ احتؾؿولق ُقدِّ 

 بـقٍة واحدة لرفع الحدث.

 َطأي١: ٌٖ تهفٞ يف غطٌ اجلُع١, ١ْٝ غطٌ اجلٓاب١؟

 ٕن ُغسؾ الجؿعة يخالػ ُغسؾ ,بد مـ جؿع كقتقـ وأما ُغسؾ الجؿعة فال

  ,وإن كاكت الفقئة واحدة ,الجـابة
ّ
 .ملسو هيلع هللا ىلصوأكؿؾ الفقئات أن يغتسؾ كغسؾ الـَّبِل

  ,ففق كالم مبارك ,والؽالم طؾك إحاديث يطقل 
ّ
وما  ,ملسو هيلع هللا ىلصكالم الـَّبِل

كؿا أوحك  ,أوحك إلك كبقف الؼرآن اهلل  فنن ,يتعؾؼ بذلؽ مـ القحل الؿبارك

 .[4 - 3الـجؿ: ] ﴾ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ  ٺ ڀ ڀ ڀ﴿ :قال تعالك, إلقف السـة

 ,لسؾؿ الـاس مـ كثقر مـ إمراض ,ولق ُطِؿَؾ بؿثؾ هذا الحديث وبـحقه

 وكحق ذلؽ مـ إمراض. ,آلتفاباتو ,مثؾ أمراض الحساسقة

إما يحتقي طؾك كذا أو كذا  ,غالًبا فنن إذى الذي يؽقن يف فرج العبد 

 وربؿا ضر اإلكسان. ,مـ الؿقؽروبات

إذ  ,وطؾك شؿقلف ,تؿام الشرع وكؿالف الحديث وما يف بابف يدل طؾكو 

أو الؼاكقن  ؟يف دساتقر إمؿ الؿتحدة ,أيـ تجد هذا ,تطرق إلك هذه الؿسللة

 ؟أو ما إلقف مـ الؼقاكقـ ؟الػركسل
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 ؟أو حتك فؾسػة أفالصقن أو أرسطق أو غقر ذلؽ

وٓ ما يقازيفا, وٓ ما تؽقن  ,ا, وٓ ما يؼارهباما تجد مثؾ هذه إحؽام أبدً 

, وإن زطؿقا أهنؿ يريدون تـظقؿ اهلل  فقف رائحة العؾؿ, ٕهنا بعقدة طـ شرع

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ﴿ :اهلل  قال زون:حقاة اإلكسان, فنهنؿ طاج

 .[82الـساء: ] ﴾ڈ ڎ

 ,صغقًرا وكبقًرا ,يؼظة ومـاًما ,ما يتعؾؼ بحقاة اإلكسان ,وقد بقـ ربـا 

ًٓ وفعاًل ا ,حضًرا وَسَػًرا أو يف أي مؾٍة  ,ما تجد يف أي كظاٍم طالؿل ,طتؼاًدا وقق

إذكار لإلمام الـقوي,  هذه إحؽام العظقؿة حقـ تؼرأ كتاب, غقر مؾة اإلسالم

بـ  أحؿد ٓبـ السـل أو طؿؾ الققم والؾقؾة لؾـسائل, و طؿؾ الققم والؾقؾة

 .ًبامحؿد, الديـقري تجد طج
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ٔ احلل إٕ»]  فٌٗ ع٢ً املسأ٠  ,اهلل ال ٜطتخٝٞ َ

 [«؟ فكاٍ: ْعِ...َٔ غطٌ إذا ٖٞ احتًُت

 

 

ـْ ُأمِّ َسَؾَؿَة ) - ٣1 َـّبِلِّ  ,ڤَط  َصْؾَحةَ  َؾقٍْؿ اْمَرَأُة َأبِلَجاَءْت ُأمُّ ُس » :, َقالَْت ملسو هيلع هللا ىلصَزْوِج ال

  إلَك َرُسقلِ 
ِ
, إنَّ  َفَؼالَْت: َيا َرُسقَل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ِ
, َفَفْؾ َطَؾك  اهلل ـْ الَْحؼِّ َٓ َيْستَْحقِل ِم اهللَ 

ـْ ُغْسٍؾ إَذا ِهَل اْحتََؾَؿْت؟ َفَؼاَل َرُسقُل    الَْؿْرَأِة ِم
ِ
 (.(٤)«َكَعْؿ, إَذا َرَأْت الَْؿاءَ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

l: 

 .ڤ ةطائشهل  (2)«فضحت الـساء» ة:وأن الؼائؾ, ڤوجاء يف مسؾؿ طـ أكس 

ـِ َمالٍِؽ  َأَكسِ َوَجاَء طـ قتادة, َأنَّ  ثفؿ أن أمَّ ُس  ,ڤْب ثت  ڤَؾقؿ حدَّ حدَّ

ُجُؾ؟طـ َاْلَؿْرَأِة َتَرى فِل َمـَامَِفا َما َيَرى َال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل سللت كبل» :أهنا فؼال  «رَّ

  َرُسقُل 
ِ
 .(٣)«َرَأْت اْلَؿاَء َفْؾَتْغَتِسؾ إَذا» :ملسو هيلع هللا ىلص َاهلل

ـَ  َيُؽقنُ  َما ِمـَْفا َكانَ  إَِذا» :ويف لػظ لؿسؾؿ ُجؾِ  ِم «َفْؾَتْغَتِسْؾ  الرَّ
 (١). 

«َفْؾَتْغَتِسْؾ  َوَأْكَزَلْت  َذلَِؽ  اْلَؿْرَأةُ  َرَأِت  إَِذا»: وطـد أحؿد يف الؿسـد
 (5). 

ـِ  جاءوقد  ,ويف غقر ذلؽ مـ الروايات ـْ  اْلَؼاِسِؿ, َط  ُسئَِؾ »: َقاَلْت  ڤ َطائَِشةَ  َط

                                                                                       

 (. 313مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )اإلمام (, وأخرجف 130البخاري يف صحقحف برقؿ: )اإلمام الحديث أخرجف  (٤)

 .ڤ, مـ حديث أكس بـ مالؽ (310صحقحف برقؿ: ) أخرجف مسؾؿ يفاإلمام الحديث  (2)

 (.311الحديث أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (٣)

 .ڤ(, مـ حديث أكس بـ مالؽ 312الحديث أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (١)

 .ڤ(, مـ حديث طبد اهلل بـ طؿر 5636الحديث أخرجف أحؿد يف مسـده برقؿ: ) (5)
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  َرُسقُل 
ِ
ـِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ُجؾِ  َط َٓ  اْلبََؾَؾ  َيِجدُ  الرَّ ـِ  ,«َيْغَتِسُؾ »: َقاَل . اْحتاَِلًما َيْذُكرُ  َو ُجؾِ  َوَط  الرَّ

َٓ  اْحتََؾؿَ  َقدْ  َأكَّفُ  َيَرى ««َطَؾقْفِ  ُغْسَؾ  َٓ »: َقاَل . اْلبََؾَؾ  َيِجدُ  َو
 .تؼدم بقاكف طؾك ما ,(٤) 

 .«ملسو هيلع هللا ىلصزوج الـَّبِّل  أم سؾؿة» قوله:

 
ْ
 ُأَمَقة. هل هـد بـت َأبِل

 أسؾؿت وهاجرت الفجرتقـ إلك الحبشة وإلك الؿديـة.

مـ أوائؾ مـ هاجر إلك الحبشة, ثؿ  ,إسد بـ َطْبد اهلل وكان زوجفا طبد

 هاجر إلك الؿديـة.

 .وزيـب, وَبرة, وآخر ,وأكجبت مـف ُطؿر ,وكاكت تحتف طؾك خقر حالٍ 

تتحدث طـف إجقال,  بؽاءً  ٕبؽَقـَّفُ  فؼالت ,يف الؿديـة ڤسؾؿة  ومات أبق

 
ّ
اهلل  أن تدخؾل الشقطان بقًتا قد أخرجف أتريديـ»فؼال:  ملسو هيلع هللا ىلصفَسِؿَع بذلؽ الـَّبِل

َبِل» :ڤ َسَؾَؿة , وَدَطا ٕبل(2)«مـف ِٕ َواْرَفْع َدَرَجَتُف فِل  ,َسَؾَؿةَ  الؾُفؿَّ اْغِػْر 

, َواْفَسْح لَُف  ـَ , َواْغِػْر لَـَا َوَلُف َيا َربَّ اْلَعالَِؿق ـَ , َواْخُؾْػُف ِفل َطِؼبِِف ِفل اْلَغابِرِي ـَ الَْؿْفِديِّق

ْر لَُف فِقفِ   .(٣)«فِل َقْبرِِه, َوَكقِّ

  َسِؿْعُت َرُسقَل  :قالت, ڤوطـفا 
ِ
ـْ » :َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُتِصقُبُف ُمِصقَبٌة  َطْبدٍ َما ِم

ا إَِلْقِف َراِجُعقنَ  ِف َوإِكَّ ا لِؾَّ ُفؿَّ ْأُجْركِل فِل ُمِصقَبتِل َوَأْخِؾْػ لِل َخْقًرا ِمـَْفا َفَقُؼقُل إِكَّ  ,الؾَّ

ا َماَت َأُبق .«َوَأْخَؾَػ َلُف َخْقًرا ِمـَْفا ,اهللُ فِل ُمِصقَبتِفِ  إَِّٓ َأَجَرهُ  َؾَؿَة, َس  َقاَلْت: َفَؾؿَّ

ـْ َأبِل
ـَ َخْقٌر مِ ُل َبْقٍت َهاَجَر إَِلك َرُسقلِ  ؟َسَؾَؿةَ  ُقْؾُت: َأيُّ اْلُؿْسؾِِؿق   َأوَّ

ِ
, ُثؿَّ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

                                                                                       

يف   (, وحسـف اإلمام إلباين113, الرتمذي برقؿ: )(236برقؿ: ) ســفيف  أبق داودالحديث أخرجف  (٤)
 صحقح وضعقػ ســ أبل داود بـػس الرقؿ.

 (.922أخرجف مسؾؿ ) (2)

 .(920أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (٣)
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  اهلُل لِل َرُسقَل  إِكِّل ُقْؾُتَفا َفَلْخَؾَػ 

ِ
  , َقاَلْت: َفَلْرَسَؾ َرُسقُل ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ِ
إَِلك  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـِ َأبِل َحاصِِب   َثاَلَث ِخَصالٍ  َيا َرُسقَل  َيْخُطُبـِل َلُف, ُقْؾُت:َعَة َبْؾتَ  ْب
َّ
 إِنَّ فِل

ِ
َأَكا  :اهلل

  َرُسقُل  :َفَؼاَل  ,اْمَرَأٌة َكبِقَرةٌ 
ِ
 :َقاَل  ,َقاَلْت: َوَأَكا اْمَرَأٌة َغُققرٌ  َأَكا َأْكَبُر ِمـِْؽ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

! َقاَلْت َيا َرُسقَل  ,َفُقْذِهُب َغْقَرَتِؽ   اهللَ  َأْدُطق
ِ
ُهْؿ  :َقاَل  ,َوإِكِّل اْمَرَأٌة ُمْصبَِقةٌ  اهلل

 َورَ  إَِلك
ِ
َجَفا ُسقلِفِ اهلل  .(٤)«َقاَل: َفَتَزوَّ

وطـدها  ,وُيذَكر أهنا كاكت ذات جؿال ,وهل آخر مـ مات مـ زوجاتف 

  فؼف ففل
ّ
حقـ أبك الؿسؾؿقن أن  ,بالحؾؼ والـحر ملسو هيلع هللا ىلصالتل أشارت طؾك الـَّبِل

 .الصد طـ بقت الحرام يف الحديبقةيؿتثؾقا أمره لشدة ما لحؼفؿ مـ 

ـْ : ومؿا يدل طؾك فؼففا    َزْوِج  َسَؾَؿَة, ُأمِّ  كؿا ثبت يف مسؾؿ َط
ِّ
 ,ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل

ـْ  َذلَِؽ  َأْسَؿعْ  َوَلؿْ  اْلَحْقَض, َيْذُكُرونَ  الـَّاَس  َأْسَؿعُ  ُكـُْت »: َقاَلْت  َأكََّفا   َرُسقلِ  مِ
ِ
 اهلل

ا ,ملسو هيلع هللا ىلص ـْ  َيْقًما َكانَ  َفَؾؿَّ   َرُسقَل  َفَسِؿْعُت  َتْؿُشُطـِل, َواْلَجاِرَيةُ  َذلَِؽ, مِ
ِ
: َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

َجاَل  َدَطا إِكََّؿا: َقاَلْت  َطـِّل, اْسَتْلِخِري: لِْؾَجاِرَيةِ  َفُؼْؾُت  «الـَّاُس  َأيَُّفا»  َيْدعُ  َوَلؿْ  الرِّ

ـَ  إِكِّل: َفُؼْؾُت  الـَِّساَء,   َرُسقُل  َفَؼاَل  الـَّاِس, مِ
ِ
 َطَؾك َفَرطٌ  َلُؽؿْ  إِكِّل»: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

َـّ  َٓ  َفنِيَّايَ  اْلَحْقِض, , اْلَبِعقرُ  ُيَذبُّ  َكَؿا َطـِّل َفُقَذبُّ  َأَحُدُكؿْ  َيْلتَِق الُّ  ِفقؿَ : َفَلُققُل  الضَّ

 .(2)««ُسْحًؼا: َفَلُققُل  َبْعَدَك, َأْحَدُثقا َما َتْدِري َٓ  إِكََّؽ : َفُقَؼاُل  َهَذا؟

بـ مالؽ كان  أم أكس ,الغؿقصاء :وققؾ ,هل الرمقصاء :وأم ُسَؾْقؿ 

 مالؽ ابـ الـَْظر. ,زوجفا

ْمَرَأتِفِ  َأكَسٍ  َأبُق َمالٌِؽ  َقاَل  
ِ
  ُسَؾقٍْؿ, ُأمِّ  ٓ

َ
ُجَؾ  َهَذا إِنَّ »: َأكَسٍ  ُأمُّ  َوِهل   َيْعـِل الرَّ

َّ
 الـَّبِل

                                                                                       

, بؾػظ أخصر مـ هذا الؾػظ, وأخرجف بتؿامف أحؿد (918الحديث أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (٤)

 (.26668بؾػظ: ) يف مسـده
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مُ  ملسو هيلع هللا ىلص امَ  َأَتك َحتَّك َفاكَْطَؾَؼ  اْلَخْؿَر, ُيَحرِّ  ُأمَّ  َفَخَطَب  َصْؾَحةَ  َأبُق َفَجاءَ  ُهـَاَك, َفَفَؾَؽ  الشَّ

, مِثُْؾَؽ  َما َصْؾَحَة, َأبَا َيا: َفَؼاَلْت  َذلَِؽ, فِل َفَؽؾََّؿَفا ُسَؾقٍْؿ,  َوَأكَا َكافٌِر, اْمُرؤٌ  َوَلؽِـََّؽ  ُيَردُّ

َجَؽ, َأنْ  لِل َيْصُؾُح  َٓ  ُمْسؾَِؿٌة, اْمَرَأةٌ   َدْهِري؟ َوَما: َقاَلْت  َدْهُركِ  َذاكَ  َما: َفَؼاَل  َأَتَزوَّ

ْػَراءُ : َقاَل  َٓ  َصْػَراءَ  ُأِريدُ  َٓ  َفنِكِّل: َقاَلْت  َواْلبَْقَضاُء, الصَّ ْساَلَم, مِـَْؽ  ُأِريدُ  بَْقَضاَء, َو  اإْلِ

ـْ : َقاَل    َرُسقُل  بَِذلَِؽ  َلَؽ : َقاَلْت  بَِذلَِؽ؟ لِل َفَؿ
ِ
  ُيِريدُ  َصْؾَحةَ  َأُبق َفاْكَطَؾَؼ  ,ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

َّ
 الـَّبِل

  َوَرُسقُل  ,ملسو هيلع هللا ىلص
ِ
ا َأْصَحابِِف, فِل َجالٌِس  اهلل ةُ  َصْؾَحَة, َأُبق َجاَءُكؿْ »: َقاَل  َرآهُ  َفَؾؿَّ  ُغرَّ

ـَ  اإْلِْساَلمِ    َفَلْخَبرَ  َفَجاءَ  «َطقْـَقْفِ  بَْق
َّ
َجَفا ُسَؾقٍْؿ, ُأمُّ  َقاَلْت  بَِؿا ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل  .«َذلَِؽ  َطَؾك َفتََزوَّ

ْساَلمَ  َرِضَقِت  إِكََّفا مِـُْف, َأْطَظؿَ  َكانَ  َمْفًرا َأنَّ  َبَؾَغـَا َفَؿا»: َثابٌِت  َقاَل   َمْفًرا اإْلِ

َجَفا  .(٤)«َفَتَزوَّ

ولًدا فؿات  ڤصؾحة  ٕبل وأكجبت ,فؽان هذا أطظؿ مفر يف اإلسالم 

ـْ وقصتف مشفقرة كؿا جاء,  ـٌ  َماَت : َقاَل  َأَكٍس, َط َبِل اْب
ِ
ـْ  َصْؾَحَة, ٕ  ُسَؾْقٍؿ, ُأمِّ  مِ

َْهؾَِفا َفَؼاَلْت 
ِ
ُثقا َٓ : ٕ ُثفُ  َأَكا َأُكقنَ  َحتَّك بِاْبـِفِ  َصْؾَحةَ  َأَبا ُتَحدِّ َبْت  َفَجاءَ : َقاَل  ُأَحدِّ  َفَؼرَّ

ـَ  َلفُ  َتَصـََّعْت  ُثؿَّ : َفَؼاَل  َوَشِرَب, َفَلَكَؾ  َطَشاًء, إَِلْقفِ   َذلَِؽ, َقْبَؾ  َتَصـَّعُ  َكانَ  َما َأْحَس

ا بَِفا, َفَقَقعَ   َأنَّ  َلقْ  َأَرَأْيَت  َصْؾَحةَ  َأَبا َيا: َقاَلْت  مِـَْفا, َوَأَصاَب  َشبِعَ  َقدْ  َأكَّفُ  َرَأْت  َفَؾؿَّ

,: َقاَل  َيْؿـَُعقُهْؿ؟ َأنْ  َأَلُفؿْ  َطاِرَيَتُفْؿ, َفَطَؾُبقا َبْقٍت, َأْهَؾ  َطاِرَيَتُفؿْ  َأَطاُروا َقْقًما َٓ 

 َأْخَبْرتِـِل ُثؿَّ  َتَؾطَّْخُت, َحتَّك َتَرْكتِـِل: َوَقاَل  َفَغِضَب,: َقاَل  اْبـََؽ, َفاْحَتِسِب : َقاَلْت 

  َرُسقَل  َأَتك َحتَّك َفاْكَطَؾَؼ  بِاْبـِل
ِ
  َرُسقُل  َفَؼاَل  َكاَن, بَِؿا َفَلْخَبَرهُ  ,ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ِ
: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

  َرُسقُل  َفَؽانَ : َقاَل  َفَحَؿَؾْت,: َقاَل  «َلْقَؾتُِؽَؿا َغابِرِ  فِل َلُؽَؿا اهللُ  َباَركَ »
ِ
 فِل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

  َسَػرٍ 
َ
  َرُسقُل  َوَكانَ  َمَعُف, َوِهل

ِ
ـْ  اْلَؿِديـَةَ  َأَتك إَِذا ,ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  ُصُروًقا, َيْطُرُقَفا َٓ  َسَػٍر, مِ
                                                                                       

 (. 2168برقؿ: ) أبق داود الطقالسل يف مسـدهالحديث أخرجف  (٤)
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ـَ  َفَدَكْقا  َواْكَطَؾَؼ  َصْؾَحَة, َأُبق َطَؾْقَفا َفاْحُتبَِس  اْلَؿَخاُض  َفَضَرَبَفا اْلَؿِديـَِة, مِ

  َرُسقُل 
ِ
 َأْخُرَج  َأنْ  ُيْعِجُبـِل إِكَّفُ  َربِّ  َيا َلَتْعَؾُؿ, إِكََّؽ : َصْؾَحةَ  َأُبق َيُؼقُل : َقاَل  ,ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 َتُؼقُل : َقاَل  َتَرى, بَِؿا اْحَتَبْسُت  َوَقدِ  َؾ,َدَخ  إَِذا َمَعفُ  َوَأْدُخَؾ  َخَرَج, إَِذا َرُسقلَِؽ  َمعَ 

 َوَضَرَبَفا َقاَل  َفاْكَطَؾْؼـَا, اْكَطؾِْؼ, َأِجُد, ُكـُْت  الَِّذي َأِجدُ  َما َصْؾَحةَ  َأَبا َيا: ُسَؾْقؿٍ  ُأمُّ 

ـَ  اْلَؿَخاُض  ل لِل َفَؼاَلْت  ُغاَلًما َفَقَلَدْت  َقِدَما, ِحق  َحتَّك َأَحدٌ  ُيْرِضُعفُ  َٓ  َأَكُس  َيا: ُأمِّ

  َرُسقلِ  َطَؾك بِفِ  َتْغُدوَ 
ِ
ا ,ملسو هيلع هللا ىلص اهلل   َرُسقلِ  إَِلك بِفِ  َفاكَْطَؾْؼُت  اْحَتَؿْؾتُُف, َأْصبََح  َفَؾؿَّ

ِ
 ,ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ا مِقَسٌؿ, َوَمَعفُ  َفَصاَدْفُتفُ  َقاَل   َكَعْؿ,: ُقْؾُت  «َوَلَدْت؟ ُسَؾْقؿٍ  ُأمَّ  َلَعؾَّ »: َقاَل  َرآكِل َفَؾؿَّ

  َرُسقُل  َوَدَطا ِحْجِرِه, فِل َفَقَضْعُتفُ  بِفِ  َوِجْئُت : َقاَل  اْلِؿقَسَؿ, َفَقَضعَ 
ِ
 بَِعْجَقةٍ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـْ    فِل َقَذَفَفا ُثؿَّ  َذاَبْت, َحتَّك فِقفِ  فِل َفاَلَكَفا اْلَؿِديـَِة, َطْجَقةِ  مِ
ِّ
, فِل

ِّ
بِل  َفَجَعَؾ  الصَّ

 
ُّ
بِل ُظَفا, الصَّ   َرُسقُل  َفَؼاَل : َقاَل  َيَتَؾؿَّ

ِ
َْكَصارِ  ُحبِّ  إَِلك اْكُظُروا»: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ْٕ  «التَّْؿرَ  ا

اهُ  َوْجَففُ  َفَؿَسَح : َقاَل    َطْبدَ  َوَسؿَّ
ِ
 .(٤)«اهلل

مـفؿ  ,كؾفؿ يحػظقن الؼرآن ,اهلل تسعة مـ الرجال طبد اهلل  ورزق 

 ا.يروي طـ أكس كثقرً  ,صؾحة بـ أبل اهلل بـ طبد إسحاق

قال  :قال ڤاهلل  بـ طبد كؿا يف حديث جابر :بالجـة ملسو هيلع هللا ىلصوبشرها الـَّبِّل  

َمْقَصاِء, امرأِة أبل» :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسقل صؾَحَة,  رأيُتـل دخْؾُت الجـَة, فنذا أكا بالرُّ

ـْ َهَذا وسؿْعُت  ؟ فؼال: هذا بالٌل, َوَرَأْيُت َقْصًرا بِِػـَائِِف جاريٌة, َخْشَػًة, فُؼْؾُت: َم

. «فؼالقا: لُِعَؿَر, َفَلَردتُّ أْن أدُخَؾُف فَلْكُظَر إَِلْقِف, َفَذَكْرُت َغْقَرَتَؽ  ؟َهَذافؼْؾُت: لؿـ 

, أطؾقَؽ أغارُ  وأمل يا رسقَل  فؼال طؿر: بلبل
ِ
 .(2)«اهلل
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ّ
ـَ رأسف ,يدخؾ طؾقفا وطؾك أم حرام ملسو هيلع هللا ىلصوكان الـَّبِل وُيذَكر  ,فربؿا َفؾْق

 .َـّ خآت الـبل مـ الرضاطةكُ  أهنـ

ـْ  َفِؿـ شجاطتفا :وكاكت ُشجاطة  ـِ َمالٍِؽ  َأَكسِ  ما جاء َط , َأنَّ ُأمَّ ڤْب

ـٍ ِخـَْجًرا, َفَؽاَن َمَعَفا, َفَرآَها َأُبق َصْؾَحَة, َفَؼاَل: َيا  ُسَؾْقٍؿ اتََّخَذْت َيْقَم ُحـَْق

, َهِذِه ُأمُّ ُسَؾْقٍؿ َمَعَفا ِخـَْجٌر, َفَؼاَل َلَفا َرُسقُل  َرُسقَل 
ِ
  اهلل

ِ
 ؟: َما َهَذا اْلِخـَْجرُ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـَ اْلُؿْش 
َخْذُتُف إِْن: َدَكا مِـِّل َأَحٌد مِ , َبَؼْرُت بِِف َبْطـَفُ َقاَلْت: اتَّ ـَ ق

«ِركِ
 (٤). 

 وكاكت مـ الػؼقفات العابدات. 

, َأَكٌس َخاِدُمَؽ  طـ أّم ُسَؾقؿ َأكَّفا َقالْت: َيا َرُسقَل  ڤوَجاء طـ أكس 
ِ
اهلل

ُفؿَّ َأْكثِْر َماَلُف َوَوَلَدُه, َوَباِرْك َلُف فِقَؿا َأْطَطْقَتفُ »اهلَل َلف,ُ َقاَل:  اْدعُ   .«الؾَّ

ـْ َأَكسِ   ـِ َمالٍِؽ  وهؽذا جاء َط   ڤْب
ِّ
 ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َجاَءْت ُأمُّ ُسَؾقٍْؿ إَِلك الـَّبِل

 َطؾِّْؿـِل كَ  َفَؼاَلْت َيا َرُسقَل 
ِ
. اهلل َـّ ـَ » َقاَل:ؾَِؿاٍت َأْدُطق بِِف َطْشًرا  اهللَ  ُتَسبِِّحق

ُف َيُؼقُل: َقْد َفَعْؾُت َقْد َفَعْؾُت   .«َوَتْحَؿِديـَُف َطْشًرا َوُتَؽبِّرِيـَُف َطْشًرا ُثؿَّ َسِؾل َحاَجَتِؽ َفنِكَّ

وترجع إذا رجع  ,لغزواتفإذا خرج  ملسو هيلع هللا ىلصوكاكت تحب أن تخرج مع الـَّبِّل  

ـِ َمالٍِؽ  كؿا يف حديث َأَكسِ  :مـ غزواتف   َفَؽاَن َرُسقُل »َقاَل:  ڤْب
ِ
فِل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

 َمَعُف, َوَكاَن َرُسقُل 
َ
  َسَػٍر َوِهل

ِ
َٓ َيْطُرُقَفا ُصُروًقا, ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ـْ َسَػٍر, 

, إَِذا َأَتك اْلَؿِديـََة مِ

ـَ اْلَؿِديـَِة, َفَضَرَبَفا اْلَؿَخاُض 
َواْكَطَؾَؼ  َصْؾَحَة, َفاْحُتبَِس َطَؾْقَفا َأُبق ,َفَدَكْقا مِ

  َرُسقُل 
ِ
َصْؾَحَة: إِكََّؽ َلَتْعَؾُؿ, َيا َربِّ إِكَُّف ُيْعِجُبـِل َأْن َأْخُرَج  , َقاَل: َيُؼقُل َأُبقملسو هيلع هللا ىلصاهلل

َمَع َرُسقلَِؽ إَِذا َخَرَج, َوَأْدُخَؾ َمَعُف إَِذا َدَخَؾ, َوَقِد اْحَتَبْسُت بَِؿا َتَرى, َقاَل: َتُؼقُل 

َأَبا َصْؾَحَة َما َأِجُد الَِّذي ُكـُْت َأِجُد, اْكَطؾِْؼ, َفاْكَطَؾْؼـَا, َقاَل َوَضَرَبَفا َيا »ُأمُّ ُسَؾْقٍؿ: 
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ـَ َقِدَما, َفَقَلَدْت ُغاَلًما  .(٤)««اْلَؿَخاُض ِحق

 .لفذه الؿرأة الصالحة اهلل  مـ واستجابة دطاء ,هذه كرامة

 ومـ شعره: ,هق زيد :صؾحة وأبق 

ــــق ــــا أب ــــُد  أك ــــؿل زي ــــة واس   صؾح

 

ـــــقُد    ـــــباكل ص ـــــقم يف ش ـــــؾ ي  وك

  َصْؾَحَة إَلك َرُسقلِ  َجاَءْت ُأمُّ ُسَؾقٍْؿ اْمَرَأُة َأبِل» قوله: 
ِ
أي تسللف  :«ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

 .وتستػتقف

تحدثف مـ وراء  ,فنن لؿ تؽـ َمحرم :جقاز سمال الؿرأة لؾعالؿ وفيه: 

 ففق أحسـ وأصقب. ,وإن اكتػت بالؽتابة ويجقب طـفا ,حجاب

 اهلل  مع تؼقى يقجد ذلؽ واحتاج إلك السمال فال محظقرلؽـ إن لؿ 
 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿ :قال تعالك, وطدم الخضقع بالؼقل

 .[32إحزاب: ] ﴾ڄ ڄ ڄ

 ڇ﴿ :اهلل  كؿا أمر, بغض البصر اهلل  يتؼلطؾقف أن الؿػتل و 

 ڑ ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

 .[30الـقر: ] ﴾ک

,  َيا َرُسقَل » :قوله
ِ
ـْ اْلَحؼِّ  اهللَ  إنَّ اهلل  .«َٓ َيْسَتْحقِل ِم

  ڤما كان طؾقف الصحابة  فيه: 
ّ
 ولؿ ُيعؾؿ أن ,بالرسالة ملسو هيلع هللا ىلصمـ كداء الـَّبِل

 .اهلل ويا رسقل ,اهلل يؼقلقن يا كبل وإكؿا كاكقا ,أحًدا مـفؿ كان يـادي يا محؿد

فنما أن يؽقن حديث طفد  ,وإذا ُوِجَد مـ الؿسؾؿقـ مـ يـاديف يا محؿد

ـِ َمالٍِؽ  بنسالم, أو يؽقن مـ أطراب الؿسؾؿقـ, َوَجاء َأَكسِ  , َقاَل: َكاَدى ڤْب
                                                                                       

 (.2144الحديث أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (٤)
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 َفَؼاَل َيا َرُسقَل  َرُجٌؾ َرُجاًل بِاْلبَِؼقِع َيا َأبَا اْلَؼاِسِؿ َفاْلتََػَت إَِلْقِف َرُسقُل 
ِ
, إِكِّل َلْؿ  اهلل

ِ
اهلل

  ُفاَلكًا, َفَؼاَل َرُسقُل َأْطـَِؽ إِكََّؿا َدَطْقُت 
ِ
َٓ َتَؽـَّْقا بُِؽـَْقتِل» :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ْقا بِاْسِؿل َو  .(٤)«َتَسؿَّ

 ؟فٌٗ ناْٛا ٜٓادْٚ٘ بايه١َٝٓطأي١: 

 .والـبقة الذي يظفر أكف كان ُيـادى بالرسالة ,اهلل أطؾؿ

وأدلتفا  ة,وهل مـ الصػات الػعؾق :إثبات صػة الحقاء هلل  وفيه: 

 چ چ چ چ﴿ :قال تعالك ,وطؾقفا إجؿاع أهؾ السـة ,كثقرة يف الؽتاب والسـة

 .[53إحزاب: ] ﴾ٴۇۋ ۈ ۈ ۆ ۆ﴿, [26البؼرة: ] ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

  ويف حديث َأبِل
َّ
ْقثِل   َأنَّ َرُسقَل , ڤ َواقٍِد الؾَّ

ِ
َبْقـََؿا ُهَق َجالٌِس فِل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

  الَؿْسِجِد َوالـَّاُس َمَعُف إِْذ َأْقَبَؾ َثالََثُة َكَػٍر, َفَلْقَبَؾ اْثـَاِن إَِلك َرُسقلِ 
ِ
َوَذَهَب  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

  َواِحٌد, َقاَل: َفَقَقَػا َطَؾك َرُسقلِ 
ِ
ا َأَحُدُهَؿا: َفَرَأى ُفْرَجًة فِل الَحْؾَؼةِ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َفَجَؾَس  , َفَلمَّ

ا َفَرَغ َرُسقُل  ا الثَّالُِث: َفَلْدَبَر َذاِهًبا, َفَؾؿَّ ا أَخُر: َفَجَؾَس َخْؾَػُفْؿ, َوَأمَّ   فِقَفا, َوَأمَّ
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ا َأَحُدُهْؿ َفَلَوى إَِلك»َقاَل:  َـَّػِر الثَّالََثِة؟ َأمَّ ـِ ال  َفآَواهُ  َأَٓ ُأْخبُِرُكْؿ َط
ِ
ا أَخُر  اهلل اهللُ, َوَأمَّ

ا أَخُر َفلَْطَرَض َفلَْطَرَض  اْستَْحَقا َفاْستَْحَقافَ   .(2)«اهللُ َطـْفُ  اهللُ ِمـُْف, َوَأمَّ

  
ِّ
ـْ َسْؾَؿاَن اْلَػاِرِسل  ڤَوَط

ِّ
ـِ الـَّبِل  ,ملسو هيلع هللا ىلص, َط

ُجُؾ إَِلْقِف َيَدْيِف َأْن َيُردَّ  إِنَّ »َقاَل:  لٌّ َكرِيٌؿ, َيْسَتِحل إَِذا َرَفَع الرَّ
ُهَؿا ِصْػًرا اهللَ َحقِ

ـِ   .(٣)«َخائَِبَتْق
                                                                                       

( مـ حديث أكس بـ 2131(, ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3537أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (٤)

(, مـ حديث أبل هريرة 2134(, ومسؾؿ برقؿ: )110, وأخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: )ڤمالؽ 

 .ڤ(, مـ حديث جابر بـ طبد اهلل 2133(, ومسؾؿ برقؿ: )3538, وأخرجف البخاري وبرقؿ: )ڤ

 (.2176(, وأخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )66الحديث أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (2)

(, وصححف اإلمام إلباين 3556, والرتمذي برقؿ: )(1488برقؿ: ) أبق داودالحديث أخرجف  (٣)

 ( :ويف غقره مـ الؿراجع.1337يف صحقح أبل داود إم طـد حديث رقؿ ,) 
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كؿا كثبت هلل السؿع والبصر, مـ غقر تؽققػ,  ,اهلل وهل صػٌة تؾقؼ بجالل 

وٓ تؿثقؾ, وكؿا ُكثبت لف ذات تؾقؼ  كثبت لف حقاًء مـ غقر تؽققػ ,وٓ تؿثقؾ

 
ٌ
ثؿ مبـاه  ,بجاللف, كثبت لف حقاًء يؾقؼ بجاللف, فباب إسؿاء والصػات تقققػل

 .[11الشقرى: ] ﴾ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿ :اهلل  طؾك ققل

, بال تؿثقؾ, بقـؿا الؿؿثؾة أخذوا بجاكب اإلثبات تـزيف بال تعطقؾ, وإثباٌت  

اهلل  يد :يؼقلقن ,هلل صػات تؾقؼ بالؿخؾقق وٓ تؾقؼ باهلل فلثبتقا ,وتركقا التـزيف

 .هلل كقجف فالن وهذا تشبقٌف وُكػرا كقد فالن, ووجف

اد الُخَزاِطل َشْقُخ الُبَخاِريِّ َرِحَؿُفَؿا َقاَل ُكَعْقؿ  ـْ َحؿَّ ـْ َشبَّفَ »اهللُ:  بِ الّؾَف  َم

ـْ َأْكَؽَر َما َوَصَػ  ـْ َخْؾِؼِف َفَؼْد َكَػَر, َوَم
ٍء مِ

ْ
َفَؼْد َكَػَر, َوَلْقَس فِقَؿا  اهلَل بِِف َكْػِسفِ  بَِشل

َٓ  َوَصَػ   .«َرُسقُلُف َتْشبِقفٌ اهلَل بِِف َكْػُسُف َو

 فخرجقا طـ دائرة أهؾ السـة والجؿاطة. ,َغَؾقا يف التـزيف :والؿعطؾة 

كؼقل ٓ  إذا أثبتـا هلل سؿًعا وبصًرا وقدرًة وإرادًة لزم التؿثقؾ, فـحـ :فؼالقا

التعطقؾ, بؾ يف  وٓ يتؽؾؿ, وٓ يريد, وٓ يشاء, فققعقا يف ,يسؿع, وٓ يبصر

 ,اهلل بالؿؿتـعات, والؿعدومات إذ أهنؿ مثؾقا ,الؿؿثؾة تؿثقؾ أشد مـ تؿثقؾ

 .مـ هذا الباب ,سؿقٌع بال سؿٍع, وبصقر ٌ بال بصر :ؿؼقلفوالجؿادات, ف

طالِؿؽ سؿقع بال سؿع, وبصقر بال بصر, وطؾقؿ  :واهلل لق ققؾ يف أحدهؿ 

فؽقػ ُيؼال هذا يف رب العباد, الذي  ,بال طؾؿ, لربؿا غِضَب وحصؾ مـف الشر

 ڄ﴿ :, ويؼقل [11الشقرى: ] ﴾ٹ ٹ ٿ﴿يؼقل طـ كػسف: 

, [30 اإلكسان:] ﴾چ چ چ ڃ ڃ﴿: , ويؼقل [19طافر: ] ﴾ڄ ڄ

: ويؼقل , [27الرحؿـ: ] ﴾ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿: ويؼقل 
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 إلك غقر ذلؽ.[64الؿائدة: ] ﴾ۇئ ۇئ وئ﴿

الػعؾقة هل الصػات الؿتعؾؼة وهذه الصػة مـ الصػات الػعؾقة, والصػات 

 ًٓ  يؾقؼ بجاللف متك شاء, بالؿشقئة, يػعؾفا ربـا متك شاء, يـزل إلك السؿاء الدكقا كزو

 الربوج:] ﴾ۆ ۇ ۇ﴿ :قال تعالك ,ويرضك, ويضحؽ, ويػرح متك شاء ,ويغضب

 .[11الشقرى: ] ﴾ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿ :قال تعالك, و[16

ـُ َثْعَؾَبَة َأُخق  يف قصة ِضَؿامُ  :ويف الحديث تؼديؿ آطتذار طـد السمال  ْب

ـِ َبْؽٍرَ َقاَل  َبـِل َسْعدِ    ْب
ِّ
ٌد َطَؾْقَؽ فِل الَؿْسَلَلِة, َفالَ َتِجْد ملسو هيلع هللا ىلصلِؾـَّبِل : إِكِّل َسائُِؾَؽ َفُؿَشدِّ

 فِل َكْػِسَؽ؟ فَ 
َّ
ا َبَدا َلَؽ »َؼاَل: َطَؾل  .«َسْؾ َطؿَّ

َٓ َيْسَتْحقِل  إنَّ »وهـا تؼقل:   ـْ اْلَحؼِّ اهللَ   .«ِم

ُؿ ال» ,ستحقا مـف لؽـ ٓ حقاء يف العؾؿأي أهنا قد تذكر بعض ما يُ  ِعْؾؿ ٓ َيَتَعؾَّ

 .ذكره البخاري يف صحقحف طـ مجاهد , «ُمْسَتحٍل وٓ ُمْسَتْؽبِر

 فبعض الـساء تؽقن طـدها :فربؿا تضقع أحؽام بسبب حقاء بعض الـاس 

 سللت لزال اإلشؽال. ولق ,الصالة, والصقامترتك و ,استحاضة, وتتحرج مـ السمال

أو ريح, أو غقر ذلؽ مؿا ُيتحرج  ,وبعض الـاس قد يؽقن طـده سَؾس بقل 

: ] ﴾ہ ہ ہ ھ﴿يؼقل:  اهلل  يرتك الصالة, مع أن فؾجفؾف ,مـف  .[16التغاـب

ۇ ۇ ۆ ﴿ :تعالك ؼقلفل ,يصؾل طؾك أي حاٍل كان يتقضل ثؿوطؾقف أن 

 ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ﴿ :تعالك, ويؼقل [286البؼرة: ] ﴾ۆ ۈ ۈٴۇ
 .إلك غقر ذلؽ, [7الطالق: ]

ًٓ  ,وإن تحرج مـ كػسف ,فقـبغل لإلكسان أن يسلل وٓ يتحرج   ,رفع سما

  ڤصالب  بـ أبل فعؾل ,أو أرسؾ مـ يسلل
ّ
يف شلن  ملسو هيلع هللا ىلصلؿا تحرج مـ الـَّبِل
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 ,السمال مـ الؿْذي

ّ
 .كؿا تؼدم معـا ملسو هيلع هللا ىلصأمر الؿؼداد أن يسلل الـَّبِل

وطؾؿف, يغتسؾ مـ الؿْذي حتك تشؼؼ  مع فؼففصالب  بـ أبل ففذا طؾل 

 
ّ
 ,فؽان الػرج بعد الشدة ملسو هيلع هللا ىلصضفره, ولحؼف التعب وإذى, ثؿ سلل الـَّبِل

 فالجفؾ بالحؽؿ الشرطل ُيتعب صاحبف.

ـْ ُغْسٍؾ إَذا ِهَل اْحَتَؾَؿْت » قوله: وكلهنا كاكت تعؾؿ  :«؟َفَفْؾ َطَؾك اْلَؿْرَأِة ِم

 .ؿ الـساءففسللت هؾ يؼاس طؾق ,يف حؼ الرجالالحؽؿ 

ِؿقـُِؽ, َكَعْؿ, َترَِبْت يَ »: َوَتْحَتؾُِؿ اْلَؿْرَأُة؟ َفَؼاَل: ڤوَقاَلْت ُأمُّ َسَؾَؿَة » قوله:

 .ڤطرتاض طـ طائشة وجاء آ: ««إَذا َرَأْت اْلَؿاءَ 

إما أهنا كاكت ٓ تحتؾؿ كؿا هق طادة بعض الـاس,  ,واطتذر العؾؿاء لفؿا 

 أهنا لشدة الحقاء مـ هذا إمر, أكؽرت طؾقفا هذا اإلكؽار. وإما

َـّ »: ڤوقد َقاَلْت َطائَِشُة   ـْ َيْؿـَُعُف كِْعَؿ الـَِّساُء, كَِساُء إَْكَصاِر, َلْؿ َيُؽ

ـِ اْلَحَقاُء َأْن يَ  ي ـَ فِل الدِّ ْف  .(٤)«َتَػؼَّ

ف الدلقؾ أكف مـ  ,أن أحؽام الرجال والـساء واحدة وفيه:  إٓ فقؿا َخصَّ

شمون الرجال, فقبؼك مـ خصائص الرجال, وما جاء الدلقؾ مـ أكف مـ شمون 

 الـساء فنكف مـ خصائص الـساء.

 وهق مـ أسباب الجـابة. ,مقجب لؾُغسؾ أن آحتالم وفيه: 

ق بقـ الصغقروُسؿل اح  والؽبقر مـ جفة البؾقغ. تالًما ٕكف ُيَػرَّ

 ,وبعض الـساء ُيعَرف بؾقغفا بالحقض :فؿتك وقع الُحُؾؿ كان حًدا لؾبؾقغ 

 فنن لؿ ,إحؽام إلك غقر ذلؽ مـ, وبعضفؿ ُيعَرف بؾقغف بـبت الشعر يف طاكتف

                                                                                       

 (.332الحديث أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (٤)
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ـِ  ـلؿا جاء يف الصحقحق ,طشر طاًما ةيعرف هبذه الصػات فبخؿس ـِ  َط  ُطَؿرَ  اْب

  َأنَّ  ,ڤ
َّ
ـُ  َوُهقَ  ُأُحدٍ  َيْقمَ  َطَرَضفُ : »ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل  ُيِجْزُه, َفَؾؿْ  َسـًَة, َطْشَرةَ  َأْرَبعَ  اْب

ـُ  َوُهقَ  الَخـَْدِق, َيْقمَ  َوَطَرَضفُ   .(٤)«َفَلَجاَزهُ  َسـًَة, َطْشَرةَ  َخْؿَس  اْب

فِل  إذا َتَرى»ؼقلف: وهق الؿقضح ب ,هبذا الؼقد: «َكَعْؿ, إَذا َرَأْت اْلَؿاءَ » قوله:

ُجُؾ   .«يؽقن الرجؾ أو إذا كان مـفا ما» ,«َمـَامَِفا َما َيَرى َالرَّ

كؿا يف حديث  غسؾ طؾك الؿحتؾؿ إٓ إذا رأى الؿاء طؾؿ أكف ٓوهبذا 

 . (2)«الؿاء مـ الؿاء»: ڤسعقد  أبل

فبؿجرد اإليالج يقجب  ,وكسخ يف الجؿاع ,حقث بؼل حؽؿة يف آحتالم

 .الغسؾ

 

 

  

                                                                                       

 (.1868(, وأخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )4097الحديث أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (٤)

 .(343أخرجف مسؾؿ ) (2)
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  ,ملسو هيلع هللا ىلصطٌ اجلٓاب١ َٔ ثٛب ايٓيب نٓت اغ]

 [«...ٚإٕ بكع املا٤ ,فٝدسج إىل ايصال٠

 

 

ـْ ) - ٣7 ـْ َثْقِب الـَّبِلِّ »َقالَْت:  ڤَطائَِشة  َط , َفَقْخُرُج ملسو هيلع هللا ىلصُكـُْت َأْغِسُؾ الَجـَاَبَة ِم

الَِة, َوإِنَّ ُبَؼَع الَؿاِء فِل َثْقبِفِ   .(٤)«إَِلك الصَّ

ـْ َثْقِب َرُسقلِ لَْؼد »: لُِؿْسؾِؿٍ ِويفْ لَْػٍظ    ُكـُْت أَْفُرُك الَْؿـِلَّ ِم
ِ
«ُثؿَّ ُيَصؾِّل فِقفِ  ,ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

 
(2)). 

l: 

ـْ َثْقِب الـَّبِلِّ » ا:قوهل وهق ما  ,الؿراد بف الؿـل: «ملسو هيلع هللا ىلصُكـُْت َأْغِسُؾ الَجـَاَبَة ِم

 يؽقن مسبًبا لؾجـابة, وإٓ فنن الجـابة تتعؾؼ بالبدن.

ٕكف الؿتعؾؼ بالجاكب  ,يظفر واهلل أطؾؿ اإلزار طؾك ما :والثقب هـا 

 .السػؾل مـ البدن

ـْ َأبِل وفيه:  ,  إزالة إذى مـ الؾباس وغقره, فَع َقاَل:  ڤَسِعقٍد اْلُخْدِريِّ

  بَْقـََؿا َرُسقُل »
ِ
ا َرَأى  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ـْ َيَساِرِه, َفَؾؿَّ ُيَصؾِّل بَِلْصَحابِِف إِْذ َخَؾَع كَْعَؾقِْف َفَقَضَعُفَؿا َط

ا َقَضك َرُسقُل    َذلَِؽ اْلَؼْقُم َأْلَؼْقا كَِعاَلُفْؿ, َفَؾؿَّ
ِ
َما َحَؿَؾُؽْؿ َطَؾك »َصاَلَتُف, َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

  َأْلَؼْقَت كَْعَؾْقَؽ َفَلْلَؼْقـَا كَِعاَلـَا, َفَؼاَل َرُسقُل , َقاُلقا: َرَأْيـَاَك «إِلَْؼاِء كَِعالُِؽؿْ 
ِ
إِنَّ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

                                                                                       

مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: اإلمام (, وأخرجف 229البخاري يف صحقحف برقؿ: ) اإلمام الحديث أخرجف (٤)

(289.) 

 »(, بؾػظ: 288الحديث أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (2)
ِ
ـْ َثْقِب َرُسقِل اهلل

 ملسو هيلع هللا ىلصَوَلَؼْد َرَأْيُتـِل َأْفُرُكُف مِ

 (.372وهذا لػظ أبل داود برقؿ: )«, َفْرًكا َفُقَصؾِّل فِقفِ 
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 .أخرجف أحؿد (٤)«- َأْو َقاَل: َأًذى - ا َقَذًراَأَتاكِل َفلَْخَبَركِل َأنَّ فِقِفؿَ  ملسو هيلع هللا ىلصِجبْرِيَؾ 

الَةِ » قوله:  .«َفَقْخُرُج إَِلك الصَّ

واكتباه الؿرأة لزوجفا, أو الخادم , آستعداد لؾخروج إلك الصالة فيه: 

فؿـ رأى يف الثقب ما  ,فنن الثقب قد يؽقن متسًخا وٓ ُيَتَػطَّـ لف ,لسقده

 أن ُيـبِف طؾك ذلؽ. فؾف ,يستدطل الـظافة

ويف  ,أي أكف يخرج قبؾ أن يجػ الؾباس: «َوإِنَّ ُبَؼَع الَؿاِء فِل َثْقبِفِ » قوله:

 .«إلك أثر الُغسؾ فقففقخرج وأكا أكظر » :بعض الروايات

 وهذا الحديث دلقؾ طؾك صفارة الؿـل. 

  
ّ
كؿا قالت  ,حتك ُيػَرك بعد ذلؽ ,ربؿا بؼل الؿـل يف ثقبف ملسو هيلع هللا ىلصفنن الـَّبِل

ف مـ ثقِب رسقلِ », ڤطائشة    وإين ُٕحؽُّ
ِ
, أي تػركف «, يابًسا بُِظْػِريملسو هيلع هللا ىلصاهلل

 بعد يباسف, وهذا إكؿا يؽقن بعد مرور فرتٍة مـ الققت.

 » ڤَسَلَلَفا ْمَعاِوَية  ,ڤَوَأصرح مِـُْف َحِديُث ُأمِّ َحبِقْبَة  
ُّ
 ملسو هيلع هللا ىلصَأَكاَن الـَّبِل

 .(2)«؟ َقاَلْت: كََعْؿ, إَِذا َلْؿ َيَر فِقِْف َأًذىاِجُعِؽ َأْو ُيَجامُِعِؽ فِقفِ ُيَصؾِّل فِل الثَّْقِب الَِّذي ُيَض 

 وُيزال بف إقذار الؿاء. ,أن الذي ُيَطّفر الـجاسات وفيه: 

ـْ َثْقِب َرُسقلِ »ويف لػظ: 
  َلَؼْد ُكـُْت َأْفُرُكُف مِ

ِ
استخدام  أي بدون ,«َفْرًكا ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

 وهذا بعد يبقستف. ,الؿاء
 

                                                                                       

(, وغقرهؿا, وإسـاده صحقح طؾك 650, وأبق داود برقؿ: )(11877برقؿ: ) أحؿدالحديث أخرجف  (٤)

 شرط الصحقحقـ.

(, وأبق داود 26760معؾًؼا, وأخرجف أحؿد يف مسـده برقؿ: )يف صحقحف  البخاريالحديث أخرجف  (2)

(, مـ 25822رقؿ: )(, وأخرجف أحؿد ب540(, وابـ ماجف برقؿ: )294(, والـسائل برقؿ: )366برقؿ: )

 . ڤحديث طائشة 
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  ,إذا دًظ بني غعبٗا األزبع»]

 [«فكد ٚدب ايػطٌ ,ثِ دٗدٖا

 

 

ـَ ُشَعبَِفا إَْرَبعِ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَبِلَّ  ,ڤُهَرْيَرَة  وطـ َأبل) - ٣8  ,إَِذا َجَؾَس َبْق

 .(٤)«اْلُغْسُؾ  َفَؼْد َوَجَب  ,ُثؿَّ َجَفَدَها

«َلْؿ ُيـِْزْل  َوإِنْ » :َوفِل َلْػٍظ لُِؿْسِؾؿ
 

 .(َمَطرٍ  َزاَدَها ,(2)

l: 

  :هذا الحديث فقف 
ّ
 أن الؿقجب لؾجـابة هق اإليالج. ملسو هيلع هللا ىلصبقان مـ الـَبِل

  َرُسقلِ  َمعَ  َخَرْجُت » :َقاَل  ,ڤَسِعقٍد  فِل َحِديِث َأبِلو 
ِ
 َيْقمَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـِ  ْثـَْق
ِ
  َرُسقُل  َوَقَػ . َسالِؿٍ  َبـِل فِل ُكـَّا إَِذا َحتَّك ُقَباءَ  إَِلك آ

ِ
 ِطْتَبانَ  َباِب  َطَؾك ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

  َرُسقُل  َفَؼاَل  إَِزاَرُه, َيُجرُّ  َفَخَرَج  بِِف, َفَصَرَخ 
ِ
ُجَؾ  َأْطَجْؾـَا»: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل : ِطْتَبانُ  َفَؼاَل  «الرَّ

, َرُسقَل  َيا
ِ
ُجَؾ  َأَرَأْيَت  اهلل ـِ  ُيْعَجُؾ  الرَّ , َوَلؿْ  اْمَرَأتِفِ  َط ـِ  َقاَل  َطَؾْقِف؟ َماَذا ُيْؿ

  َرُسقُل 
ِ
ـَ  اْلَؿاءُ  إِكََّؿا»: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  .(٣)«اْلَؿاءِ  ِم

                                                                                       

(, 348(, وأخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )291الحديث أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (٤)

َْرَبِع َوَمسَّ اْلِخَتاُن », بؾػظ: ڤ(, مـ حديث طائشة 349وأخرجف مسؾؿ برقؿ: ) ْٕ ـَ ُشَعبَِفا ا إَِذا َجَؾَس َبْق

 «.اْلُغْسُؾ اْلِخَتاَن, َفَؼْد َوَجَب 

 .«ُيـِْزْل  َلؿْ  َوإِنْ » َمَطٍر: َحِديِث  , بؾػظ: َوفِل(348الحديث أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (2)

(, بـحقه, وأخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: 180الحديث أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (٣)

 (, والؾػظ لف.343)
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ان   ـِ َطػَّ  .ڤوبفذه الػتقى كان يػتل ُطثَؿان اِْب

ـَ  طـ َزْيدَ  ـَ  ُطْثَؿانَ  َسَلَل  َأكَّفُ ,َخالِدٍ  ْب انَ  ْب  َجاَمعَ  إَِذا َأَرَأْيَت  ُقْؾُت  قال: ,ڤ َطػَّ

؟, َفَؾؿْ  ـِ لُ » ُطْثَؿاُن: َقاَل  ُيْؿ لُ  َكَؿا َيَتَقضَّ الَةِ  َيَتَقضَّ  ُطْثَؿانُ  َقاَل  «َذَكَرهُ  َوَيْغِسُؾ  لِؾصَّ

ـْ  َسِؿْعُتفُ    َرُسقلِ  مِ
ِ
ـْ  َفَسَلْلُت  ,ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َبْقَر, َطؾِقًّا, َذلَِؽ  َط   َوَصْؾَحَة, َوالزُّ

َّ
ـَ  َوُأَبل  ْب

 .(٤)«بَِذلَِؽ  َفَلَمُروهُ  ڤ َكْعٍب 

ـْ َحِديِث  
ـَ  َرْهطٌ  َذلَِؽ  فِل اْخَتَؾَػ »: َقاَل  ڤ ُمقَسك, َأبِلَوفِل ُمْسؾٍِؿ مِ  مِ

ـَ  َْكَصاِر, اْلُؿَفاِجِري ْٕ َْكَصاِريُّقنَ  َفَؼاَل  َوا ْٕ َّٓ  اْلُغْسُؾ  َيِجُب  َٓ : ا ـَ  إِ ْفِؼ  مِ ـَ  َأوْ  الدَّ  مِ

: ُمقَسك َأُبق َقاَل : َقاَل  اْلُغْسُؾ, َوَجَب  َفَؼدْ  َخاَلطَ  إَِذا َبْؾ : اْلُؿَفاِجُرونَ  َوَقاَل . اْلَؿاءِ 

ـْ  َأْشِػقُؽؿْ  َفَلَكا اهْ  َيا: َلَفا َفُؼْؾُت  لِل, َفُلِذنَ  َطاِئَشةَ  َطَؾك َفاْسَتْلَذْكُت  َفُؼْؿُت  َذلَِؽ  مِ   ُأمَّ

ـَ  ُأمَّ  َيا َأوْ  - ـْ  َأْسَلَلِؽ  َأنْ  ُأِريدُ  إِكِّل - اْلُؿْممِـِق ءٍ  َط
ْ
 َٓ : َفَؼاَلْت  َأْسَتْحقِقِؽ, َوإِكِّل َشل

ا َتْسَلَلـِل َأنْ  َتْسَتْحقِل َؽ  َطـْفُ  َسائاًِل  ُكـَْت  َطؿَّ تِل ُأمَّ َؽ, َأَكا َفنِكََّؿا َوَلَدْتَؽ, الَّ : ُقْؾُت  ُأمُّ

  َرُسقُل  َقاَل  َسَؼْطَت, اْلَخبِقرِ  َطَؾك َقاَلْت  اْلُغْسَؾ؟ ُيقِجُب  َفَؿا
ِ
 َجَؾَس  إَِذا»: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـَ  َْرَبعِ  ُشَعبَِفا َبْق ْٕ  .(2)«اْلُغْسُؾ  َوَجَب  َفَؼْد  اْلِخَتانَ  اْلِخَتانُ  َوَمسَّ  ا

ـْ َطائَِشَة و    ,ڤَط
ِّ
  َرُسقَل إِنَّ َرُجاًل َسَلَل »َقاَلْت:  ملسو هيلع هللا ىلصَزْوِج الـَّبِل

ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ُجِؾ ُيَجامُِع َأْهَؾُف ُثؿَّ ُيْؽِسُؾ َهْؾ َطَؾْقِفَؿا اْلُغْسُؾ؟ ـِ الرَّ َوَطائَِشُة َجالَِسٌة. َفَؼاَل  «َط

  َرُسقُل 
ِ
َْفَعُؾ َذلَِؽ, َأَكا َوَهِذِه, ُثؿَّ َكْغَتِسُؾ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َٕ «إِكِّل 

 (٣). 

تِل اْلُػْتَقا َأنَّ »: بـ كعب أبل حديث ويف  ـَ  اْلَؿاءَ  َأنَّ  َيْػُتقنَ  َكاُكقا الَّ  الَؿاِء, مِ

                                                                                       

مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: اإلمام (, وأخرجف 179البخاري يف صحقحف برقؿ: )اإلمام الحديث أخرجف  (٤)

(347.) 

 (.349الحديث أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (2)

 (.350الحديث أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (٣)
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َصَفا ُرْخَصةً  َكاَكْت    َرُسقُل  َرخَّ

ِ
ْساَلِم, َبْدءِ  فِل اهلل ْغتَِسالِ  َأَمرَ  ُثؿَّ  اإْلِ

ِ
 .(٤)«َبْعدُ  بِآ

 ,َذكر أثًرا ,ولؿا ذكر اإلمام مسؾؿ هذه إحاديث التل فقفا الـسخ 

ـُ  اهلل بـ طبد اْلَعاَلِء يزيد َٕبل قِر, ْب خِّ   َرُسقُل  َكانَ : »َقاَل  الشِّ
ِ
 َحِديُثفُ  َيـَْسُخ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 .(2)«َبْعًضا َبْعُضفُ  اْلُؼْرآنُ  َيـَْسُخ  َكَؿا َبْعًضا, َبْعُضفُ 

ِخرِ  ُيْمَخذُ  َوَكانَ » :أكف يؼقل  وأخرج مسؾؿ طـ الُزهري  ْٔ ـْ  بِا  مِ

  َرُسقلِ  َقْقلِ 
ِ
«ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 (٣). 

 .بؿقجب الِغسؾ مـ الجـابة :فلحؽام الباب متعؾؼة 

أّ مبذسد  ,ٌٖ مبذسد املداعب١ ايػطٌ َٔ اجلٓاب١, َت٢ ٜهَٕٛطأي١: 

 ؟أّ ال بد َٔ اإلٜالج ,املظ

 طؾقف العؿؾ. هذا هق الذي

ـَ ُشَعبِ »: ملسو هيلع هللا ىلصققلف  :قال الـقوي  َْرَبِع ُثؿَّ َجَفَدَهاإَِذا َقَعَد َبْق ْٕ َوفِل  ,«َفا ا

َْرَبعِ  ,«َأْشُعبَِفا» :ِرَواَيةِ  ْٕ َعِب ا  اْلَقَداِن  ؟اْخَتَؾَػ اْلُعَؾَؿاُء فِل اْلُؿَراِد بِالشُّ
َ
َفِؼقَؾ: ِهل

ْػَراِن, َواْخَتاَر  ْجاَلِن َوالشَّ ْجاَلِن َواْلَػِخَذاِن, َوِققَؾ: الرِّ ْجاَلِن, َوقِقَؾ: الرِّ َوالرِّ

َْرَبُع, ْٕ َعُب الـََّقاِحل اْلَؼاِضل ِطَقاٌض َأنَّ اْلُؿَراَد ُشَعُب اْلَػْرِج ا َواِحَدُتَفا  ,َوالشُّ

ـْ َقاَل:  ا َم  ., َفُفَق َجْؿُع ُشَعٍب «َأْشُعبَِفا»ُشْعَبٌة, َوَأمَّ

لُّ ا َكَذا َحَػَرهَ  :«َدَهاَجفَ »َوَمْعـَك 
َتَفا, ُيَؼاُل: , َقاَلُف اْلَخطَّابِ َوَقاَل َغْقُرُه: َبَؾَغ َمَشؼَّ

                                                                                       

(, 609(, وابـ ماجف برقؿ: )110(, والرتمذي يف ســف برقؿ: )215الحديث أخرجف أبق داود برقؿ: ) (٤)

يف صحقح وضعقػ ابـ ماجف بـػس الرقؿ,  , وصححف اإلمام إلباين ڤمـ حديث أبل بـ كعب 

 ويف غقره مـ الؿراجع.

 (.344الحديث أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (2)

 »(, وأخرجف بؾػظ آخر وهق: 1113أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (٣)
ِ
ـْ َأْمِر َرُسقِل اهلل

َوإِكََّؿا ُيْمَخُذ مِ

ِخرِ  ملسو هيلع هللا ىلص ْٔ ِخِر َفا ْٔ  .«بِا
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َتُف.َجِفْدُتُف َوَأْجَفْدُتُف َبَؾْغُت   َمَشؼَّ

َْوَلك َأْن َيُؽقَن َجَفَدَها بَِؿْعـَك َبَؾَغ َجْفَدُه فِل  :ٌض َقاَل اْلَؼاِضل ِطَقا ْٕ ا

ـِ ُصقَرِة اْلَعَؿِؾ, َوُهَق  اْلَعَؿِؾ فِقَفا, َواْلَجْفُد الطَّاَقُة, َوُهَق إَِشاَرٌة إَِلك اْلَحَرَكِة َوَتَؿؽُّ

ـْ َقاَل: َحَػَرَها  َها بَِحَرَكتِِف.َكْحُق َقْقِل َم  َأْي َكدَّ

ٍة َبَؾَغ بَِفا فِل َذلَِؽ. َّٓ َفَليُّ َمَشؼَّ  َواهلُل َأْطَؾُؿ. َوإِ

  :َوَمْعـَك اْلَحِديِث 
ِّ
َٓ َيَتَققَُّػ َطَؾك ُكُزوِل اْلَؿـِل َبْؾ َمَتك  ,َأنَّ إِيَجاَب اْلُغْسِؾ 

َٓ ِخاَلَف فِقِف َوَجَب اْلُغْسُؾ َطؾَ  ,َغاَبِت اْلَحَشَػُة فِل اْلَػْرِج  ُجِؾ َواْلَؿْرَأِة, َوَهَذا  ك الرَّ

َحاَبِة  ْجَؿاُع  ڤاْلَقْقَم, َوَقْد َكاَن فِقِف ِخاَلٌف لَِبْعِض الصَّ ـْ َبْعَدُهْؿ, ُثؿَّ اْكَعَؼَد اإْلِ َوَم

َم َبَقاُن َهَذا.  َطَؾك َما َذَكْرَكاُه, َوَقْد َتَؼدَّ

اْلَحَشَػَة فِل ُدُبِر اْمَرَأٍة, َأْو ُدُبرِ َرُجٍؾ, َأْو َفْرِج َبِفقَؿٍة, َقاَل َأْصَحاُبـَا: َوَلْق َغقََّب 

َسَقاٌء َكاَن اْلَؿْقَلُج فِقِف َحقًّا َأْو َمقًِّتا, َصِغقًرا َأْو َكبِقًرا,  :َأْو ُدُبرَِها, َوَجَب اْلُغْسُؾ 

ـْ كِْسَقاٍن, َوَسَقاٌء كَ  ـْ َقْصٍد َأْم َط اَن ُمْخَتاًرا َأْو ُمْؽَرًها, َأِو َوَسَقاٌء َكاَن َذلَِؽ َط

, َوَسَقاٌء َكاَن َمْخُتقًكا  َٓ َكُر َأْم  اْسَتْدَخَؾِت اْلَؿْرَأُة َذَكَرُه َوُهَق َكائٌِؿ, َوَسَقاٌء اْكَتَشَر الذَّ

َقِر َطَؾك اْلَػاِطِؾ َواْلَؿْػُعقِل بِفِ  َّٓ إَِذا إِ  ,َأْم َأْغَؾَػ, َفَقِجُب اْلُغْسُؾ فِل ُكؾِّ َهِذِه الصُّ

َكَُّف َلْقَس 
ِ
َٓ ُيَؼاُل َوَجَب َطَؾْقِف ٕ َكاَن اْلَػاِطُؾ َأِو اْلَؿْػُعقُل بِِف َصبِقًّا َأْو َصبِقًَّة َفنِكَُّف 

 َأْن َيْلُمَرُه بِاْلُغْسِؾ 
ِّ
ـْ ُيَؼاُل َصاَر ُجـًُبا َفنِْن َكاَن ُمَؿقًِّزا َوَجَب َطَؾك اْلَقلِل

ُمَؽؾًَّػا, َوَلؽِ

ـْ َغْقِر ُغْسٍؾ َلْؿ َتِصحَّ َصاَلُتُف, َوإِْن َلْؿ َيْغتَِسْؾ َحتَّك َكَؿا يَ 
ْلُمَرُه بِاْلُقُضقِء, َفنِْن َصؾَّك مِ

َبك ُثؿَّ بََؾَغ َلْؿ َيْؾَزْمُف إَِطاَدُة اْلُغْسِؾ.  بََؾَغ َوَجَب َطَؾقِْف اْلُغْسُؾ, َوإِْن اْغَتَسَؾ فِل الصِّ

ْطتِبَ 
ِ

َكِر  :اُر فِل اْلِجَؿاِع بَِتْغقِقِب اْلَحَشَػةِ َقاَل َأْصَحاُبـَا: َوآ ـْ َصِحقِح الذَّ
مِ

َٓ ُيْشَتَرُط َتْغقِقُب َجِؿقِع  َْحَؽاِم, َو ْٕ تَِّػاِق, َفنَِذا َغقََّبَفا بَِؽَؿالَِفا َتَعؾََّؼْت بِِف َجِؿقُع ا
ِ
بِآ
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تَِّػاِق.

ِ
َكِر بِآ َٓ يَ  الذَّ َػاِق َوَلْق َغقََّب َبْعَض اْلَحَشَػِة  تِّ

ِ
َْحَؽاِم بِآ ْٕ ـَ ا

ٌء مِ
ْ
 ,َتَعؾَُّؼ بِِف َشل

ا َذَكَرُه َبْعُض َأْصَحابِـَا َأنَّ ُحْؽَؿُف ُحْؽُؿ َجِؿقِعَفا, َوَهَذا اْلقَ  َّٓ َوْجًفا َشاذًّ ْجُف َغَؾٌط إِ

 .ُمـَْؽٌر َمْتُروكٌ 

َكُر َمْؼُطقًطا  ا إَِذا َكاَن الذَّ  مِـُْف  :َوَأمَّ
َ
ٌء َفنِْن َبِؼل

ْ
ُدوَن اْلَحَشَػِة َلْؿ َيَتَعؾَّْؼ بِِف َشل

َْحَؽاُم بَِتْغِققبِِف  ْٕ َْحَؽاِم, َوإِْن َكاَن اْلَباقِل َقْدَر اْلَحَشَػِة َفَحْسُب َتَعؾََّؼِت ا ْٕ ـَ ا
مِ

َْصحَ  ,بَِؽَؿالِِف, َوإِْن َكاَن َزائًِدا َطَؾك َقْدِر اْلَحَشَػةِ 
ِ
 :ابِـَاَفِػقِف َوْجَفاِن َمْشُفقَراِن ٕ

ُفَؿا َْحَؽاَم َتَتَعؾَّ  :َأَصحُّ ْٕ  .ُؼ بَِؼْدِر اْلَحَشَػِة مِـْفُ َأنَّ ا

َّٓ بَِتْغِققِب َجِؿقِع اْلَباِقل. :َوالثَّاكِل َْحَؽاِم إِ ْٕ ـَ ا
ٌء مِ

ْ
 َواهلُل َأْطَؾُؿ. َٓ َيَتَعؾَُّؼ َشل

َفِػقِف َثاَلَثُة َأْوُجٍف  :اْمَرَأةٍ  َوَلْق َلػَّ َطَؾك َذَكرِِه ِخْرَقًة َوَأْوَلَجُف فِل َفْرِج  

َْصَحابِـَا
ِ
 .ُف َيِجُب َطَؾْقِفَؿا اْلُغْسُؾ َأكَّ  :َواْلَؿْشُفقرُ  ِمـَْفا ,ٕ

َكَُّف َأْوَلَج فِل ِخْرَقةٍ  ,َٓ َيِجُب  :َوالثَّاكِل
ِ
ٕ. 

ِة  :َوالثَّالُِث  ُصقَبِة َلْؿ َيِجِب َوالرُّ إِْن َكاَكِت اْلِخْرَقُة َغؾِقَظًة َتْؿـَُع ُوُصقَل الؾَّذَّ

َّٓ َوَجَب., اْلُغْسُؾ   َواهلُل َأْطَؾُؿ. َوإِ

َوَلِق اْسَتْدَخَؾِت اْلَؿْرَأُة َذَكَر َبِفقَؿٍة َوَجَب َطَؾْقَف اْلُغْسُؾ, َوَلِق اْسَتْدَخَؾْت َذَكًرا 

ُفَؿا :َمْؼُطقًطا َفَقْجَفانِ   .كتفك كالمف َيِجُب َطَؾْقَفا اْلُغْسُؾ. ا :َأَصحُّ
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  ,...«ٜهفٝو صاع»فكاٍ:  ,فطأيٛٙ عٔ ايػطٌ]

 [«...,نإ ٜهفٞ َٔ ٖٛ أٚف٢ َٓو غعّسا»فكاٍ: 

 

 

ـْ َأبل) - ٣9 د َوَط ـِ َطِؾلّ  َجْعَػرٍ, ُمَحؿَّ ـِ ِحَسقْـ اْب ـْ َطِؾّل اِْب ـْ َأبِل بِ  ,ڤ َصالِب بِ

ُف َكاَن ِطـَْد َجابِرِ  ـِ َطْبدِ  َأكَّ   ْب
ِ
ـِ اْلُغْسؾِ , ُهَق َوَأُبقهُ  ,ڤ اهلل  ؟َوِطـَْدُه َقْقٌم, َفَسَلُلقُه َط

ـْ ُهَق »َيْؽِػقـِل, َفَؼاَل َجابٌِر:  َفَؼاَل َرُجٌؾ: َما ,«َيْؽِػقَؽ َصاعٌ »َفَؼاَل:  َكاَن َيْؽِػل َم

ـَْؽ  ـَا فِل  - ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ُيرِْيُد َرُسقُل  - «َأْوَفك ِمـَْؽ َشَعًرا َوَخْقٌر ِم  .(٤)«َثْقٍب ُثؿَّ َأمَّ

  َكاَن َرُسقَل »َوفِل َلْػٍظ: 
ِ
«ُيْػرُِغ الَؿاَء َطَؾك َرْأِسِف َثاَلًثا ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

 
(2). 

ُجُؾ الَِّذي َقاَل ڤَقاَل  ـِ َطِؾلّ  ُهَق الَْحَسـ «َما َيْؽِػقْـِل» :: الرَّ د ابِ ـْ ُمَحؿَّ ـْ  بِ  ِب

ـِ  ,ڤَصالِب  َأبِل د اِْب  . (الَحـَِػقَّة َأُبقُه: ُمَحؿَّ

l: 

 .هذا الحديث فقف مؼدار الؿاء الؿستحب يف الُغسؾ مـ الجـابة وغقره 

ـْ    َكانَ : », َقاَل ڤ َأَكسٍ  فَع
ُّ
لُ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل , َيَتَقضَّ اِع, َوَيْغَتِسُؾ  بِاْلُؿدِّ  إَِلك بِالصَّ

 .(٣)«َأْمَدادٍ  َخْؿَسةِ 
                                                                                       

(, والؾػظ لف, وأخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: 252الحديث أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (٤)

 ( بـحقه.329)

  َسَلُلقا َثِؼقٍػ  َوْفدَ  َأنَّ » (, بؾػظ:328برقؿ: )مسؾؿ (, و255البخاري برقؿ: )الحديث أخرجف  (2)
َّ
 ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل

ا: »َفَؼاَل  بِاْلُغْسِؾ؟ َفَؽقَْػ  َباِرَدةٌ  َأْرٌض  َأْرَضـَا إِنَّ : َفَؼاُلقا برقؿ: , وأخرجف ««َثاَلًثا َرْأِسل َطَؾك َفُلْفِرغُ  َأَكا َأمَّ

  َرُسقُل  َكانَ », بؾػظ: (329)
ِ
ـْ  اْغَتَسَؾ  إَِذا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ـْ  َحَػـَاٍت  َثاَلَث  َرْأِسفِ  َطَؾك َصبَّ  َجـَاَبةٍ  مِ  .«َماءٍ  مِ

 (.325مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )اإلمام (, وأخرجف 201البخاري يف صحقحف برقؿ: )اإلمام الحديث أخرجف  (٣)
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ـْ َطائَِشَة ويف الصحقحقـ   » :َقاَلْت , ڤَط

ُّ
ـْ  ملسو هيلع هللا ىلصُكـُْت َأْغَتِسُؾ َأَكا َوالـَّبِل

مِ

ـْ َقَدٍح ُيَؼاُل َلُف اْلَػَرُق  ,إَِكاٍء َواِحدٍ 
 .(٤)«مِ

 .(2)«آُصعٍ  َثاَلَثةُ  َواْلَػَرُق » :ويف رواية لؿسؾؿ

و كثقر مـ الـاس أن ُيسرف يف الؿاء,  :هذا دلقٌؾ طؾك آقتصاد يف الؿاءو 

وقد جاء حديث  ,والؿـاصؼ الحارة, يـؼطع فقفا الؿاءٓ سقؿا يف الؿـاصؼ التل ٓ 

ـُ  مـ صريؼ أخرجف ابـ ماجة ,ضعقػ ـْ  َلِفقَعَة, اْب   َط
ِّ
ـِ  ُحَقل   َطْبدِ  ْب

ِ
, اهلل  اْلَؿَعافِِريِّ

ـْ  ـِ  َطْبدِ  َأبِل َط ْحَؿ , الرَّ
ِّ
ـْ  اْلُحُبؾِل   َطْبدِ  َط

ِ
ـِ  اهلل   َرُسقَل  , َأنَّ ڤ َطْؿٍرو, ْب

ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ُل, َوُهقَ  بَِسْعٍد, َمرَّ  َرُف  َهَذا َما»: َفَؼاَل  َيَتَقضَّ : َقاَل  إِْسَراٌف, اْلُقُضقءِ  َأفِل: َفَؼاَل  «السَّ

 (٣)«َجارٍ  َكَفرٍ  َطَؾك ُكـَْت  َوإِنْ  َكَعْؿ,»

 ما كان طؾقف السؾػ مـ السمال طؿا أشؽؾ طؾقفؿ. وفيه: 

مـ الؽتاب  ,أن الؿػتل يـبغل أن تؽقن فتقاه طؾك الدلقؾ الشرطل وفيه: 

 والسـة الصحقحة.

  وفيه: 
ّ
 يـبغل أن ُيزَجر ويمَدب. ملسو هيلع هللا ىلصأن الؿعرتض طؾك سـة اْلـَّبِل

ـْ ُهَق َأْوَفك »ؼقلف: ل :ما مـ خقر إٓ وقد ُسبِؼـا إلقف أن وفيه:  َكاَن َيْؽِػل َم

أحرص طؾك  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ٕن رسقل ,فـحـ مـ باب أولك ,«مِـَْؽ َشَعًرا َوَخْقٌر مِـَْؽ 

 بالصاع, وهق أربعة أمداد. فؼد كان يغتسؾ, وأطؾؿ بؿا يقجبفا مـا ,الطفارة
                                                                                       

 (. 319مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )اإلمام (, وأخرجف 250البخاري يف صحقحف برقؿ: )اإلمام الحديث أخرجف  (٤)

 (.319الحديث أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (2)

(, وإسـاده ضعقػ, لضعػ ابـ لفقعة, والؿعافري قال فقف 425الحديث أخرجف ابـ ماجف برقؿ: ) (٣)

كان طؾك تضعقػف, كؿا يف اإلرواء طـد حديث رقؿ:  , واإلمام إلباين «فقف كظر»اإلمام البخاري: 

 (. 3292(, ثؿ رجع إلك التحسقـ كؿا يف الصحقحة طـد حديث رقؿ: )140)
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ـْ َطاِئَش  ,يؼتصدون يف الُغسؾ اومؿا يدل طؾك أهنؿ كاكق  ڤَة, ــما جاء َط

  ُكـُْت َأْغَتِسُؾ َأَكا َوَرُسقُل »َقاَلْت: 
ِ
ـْ إَِكاٍء َبْقـِل َوَبْقـَُف َواِحٍد, َفُقَباِدُركِل َحتَّك  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

مِ

 .(٤)«َأُققَل: َدْع لِل, َدْع لِل

 ٕن الؿاء يؽقن قؾقاًل.: ڤوقالت ذلؽ 

 وهذا طؾك وُيػِرغ طؾقف ثالًثا, ,يبدأ برأسف كان ملسو هيلع هللا ىلصأن اْلـَّبِل  وفيه: 

 وأما بؼقة الجسؿ فؾق أفرغ طؾقف مرة واحدة واستقطبتف فنهنا تؽػقف. ,آستحباب

ـَ َطَؾك َرْأِسِف َثالَث َحَػـَاٍت » قوله:  «.ُثؿَّ َأَفاَض َطَؾك َسائِرِ َجَسِدهِ  ,َحَػ

 .كؿا هق مبقـ يف الروايات إخرى ,أي غرف ثالث غرفات

أما أكا » :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل اْلـَبِل  ويف مسؾؿ قال رسقل ,ستؿرارالؿػقدة لال «وكان»

والحؿد , ت, وهذا يف الؿبالغة يف الُغسؾ, أي ثالث غرفا«فُلْفرُِغ طؾك رأسل ثالًثا

 .هلل طؾك التؿام

 

 

  

                                                                                       

, برقؿ: «لِل َدعْ  لِل, َدعْ : َأُققَل  َحتَّك َفُقَباِدُركِل»البخاري يف صحقحف دون ققلفا: أخرجف الحديث  (٤)

 والؾػظ لف. (321مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )(, وأخرجف 263)
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 [باب ايتُِٝ]

 

 

 دباب ايتُِٝر

l: 

 الؼصد.التقؿؿ يف الؾغة:  

ويؽقن بضرب القديـ  ,هق رفع الحدث طؾك هقئة مخصقصةويف الشرع:  

والسـة, واإلجؿاع,  ,وهق ثابٌت بالؽتاب ,بإرض, ثؿ مسح القجف والؽػقـ

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ﴿: يف كتابف الؽريؿ اهلل  قال

 .[6الؿائدة: ] ﴾ڇ ڇ ڇ

 .ما سقليت مـ إحاديث :ويف السـة 

وإن اختؾػقا يف  ,أجؿعت إمة طؾك جقاز التقؿؿ يف الجؿؾة :واإلجؿاع 

 بعض مسائؾف.

 َطأي١: ٌٖ ٜػسع ايتُِٝ يف ايطفس ٚاحلطس ًَعا, أّ أْ٘ خاص بايطفس؟

 .والسػر الجؿفقر طؾك جقازه يف الحضر

 .ضروذهب بعض أهؾ العؾؿ إلك أكف إكؿا يؽقن يف السػر ٓ يف الح

 ٕمقر: ,والصحقح أكف يؽقن يف الحضر أيًضا

 .[43الـساء: ] ﴾  ﴿ :تعالكقال : طـد طدم الؿاءإول: 

 كلن يخشك زيادة الؿرض أو تلخر الُبرء. :الثاين: الؿرض
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 بحقث يؽقن الؿاء قؾقاًل إن تقضل بف لحؼف الضرر. :الثالث: طقز الؿاء

 َطأي١: ٌٖ ايتُِٝ زافع يًخدخ, أّ أْ٘ َبٝح يًصال٠ فكط؟

مع  وجقد الؿاء, مع زيادة ومبطالتف مبطالت القضقء ,رافٌع لؾحدث التقؿؿ

 آستطاطة ٓستخدامف.

 :فسض ايتَُِٝطأي١: 

 يف غزوة الُؿَرْيِسقع. ,الخامسة :وققؾ ,وكان فرضف يف السـة السادسة لؾفجرة

 
ّ
كؿا يف , ڤُحبَِس والجقش مـ أجؾ طؼٍد لعائشة  ملسو هيلع هللا ىلصوذلؽ أن الـَّبِل

  َزْوِج  َطائَِشةَ حديث 
ِّ
  َرُسقلِ  َمعَ  َخَرْجـَا»: َقاَلْت  ڤ ,ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل

ِ
 َبْعضِ  فِل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

  َرُسقُل  َفَلَقامَ  لِل, ِطْؼدٌ  اْكَؼَطعَ  الَجْقشِ  بَِذاِت  َأوْ  بِاْلَبْقَداءِ  ُكـَّا إَِذا َحتَّك َأْسَػاِرِه,
ِ
 اهلل

 َبْؽرٍ  َأبِل إَِلك الـَّاُس  َفَلَتك َماٍء, َطَؾك َوَلْقُسقا َمَعفُ  الـَّاُس  َوَأَقامَ  التَِؿاِسِف, َطَؾك ملسو هيلع هللا ىلص

يِؼ, دِّ َٓ : َفَؼاُلقا الصِّ   بَِرُسقلِ  َأَقاَمْت  َطاِئَشُة؟ َصـََعْت  َما َتَرى َأ
ِ
 َوالـَّاسِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

  َوَرُسقُل  َبْؽرٍ  َأُبق َفَجاءَ  َماٌء, َمَعُفؿْ  َوَلْقَس  َماٍء, َطَؾك َوَلْقُسقا
ِ
 َرْأَسفُ  َواِضعٌ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

  َرُسقَل  َحَبْسِت : َفَؼاَل  َكاَم, َقدْ  َفِخِذي َطَؾك
ِ
 َماٍء, َطَؾك َوَلْقُسقا َوالـَّاَس, ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 َيُؼقَل  َأنْ  اهللُ  َشاءَ  َما: َوَقاَل  َبْؽٍر, َأُبق َفَعاَتَبـِل: َطاِئَشةُ  َفَؼاَلْت  َماٌء, َمَعُفؿْ  َوَلْقَس 

ـَ  َيْؿـَُعـِل َفالَ  َخاِصَرتِل, فِل بَِقِدهِ  َيْطُعـُـِل َوَجَعَؾ  كِ  مِ َّٓ  التََّحرُّ   َرُسقلِ  َمَؽانُ  إِ
ِ
 اهلل

  َرُسقُل  َفَؼامَ » َفِخِذي, َطَؾك ملسو هيلع هللا ىلص
ِ
ـَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  آَيةَ  اهللُ  َفَلْكَزَل  َماٍء, َغْقرِ  َطَؾك َأْصَبَح  ِحق

ؿِ  ُؿقا التََّقؿُّ ـُ  ُأَسْقدُ  َفَؼاَل  ,«َفَتَقؿَّ   َما»: الُحَضْقرِ  ْب
َ
لِ  ِهل  ,«َبْؽرٍ  َأبِل آَل  َيا َبَرَكتُِؽؿْ  بَِلوَّ

 .(٤)«َتْحَتفُ  الِعْؼدَ  َفَلَصْبـَا َطَؾْقِف, ُكـُْت  الَِّذي الَبِعقرَ  َفَبَعْثـَا»: َقاَلْت 

ؿِ    پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿تعالك: اهلل  ققلهل  :وآيُة التََّقؿُّ

                                                                                       

 (.367(, وأخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )334الحديث أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (٤)
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 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ  ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇڇ ڇ ڇ

 .[6الؿائدة: ] ﴾ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿ :اهلل  وققل 

 ﮺ ﮸ ﮹ ﮷ ﮵﮶ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ

         ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻

 .[43الـساء: ] ﴾ڭ ڭ         

 :ڤالؿؼصقدة يف قصة طائشة  آية التقؿؿ يفاختؾػ العؾؿاء  وقد

 .هل آية سقرة الؿائدة :فؼقؾ

 .قرة الـساءآية س :وققؾ

جاء التصريح يف بعض الروايات طؾك أهنا سقرة الؿائدة, إٓ أن بعض وقد 

 أهؾ العؾؿ يصحح أهنا آية سقرة الـساء.

 .أو كان مريًضا ,لؿـ فؼد الؿاء ,وأي  كان فػقفؿا إمر بالتقؿؿ

 صال٠ فاقد ايطٗٛزٜٔ, املا٤ ٚايرتاب؟ َطأي١:

ب  .«ترابا وٓ ماءاً  يجد لؿ إذا باب» الباب يف :ڤ طائشة حديث طؾك البخاري بَقَّ

 فقجقز لف أن يصؾل طؾك أي حالٍ  ,ولؿ يجد الرتاب أي أكف إذا لؿ يجد الؿاء

 .وصالتف ُمجزئة

لؽـ هذه الؿسللة ُتؼدر طؾك الؼقل بلن التقؿؿ ٓ يجقز إٓ طؾك الرتاب, فنن 

 .كؿا سقليت لـاس قد اختؾػقا يف هذه الؿسللةا
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 ؟يف ايتُِٝ ايرتابٜتعني َطأي١: ٌٖ 

ـَ بحديث ُحَذْيَػَة  فؼط, ذهب الجؿفقر إلك أن التقؿؿ يؽقن بالرتاب مستدلق

  ڤ
ْ
 .(٤)«ا, إَِذا َلْؿ َكِجِد َاْلَؿاءَ َوُجِعَؾْت ُتْربَتَُفا َلـَا َصُفقرً »ُمْسؾٍِؿ: فِل

فقجقز لف أن  ,أكف ٓ يؾزم الرتاب ,والذي طؾقف الؿحؼؼقن مـ أهؾ العؾؿ

 .ما صعد طؾك إرض, مـ جدار, أو بـاٍء, أو ثقٍب, أو كحق ذلؽ بؽؾؿؿ قيت

  ڤأن الصحابة  :طؾك ذلؽ بلدلة مـفا ويستدلقن
ّ
إلك  ملسو هيلع هللا ىلصسافروا مع الـَّبِل

ولؿ يؽـ ثؿة تراب يف الصحراء وإكؿا هل الرمال, وقد فؼدوا الؿاء,  ,تبقك

 .يف الرمال اآية التقؿؿ, فال شؽ أهنؿ تقؿؿق وكاكت قد كزلت

ـْ َأبلجاء و  » :ڤ الُجَفْقِؿ إَْكَصاِريُّ  َط
ُّ
ـْ َكْحِق بِْئِر َجَؿؾٍ  ملسو هيلع هللا ىلصَأْقَبَؾ الـَّبِل

 ,مِ

 
ُّ
َؿ َطَؾْقِف َفَؾْؿ َيُردَّ َطَؾْقِف الـَّبِل َحتَّك َأْقَبَؾ َطَؾك الِجَداِر, َفَؿَسَح  ملسو هيلع هللا ىلصَفَؾِؼَقُف َرُجٌؾ َفَسؾَّ

الَ   .(2)«مَ بَِقْجِفِف َوَيَدْيِف, ُثؿَّ َردَّ َطَؾْقِف السَّ

 ا ٓ تراب فقف.ومعؾقم أن الجدر ربؿا يؽقن صؾًبا أو صؾدً 

َحف الشـؼقطل  وهذا هق الؼقل استظفره  وهق الذي  ,يف تػسقره وَرجَّ

ارتضاه ابـ الُؿَؾِؼـ يف شرحف طؾك ُطؿدة إحؽام, وهق الذي كراه أقرب إلك 

طال كؾ ما  والصعقد, [43الـساء: ] ﴾  ﴿ تعالك: ؼقلفإدلة ل

 طؾك وجف إرض.

إٓ أن مسللة فاقد الطفقريـ تعقد إلك آحتؿال يف شلن الؿريض الذي ٓ  

أو  ,, أو مشؾقل القديـاً يستطقع أن يتقؿؿ حتك طؾك الصعقد, فنكف قد يؽقن مبتقر

 .ذلؽ مؿا يحقل بقـف وبقـ التقؿؿ كحق
                                                                                       

 (522أخرجف مسؾؿ ) (٤)

 (.369) برقؿ: تعؾقًؼا (, وأخرجف مسؾؿ يف صحقحف337الحديث أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (2)
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 ؟ٌٖ جيٛش إٔ ٜصًٞ بايتُِٝ ايٓاف١ً ٚايفسٜط١َطأي١: 

 .وفريضةً  لف أن يصؾل بف كافؾةً  جاز ,ودخؾت الصالة ,الصحقح أكف إذا تقؿؿكعؿ 

 َطأي١: ٌٖ ٜػسع ايتُِٝ قبٌ دخٍٛ ايٛقت يًفسٜط١؟

وهذا الؼقل غقر  ,أكف ٓ يجقز أن يتقؿؿ حتك يدخؾ الققت ذكروه ومؿا

فنن وجد , ثؿ يتجف إلك الصالة, فؾف أن يتقؿؿ ,احتاج أن يصؾل فؿتك ,صحقح

 ووجب طؾقف استخدام الؿاء. ,بطؾ تقؿؿفالؿاء 

 َطأي١: إذا ٚدد املا٤ ٚيهٔ بك١ُٝ, فٌٗ ًٜصّ ايػسا٤؟

 :بؼقؿة اختؾػقا يف مسالة الؿاء إذا كان مقجقًدا لؽـ

 فذهب كثقٌر مـ أهؾ العؾؿ, إلك أن الؿاء ٓ يؾزم شراءه.

 .إلك أكف يشرتيف :وذهب بعضفؿ

 َطأي١: َا ٖٛ ايطابط يػسا٤ املا٤؟

 .واختؾػقا يف حد الشراء, فنذا كان بـػس الؼقؿة جقزوا لف أن يشرتي

 .لف أن يتقؿؿ بغقر شراء كان بلطؾك مـ الؼقؿة, جقزوا وإن

طؾك هذا الحال كلن  وإن تقؿؿ ,ولق تربع مـ كػسف واشرتى فصالتف صحقحف

 يتقؿ ويصؾل.أن  يحتاجفا لغقر شراء الؿاء, فؾف كاكت كؼقده قؾقؾة يؽقن لقس لف كؼقٌد, أو

 َطأي١: صف١ ايتُِٝ؟

 :واختؾػقا كذلؽ يف حد التقؿؿ

 ف طؾكــــقـ والقجــوالؽػقـ, أو الؽػ فجؿفقرهؿ طؾك أكف يؿسح القجف

م القجف , إحاديثيف الرتتقب اختالٍف  م  ,فُقجزئف إن قدَّ وُيجزئف إن قدَّ

م القجف وأما ضاهر الؼرآن, الؽػقـ  .فؼد قدَّ

 أو بضربة لؾقجف, يتقؿؿ بضربتقـ ,إلك أن الُؿَتَقؿؿوذهب بعض أهؾ العؾؿ 
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 .والؽػقـ وضربة إلك الؿرفؼقـ

وما جاء مـ حديث  ,والصحقح أكف لؿ يثبت شلء يف التقؿؿ إلك الؿرفؼقـ

  ,ڤابـ ُطَؿر 
ّ
ـِ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن الـَّبِل ُؿ َضْرَبَتاِن َضْرَبٌة لِْؾَقْجِف, َوَضْرَبٌة لِْؾقََدْي التََّقؿُّ

ـِ إَِلك   ا.بـ ثابت العبدي ضعقٌػ جدً  ففق مـ صريؼ محؿد, (٤)«َاْلِؿْرَفَؼْق

لؽـ الحديث  ,«أكف مسح إلك ذراطقف» :ڤ الُجفقؿ وجاء مـ حديث أبل

 وإكؿا مسح وجفف ويديف. ,بدون الؿسح إلك الذراطقـ يف الصحقحقـ

ؿَ  َأنَّ  َواْطَؾؿْ  :(51/ ١شرح طؾك مسؾؿ )يف  قال الـقوي   َثابٌِت  التََّقؿُّ

ـَّةِ  بِاْلؽَِتاِب  ةِ  َوإِْجَؿاعِ  َوالسُّ ُمَّ ْٕ قَصةٌ  َوُهقَ  ا  َهِذهِ  بِفِ   اهللُ  َخصَّ  ِخصِّ

ةَ  ُمَّ ْٕ  َشَرًفا. َتَعاَلك اهللُ  َزاَدَها ا

ةُ  َوَأْجَؿَعِت   ُمَّ ْٕ ؿَ  َأنَّ  َطَؾك ا َّٓ  َيُؽقنُ  َٓ  التَّقَؿُّ  كان سقاء والقــديـ: اْلَقْجـفِ  فِل إِ

ؿَ  َوَسَقاءٌ  أو أكرب أصغر حدث طـ ـِ  َتَقؿَّ َْطَضاءِ  َط ْٕ  َأْطَؾُؿ. َواهللُ  بَْعِضَفا َأوْ  ُكؾَِّفا ا

ِؿ: َكْقِػقَّةِ  فِل اْلُعَؾَؿاءُ  َواْخَتَؾَػ   ـَ  َوَمْذَهُب  َفَؿْذَهُبـَا التََّقؿُّ َْكَثِري ْٕ  ُبدَّ  َٓ  َأكَّفُ  ا

ـْ  : مِ ـِ ـِ  َوَضْرَبةٍ  لِْؾَقْجِف, َضْرَبةٍ  َضْرَبَتْق . إَِلك لِْؾَقَدْي ـِ  اْلِؿْرفَِؼْق

ـْ  ـَ  بَِفَذا َقاَل  َومِؿَّ   اْلُعَؾَؿاِء: مِ
ُّ
ـُ  َطؾِل   َوَطْبدُ  َصالٍِب  َأبِل ْب

ِ
ـُ  اهلل ـُ  ُطَؿرَ  ْب  َواْلَحَس

  اْلَبْصِريُّ 
ُّ
ْعبِل ـُ  َوَسالِؿُ  َوالشَّ   َطْبدِ  ْب

ِ
ـِ  اهلل  َوَمالٌِؽ  الثَّْقِريُّ  َوُسْػَقانُ  ُطَؿرَ  ْب

ْأِي  َوَأْصَحاُب  َحـِقَػةَ  َوَأُبق . ڤ َوآَخُرونَ  الرَّ ـَ  َأْجَؿِعق

, لِْؾَقْجفِ  َواِحَدةٌ  َضْربَةٌ  اْلَقاِجَب  َأنَّ  إَِلك َصائَِػةٌ  َوَذَهَبْت  ـِ ْق  َطَطاءٍ  َمْذَهُب  َوُهقَ  َواْلَؽػَّ

  َوَمْؽُحقلٍ 
ِّ
َْوَزاِطل ْٕ ةِ  اْلُؿـِْذِر, وبـ واسحاق َوَأْحَؿدَ  َوا  اْلَحِديِث. َأْصَحاِب  َوَطامَّ

ـِ  َوُحؽِلَ  ْهرِيِّ  َط ـِ  َمْسُح  َيِجُب  َأكَّفُ  :الزُّ , إَِلك اْلَقَدْي ـِ ْبَطْق  َطـْفُ  َحَؽاهُ  َهَؽَذا اإْلِ
                                                                                       

 (.1/179(, والحاكؿ )1/18أخرجف الدارقطـل ) (٤)
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 اْلَؿْذَهِب. ُكُتِب  فِل َأْصَحاُبـَا

َمامُ  َقاَل  َوَقْد  :  ُسَؾْقَؿانَ  َأُبق اإْلِ لُّ
ٓ  اكف يف العؾؿاء مـ أحد َيْخَتؾِْػ  َلؿْ اْلَخطَّابِ

 الؿرفؼقـ. ما وراء مسح يؾزم

ـَ  بـ طـ أيًضا أصحابـا وحؽك فُ  ِسقرِي ـْ  َأَقؾُّ  ُيْجِزيفِ  َٓ  َقاَل: َأكَّ  َثاَلِث  مِ

ْقِف, َثاكَِقٍة: َوَضْرَبةٍ  لِْؾَقْجِف, َضْرَبٍة: َضَرَباٍت:  لِِذَراَطْقِف. َوَثالَِثٍة: لَِؽػَّ

ؿِ  َجَقازِ  َطَؾك اْلُعَؾَؿاءُ  َوَأْجَؿعَ   ـِ  التََّقؿُّ َْصَغرِ. اْلَحَدِث  َط ْٕ  ا

َْطَصارِ  َهِذهِ  َأْهُؾ  َأْجَؿعَ  َوَكَذلَِؽ   ْٕ ـْ  ا  لِْؾُجـُِب  َجَقاِزهِ  َطَؾك َقْبَؾُفؿْ  َوَم

ـَ  َأَحدٌ  فِقفِ  ُيَخالِْػ  َوَلؿْ  َوالـَُّػَساِء, َواْلَحائِضِ  َٓ  اْلَخَؾِػ  مِ ـَ  َأَحدٌ  َو َؾِػ, مِ َّٓ  السَّ  إِ

ـْ  َجاءَ  َما ـِ  ُطَؿرَ  َط   َوَطْبدِ  اْلَخطَّاِب  ْب
ِ
ـِ  اهلل   ,ڤ َمْسُعقدٍ  ْب

َ
ـْ  مِْثُؾفُ  َوُحؽِل  َط

  إِْبَراِهقؿَ 
ِّ
َمامِ  الـََّخِعل , اإْلِ

ِّ
  َوَطْبدَ  ُطَؿرَ  إِنَّ  َوقِقَؾ: التَّابِِعل

ِ
 َجاَءْت  َوَقدْ  َطـُْف, َرَجَعا اهلل

ََحاِديُث  لِْؾُجـُِب  بَِجَقاِزهِ  ْٕ ِحقَحةُ  ا  َأْطَؾُؿ. َواهللُ  اْلَؿْشُفقَرةُ  الصَّ

ؿِ  اْلُجـُُب  َصؾَّك َوإَِذا  ْغتَِساُل  َطَؾْقفِ  َوَجَب  اْلَؿاءَ  َوَجَد  ُثؿَّ  بِالتََّقؿُّ
ِ

 بِنِْجَؿاعِ  آ

َّٓ  اْلُعَؾَؿاِء:   َما إِ
َ
ـْ  ُحؽِل ـِ  َسَؾَؿةَ  َأبِل َط ـِ  َطْبدِ  ْب ْحَؿ َمامِ  الرَّ , اإْلِ

ِّ
 َٓ  َقاَل: َأكَّفُ  التَّابِِعل

ـْ  بِنِْجَؿاعِ  َمْتُروكٌ  َمْذَهٌب  َوُهقَ  َيْؾَزُمُف, ـْ  َقْبَؾفُ  َم ََحاِديِث  َبْعَدُه, َوَم ْٕ ِحقَحةِ  َوبِا  الصَّ

 .َأْطَؾؿُ  َواهللُ  اْلَؿاءَ  َوَجدَ  إَِذا َبَدكِفِ  بَِغْسؾِ  لِْؾُجـُِب  ملسو هيلع هللا ىلص َأْمِرهِ  فِل اْلَؿْشُفقَرِة,

بِؾِ  فِل َواْلُؿْعِزِب  لِْؾُؿَسافِرِ  َوَيُجقزُ    َكاَكا َوإِنْ  َزْوَجَتفُ  ُيَجاِمعَ  َأنْ  َوَغْقرِِهَؿا, اإْلِ

ـِ  َؿاِن, َفْرَجْقِفَؿا, َوَيْغِساَلنِ  لِْؾَؿاِء: َطاِدَمْق َقاِن, َوَيَتَقؿَّ ُؿ, َوَيْجِزيِفَؿا َوُيَصؾِّ َٓ  التََّقؿُّ  َو

ُجُؾ  َيْغِسؾِ  َلؿْ  َفنِنْ  َفْرَجْقِفَؿا, َغَساَل  إَِذا َطَؾْقِفَؿا إَِطاَدةَ  ـَ  َأَصاَبفُ  َوَما َذَكَرهُ  الرَّ  اْلَؿْرَأةِ  مِ

ؿِ  َوَصؾَّك  إَِطاَدةُ  َلِزَمفُ  َكِجَسةٌ  اْلَؿْرَأةِ  َفْرِج  ُرُصقَبةَ  إِنَّ  ُقْؾـَا: َفنِنْ  َحالِِف, َطَؾك بِالتََّقؿُّ

اَلِة, َّٓ  الصَّ  َأْطَؾُؿ. َواهللُ  َطاَدةُ اإْلِ  َيْؾَزُمفُ  َفاَل  َوإِ
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ا ؿَ  َفَلَرادَ  َكَجاَسةٌ  اْلُؿْحِدِث  َأْطَضاءِ  َبْعضِ  َطَؾك َكانَ  إَِذا َوَأمَّ ًٓ  التََّقؿُّ  َطـَْفا: َبَد

 َيُجقُز. َٓ  َأكَّفُ  اْلُعَؾَؿاءِ  ُجْؿُفقرِ  َوَمْذَهُب  َفَؿْذَهُبـَا

ـُ  َأْحَؿُد  َوَقاَل  ؿَ  َأنْ  َيُجقزُ  : َحـَْبؾٍ  ْب  َبَدكِِف, َطَؾك الـََّجاَسةُ  َكاَكِت  إَِذا َيَتَقؿَّ

 الصالة. هذه إَِطاَدةِ  ُوُجقِب  فِل َأْصَحاُبفُ  َواْخَتَؾَػ  َثْقبِِف, َطَؾك َكاَكْت  إَِذا َيُجزِ  َوَلؿْ 

  الثَّْقِريُّ  َكانَ  اْلُؿـِْذِر: بـ وقال
ُّ
َْوَزاِطل ْٕ  َمْقِضعَ  َيْؿَسُح  َيُؼقُلقنَ  َثْقرٍ  َوَأُبق َوا

 .َأْطَؾؿُ  َواهللُ  َوُيَصؾِّل بُِتَراٍب  الـََّجاَسةِ 

ا اَلةِ  إَِطاَدةُ  َوَأمَّ ِؿ: َيْػَعُؾَفا الَّتِل الصَّ ؿَ  إَِذا ٓ يعقد أكف َفَؿْذَهُبـَا بِالتََّقؿُّ  لِْؾَؿَرضِ  َتَقؿَّ

 َوَكْحقِهَؿا. اْلِجَراَحةِ  َأوِ 

ا ؿَ  إَِذا َوَأمَّ ـِ  لِْؾَعْجزِ  َتَقؿَّ  َغالًِبا اْلَؿاءُ  فِقفِ  ُيْعَدمُ  َمْقِضعٍ  فِل َكانَ  َفنِنْ  اْلَؿاءِ  َط

َػرِ  َطاَدُة, َتِجُب  َلؿْ  َكالسَّ َّٓ  اْلَؿاءَ  فِقفِ  َيْعَدمُ  َٓ  َمْقِضعٍ  فِل َكانَ  َوإِنْ  اإْلِ  َوَجَبِت  َكاِدًرا إِ

َطاَدةُ  ِحقِح  اْلَؿْذَهِب  َطَؾك اإْلِ  َأْطَؾُؿ. َواهللُ  الصَّ

ا ـُْس  َوَأمَّ ؿُ  َما ِج  وبـ وأحؿد الشافعل فذهب فِقِف: اْلُعَؾَؿاءُ  َفاْخَتَؾَػ  بِِف: ُيَتَقؿَّ

ؿُ  ٓ يجقز َأكَّفُ  إَِلك اْلُػَؼَفاءِ  َوَأْكَثرُ  الظَّاِهِريُّ  َوَداُودُ  اْلُؿـِْذرِ  َّٓ  التََّقؿُّ  َلفُ  َصاِهرٍ  بُِتَراٍب  إِ

 بِاْلُعْضِق. َيْعَؾُؼ  ُغَبارٌ 

ؿُ  َيُجقزُ  َوَمالٌِؽ  َحـِقَػةَ  َأُبق َوَقاَل  َْرضِ  َأْكَقاعِ  بَِجِؿقعِ  التََّقؿُّ ْٕ ْخَرةِ  َحتَّك ا  بِالصَّ

َزهُ  َمالٍِؽ  َأْصَحاِب  َبْعُض  َوَزادَ  اْلَؿْغُسقَلِة, َْرضِ  اتََّصَؾ  َما بُِؽؾِّ  َفَجقَّ ْٕ ـَ  بِا  مِ

 .قؾت وهذا الؿذهب هق الصحقح الؿختار كؿا تؼدم َوَغْقِرهِ  اْلَخَشِب 

ـْ    َوَذَهَب  ِرَواَيَتاِن, الثَّْؾِج  فِل َمالٍِؽ  َوَط
ُّ
َْوَزاِطل ْٕ  َأكَّفُ  إَِلك الثَّْقِريُّ  َوُسْػَقانُ  ا

َْرضِ  َطَؾك َما َوُكؾِّ  بِالثَّْؾِج  َيُجقزُ  ْٕ  َأْطَؾُؿ. َواهللُ  ا

ا  ِؿ: ُحْؽؿُ  َوَأمَّ  َبْؾ  اْلَحَدَث, ٓ يرفع أكف آكثريـ َوَمْذَهُب  َفَؿْذَهُبـَا التََّقؿُّ
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اَلَة, ُيبِقُح  ـَ  وٓ يجؿع الـقافؾ, مـ وما شاء فريضة بف فقستبقح الصَّ ـِ  َبْق  َفِريَضَتْق

ؿٍ   َواِحٍد. بَِتَقؿُّ

ِؿفِ  َكَقى َوإِنْ    اْسَتَباَح  الـَّْػَؾ  َكَقى َوإِنْ  َوالـَّاِفَؾَة, اْلَػرِيَضةَ  اْسَتَباَح  اْلَػْرَض  بَِتَقؿُّ

 اْلَػْرَض. بِفِ  َيْسَتبِْح  َوَلؿْ  الـَّْػَؾ 

ؿٍ  َجـَائِزَ  َطَؾك ُيَصؾِّلَ  َأنْ  َوَلفُ     َأنْ  َوَلفُ  :َواِحدٍ  بَِتَقؿُّ
َ
ؿِ  ُيَصؾِّل  اْلَقاِحدِ  بِالتََّقؿُّ

َٓ  َوَجـَائَِز, َفِريَضةً  ؿُ  َو  َوْقتَِفا. ُدُخقلِ  َقْبَؾ  َيَتَقؿَّ

ؿُ  َرَأى َوإَِذا  اَلةِ  فِل َوُهقَ  َماءً  الَْؿاءِ  لَِػْؼدِ  الُْؿَتقَؿِّ  َأنْ  َلفُ  َبْؾ  َصاَلُتُف, َتْبُطْؾ  َلؿْ  الصَّ

َفا َّٓ  ,ُيتِؿَّ ـْ  َكانَ  إَِذا إِ َطاَدُة, َتْؾَزُمفُ  مِؿَّ  هـا َأْطَؾُؿ. َواهللُ  اْلَؿاءِ  بُِرْؤَيةِ  َتْبُطُؾ  َصاَلَتفُ  َفنِنَّ  اإْلِ
 وباهلل التقفقؼ. قد تؼدم الراجح يف بعض الؿسائؾ خالف ما ذكره الـقوي 
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ا٤اهلل  ٜا زضٍٛ»فكاٍ:  ] الَ    ,أصابتين دٓاب١ٚ 

 [«فكاٍ: عًٝو بايصعٝد فإْ٘ ٜهفٝو

 

 

ـِ  َطـ ِطْؿَرانُ ) - ١1 ـِ ُحَصْق   َأن َّرُسقَل » :ڤْب
ِ
َرَأى َرُجاًل ُمْعَتِزٓ لَْؿ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

َل فِل اْلَؼْقِم؟َؽ َيا ُفالُن َما َمـَعَ »َفَؼاَل:  ,«ُيَصؾِّ فِل اْلَؼْقمِ  َفَؼاَل: َيا  «َأْن ُتَصؾِّ

  َرُسقَل 
ِ
عِ »َفَؼاَل:  ,َأَصاَبْتـِل َجـَاَبٌة َوٓ َماءٌ  ,اهلل ُف َيْؽِػقَؽ َطَؾْقَؽ بِالصَّ  .((٤)«قِد َفنِكَّ

l: 

 قال ِطْؿَراَن, ة:ث صقيؾ ولف قصمسؾؿ يف حديالبخاري وأخرجف الحديث  

  َمعَ  َسَػرٍ  فِل ُكـَّا»: ڤ
ِّ
 َوَقْعـَا الؾَّْقِؾ, آِخرِ  فِل ُكـَّا َحتَّك َأْسَرْيـَا َوإِكَّا ,ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل

َٓ  َوْقَعًة, َّٓ  َأْيَؼَظـَا َفَؿا مِـَْفا, الُؿَسافِرِ  ِطـْدَ  َأْحَؾك َوْقَعةَ  َو ْؿِس, َحرُّ  إِ َل  َوَكانَ  الشَّ  َأوَّ

ـِ  قِفؿْ  - ُفالَنٌ  ُثؿَّ  ُفالٌَن, ُثؿَّ  ُفالٌَن, اْسَتْقَؼظَ  َم   َرَجاءٍ  َأُبق ُيَسؿِّ
َ
ـُ  ُطَؿرُ  ُثؿَّ  َطْقٌف  َفـَِسل  بْ

ابِعُ  الَخطَّاِب    َوَكانَ  - الرَّ
ُّ
َكَّا َيْسَتْقِؼُظ, ُهقَ  َيُؽقنَ  َحتَّك ُيقَقظْ  َلؿْ  َكامَ  إَِذا ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل

ِ
ٕ  َٓ 

ا َكْقمِِف, فِل َلفُ  َيْحُدُث  َما َكْدِري  َوَكانَ  الـَّاَس  َأَصاَب  َما َوَرَأى ُطَؿرُ  اْسَتْقَؼظَ  َفَؾؿَّ

 بِالتَّْؽبِقرِ  َصْقَتفُ  َوَيْرَفعُ  ُيَؽبِّرُ  َزاَل  َفَؿا بِالتَّْؽبِقِر, َصْقَتفُ  َوَرَفعَ  َفَؽبَّرَ  َجؾِقًدا, َرُجاًل 

  بَِصْقتِفِ  اْسَتْقَؼظَ  َحتَّك
ُّ
ا ,ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل  َٓ »: َقاَل  َأَصاَبُفْؿ, الَِّذي إَِلْقفِ  َشَؽْقا اْسَتْقَؼظَ  َفَؾؿَّ

 بِالَقُضقِء, َفَدَطا َكَزَل  ُثؿَّ  َبِعقٍد, َغْقرَ  َفَسارَ  َفاْرَتَحَؾ, ,«اْرَتِحُؾقا - َيِضقرُ  َٓ  َأوْ  - َضْقرَ 
                                                                                       

مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: اإلمام (, وأخرجف 344أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: )اإلمام الحديث  (٤)

 أخرجفا الشقخان يف صحقحقفؿا., والحديث صقيؾ لف قصة صقيؾة وقد (682)
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َل, الَِة, َوُكقِدَي  َفَتَقضَّ ا بِالـَّاِس, َفَصؾَّك بِالصَّ ـْ  اْكَػَتَؾ  َفَؾؿَّ  بَِرُجؾٍ  ُهقَ  إَِذا َصالَتِفِ  مِ

: َقاَل  «الَؼْقِم؟ َمعَ  ُتَصؾِّلَ  َأنْ  ُفالَنُ  َيا َمـََعَؽ  َما»: َقاَل  الَؼْقِم, َمعَ  ُيَصؾِّ  َلؿْ  ُمْعَتِزلٍ 

َٓ  َجـَاَبةٌ  َأَصاَبْتـِل ِعقِد, َطَؾْقَؽ »: َقاَل  َماَء, َو فُ  بِالصَّ , والؾػظ لؾبخاري «َيْؽِػقَؽ  َفنِكَّ

 بـػس الرقؿ السابؼ.

  فلمره َرُسقُل »: ويف رواية
ِ
 .هذا الؾػظ لؿسؾؿ «فتقؿؿ بالصعقد ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـْ َأبِل ,داود وغقره أبل دوقد جاء طـ    َأنَّ َرُسقَل  ,ڤ َذر   َط
ِ
َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

, َفنَِذا َوَجَد الَؿاَء » ـَ ِعقَد الطَّقَِّب َصُفقُر الُؿْسِؾِؿ, َوإِْن َلْؿ َيِجِد الَؿاَء َطْشَر ِسـِق إِنَّ الصَّ

ُف َبَش   .(٤)«َفنِنَّ َذلَِؽ َخْقرٌ َرَتُف, َفْؾُقِؿسَّ

ـِ حديث  :تيبيه  ـَ : »َقاَل  ڤ ,َطبَّاسٍ  اْب ـَّةِ  مِ ؿِ  ُيَصؾَّك َٓ  َأنْ  السُّ  بِالتََّقؿُّ

ـْ  َأْكَثرَ   بـ طؿارة مرتوك. وفقف الحسـ ,أخرجف الدارقطـل ,(2)«َواِحَدةٍ  َصاَلةٍ  مِ

 ؟ٌٖ ٜتُِٝ يهٌ صالَٙطأي١: 

ـِ ُطَؿَر,  :جاء طـد البقفؼل ـِ اْب ُؿ لُِؽؾِّ َصاَلٍة َوإِْن َلْؿ »َقاَل:  ڤَط َيَتَقؿَّ

وٓ كعؾؿ لف مخالًػا مـ  :قال ,يف الباب هق أصح ما: , قال البقفؼل(٣)«ُيْحِدْث 

 .وكػالً  والصحقح أكف ٓ يؾزم فقجقز أن يصؾل بالتقؿؿ ما شاء فرضًا ڤالصحابة 
                                                                                       

(, والـسائل برقؿ: 124(, والرتمذي برقؿ: )333 ,332الحديث أخرجف أبق داود يف ســف برقؿ: ) (٤)

 (, وغقرهؿا. 322)

يف الضعقػة طـد حديث  (, قال اإلمام إلباين 711الحديث أخرجف الدارقطـل يف ســف برقؿ: ) (2)

فؼد قال فقف شعبة: يؽذب, وقال ابـ الؿديـل: كان يضع »(, بلكف حديث مقضقع, ثؿ قال: 423رقؿ: )

الحديث, وقال أحؿد: أحاديثف مقضقطة, وقال شعبة أيضا: روى أحاديث طـ الحؽؿ, فسللـا الحؽؿ 

 .«طـفا؟ فؼال: ما سؿعت مـفا شقئا

ـْ 1054ؽربى برقؿ: )الحديث أخرجف البقفؼل يف ال (٣) , َوَط  
ـْ َطؾِل (, وقال: إِْسـَاُدُه َصِحقٌح, َوَقْد ُرِوَي َط

ـِ َطبَّاٍس,  ـِ اْب ـِ اْلَعاِص, َوَط  .ڤَطْؿِرو ْب
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ٚدد َا٤ً ٜهفٞ يبعض َطأي١: حهِ املطح ع٢ً اجلبري٠, أٚ َٔ 

 دطُ٘, ٚال ٜهفٞ جلُٝع دطدٙ؟

َر أكف وجد ماء لبعض جسؿف, ولؿ يجد الؿاء لجؿقع جسؿف  :ولق ُقدِّ

 .ويتقؿؿ لَِؿا لؿ يستطع ,ستطاع جؿع مـ أهؾ العؾؿ إلك أكف يغسؾ ما فذهب

ضل لؿا استطاع, ثؿ ويتق ,وذهب جؿفقرهؿ يف مسللة الجبائر إلك ذلؽ

 .يتقؿؿ لؾجبقرة

شقخـا مؼبؾ رجحف ابـ قدامة يف الؿغـل وهق ترجقح الذي  والصحقح

وحتك الؿسح طؾقفا يحتاج الؼقل بف إلك دلقؾ. , أكف ٓ يؾزمف التقؿؿ 

 ,ســ ابـ ماجفيف أما ما و, [16التغابـ: ] ﴾ھ ہ ہ ہ﴿ :قال تعالك

ـْ    َط
ِّ
ـِ  َطؾِل , إِْحَدى اْكَؽَسَرْت »: َقاَل  ڤ َصالٍِب, َأبِل ْب   َفَسَلْلُت  َزكَْديَّ

ِّ
 «؟ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل

بـ  يف سـده طؿرو ,ففق حديث ضعقػ جًدا, (٤)«اْلَجَبائِرِ  َطَؾك َأْمَسَح  َأنْ  َفَلَمَركِل»

 .خالد القاسطل كذبف ابـ معقـ

 َطأي١: املطح ع٢ً ايتطاخني؟

ًٓ بلدلة الؿسح طؾك الخػقـ ,أما التساخقـ فقُؿِسَح طؾقفا  .استدٓ

ـٍ  انَ ِطْؿرَ » قوله: ـِ ُحَصْق ُكَجقد, أسؾؿ طام خقرب, وكاكت  هق أبق :«ڤْب

فؾؿا ترك الؽل طادت  ,تسؾؿ طؾقف الؿالئؽة, حتك اكتقى و تركت السالم طؾقف

 لؾسالم طؾقف.

وُأِصقب بالبقاسقر  ,وفؼففؿ ,وهق مـ أجؾ مـ َقِدم البصرة, وطؾؿفؿ 

 
ّ
َصؾِّ َقائًِؿا, َفنِْن َلْؿ َتْسَتطِْع َفَؼاِطًدا, َفنِْن َلْؿ َتْسَتطِْع َفَعَؾك »: ملسو هيلع هللا ىلصوفقف قال الـَّبِل

                                                                                       

 .(657يف صحقحف برقؿ: ) ابـ ماجفالحديث أخرجف  (٤)
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 .(٤)«َجـٍْب 

 :َطأي١: حهِ ايهٞ

ـِ  ذهب بعض أهؾ العؾؿ إلك أن الـفل طـ الؽل إكؿا جاء يف حؼ ِطْؿَرانَ  ْب

ـٍ  إولك طدم التعرض  ,ٕن الؿؽان الذي يريد أن ُيؽقى فقف :كػسف ڤ ُحَصْق

 .لف بؽشٍػ أو غقر ذلؽ

 
ّ
 .أن الؽل ٓ يـػعف ملسو هيلع هللا ىلصأو أكف طؾؿ الـَّبِل

 فؾؿا اكتقى ما كػعف ذلؽ. ,طؾك استطالق البطـ طشريـ سـة بلكف صرب :وقد ققؾ

  :إمر بالؿعروف والـفل طـ الؿـؽر :ويف الحديث 
ّ
رأى  ملسو هيلع هللا ىلصفنن الـَّبِل

ًٓ لؿ يصِؾ يف الؼقم, فـصحف ووجفف.  َرُجاًل معتز

حتك ٓ ُيحَؽؿ طؾك الرجؾ بخالف  ,السمال طـ الؿاكع طـ العؿؾ وفيه: 

 .هق طؾقف ما

ق خربه, وٓ ُيطَعـ يف طدالتف  وفيه:  أن إصؾ يف الؿسؾؿ الصدق, فُقصدَّ

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ﴿: قال تعالك ,إٓ إذا ضفر مـف ِخالف ذلؽ

 .[6الحجرات: ] ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

وقد  ,أن إصؾ صالة الجؿاطة, وٓ ُترتك صالة الجؿاطة إٓ لعذرٍ  وفيه: 

 
ّ
ق طؾك ققٍم لؿ يشفدوا الصالة بققهتؿ ملسو هيلع هللا ىلصَهؿَّ الـَّبِل كؿا سقليت معـا يف  ,أن ُيحرِّ

 أحؽام الصالة.

الؿراد هبؿ الرجال, وربؿا ُأصؾؼ طؾقفؿ ققم تغؾقًبا, ٕن : «يف الؼقم» قوله:

 
ّ
 . كان معف يف السػر بعض الـساء, كبعض زوجاتف ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِل

                                                                                       

 (.1117يف صحقحف برقؿ: ) البخاريالحديث أخرجف  (٤)
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 .«َصاَبْتـِل َجـَاَبٌة َوٓ َماءٌ أَ » قوله:

 .(٤)«ِفؿْ قا َذِوي اْلَفْقَئاِت َطَثَراتَ َأِققؾُ »ويف الحديث:  :إبداء العذر فيه: 

إٓ إذا طؾؿ مـف  :طـف أضفر طذره, يـبغل أن ُيعَػك فؾق أصاب أحٌد ذكًبا ثؿ

ـْ َأَقاَل ُمْسِؾًؿا َأَقاَل »ويف الحديث:  .التؿادي  .(2)«اهللُ َطْثَرَتفُ  َم

ولفذا لؿ يصِؾ,  ,فنكف لؿ يؽـ يعؾؿ بحؽؿ التقؿؿ :العذر بالجفؾ وفيه: 

  ولؿ ُيَعـِّػفُ 
ّ
 .ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِل

 الؽـاية َفَعبَّر بؿا أصابف بالجـابة. وفيه: 

 .«وٓ ماء» :ؼقلفأن إصؾ يف رفع الحدث الؿاء ل وفيه: 

ُف َيْؽِػقَؽ » قوله: ِعقِد َفنِكَّ  .«َطَؾْقَؽ بِالصَّ

التقؿؿ رافع لؾحدث, مجقز  بعباده, وإن اهلل  بقان لرحؿة وفيه: 

 .وغقر ذلؽ, لؾصالة

 هق ما ضفر طؾك إرض. :والصعقد 

ُف َيْؽِػقَؽ »  ڃ﴿: اهلل  لؼقل ,ويرفع الحدث ,أي يؽػل طـ الؿاء :«َفنِكَّ

 .[6الؿائدة: ] ﴾ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ
                                                                                       

  َقاَلْت: َقاَل َرُسقُل  ڤ(, مـ حديث َطائَِشَة, 431(, وأبق داود برقؿ: )25474أخرجف أحؿد برقؿ: ) (٤)
ِ
اهلل

َّٓ اْلُحُدودَ »: ملسو هيلع هللا ىلص  «.َأقِقُؾقا َذِوي اْلَفْقَئاِت َطَثَراتِِفْؿ إِ

ققؾ: هؿ الذيـ ثؿ يظفر مـفؿ ريبة, وققؾ: هؿ الذيـ ٓ  «أققؾقا ذوي الفقئات طثراتفؿ»قال السـدي: ققلف: 

ُيعرفقن, وإكؿا اتػؼ مـفؿ زلة, والفقئُة: شؽُؾ الشلء, والؿراد ذوو الفقئات الحسـة الؿالزمقن لفا, وٓ يـتؼؾقن 

مـ حالة إلك حالة, وققؾ: الؿراد أصحاُب الؿروءات والخصال الحؿقدة, وققؾ: ذوو القجقه مـ الـاس. 

ت, ققؾ: الصغائر, وآستثـاء بؼقلف: إٓ الحدود, مـؼطع, وققؾ: الذكقب مطؾؼًا, والؿراد بالحدود ما والعثرا

 ُيقجبفا مـ الذكقب, وآستثـاء متصؾ, والخطاُب مع إئؿة وغقرهؿ مؿـ يستحؼ الؿماخذَة والتلديَب طؾقفا.

, ڤ (, مـ حديث أبل هريرة2199) , وابـ ماجف برقؿ:(3460برقؿ: ) ســفيف  أبق داودالحديث أخرجف  (2)

 .«يقم الؼقامة»وزاد ابـ ماجف: 
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 ثِ ضسب  ,إمنا نإ ٜهفٝو إٔ تكٍٛ بٝدٜو ٖهرا»]

 [«ثِ َطذ ايػُاٍ... ,األزض ضسب١ ٚاحد٠ بٝدٜ٘

 

 

ارِ ) - ١٤ ـْ َطؿَّ ـِ َياِسرٍ  َط فِل َحاَجٍة, َفَلْجـَْبُت, َفَؾْؿ  ملسو هيلع هللا ىلصَبَعَثـِل َالـَّبِلُّ »َقاَل:  ڤْب

ابَّةُ  ُغ َالدَّ ِعقِد َكَؿا َتَؿرَّ ْغُت فِل َالصَّ َفَذَكْرُت  ملسو هيلع هللا ىلصُثؿَّ َأَتْقُت َالـَّبِلَّ  ,َأِجِد َاْلَؿاَء َفَتَؿرَّ

َؿا َكاَن َيْؽِػقَؽ َأْن َتُؼقَل بَِقَدْيَؽ »: ملسو هيلع هللا ىلصَذلَِؽ َلُف, َفَؼاَل  َهَؽَذا, ُثؿَّ َضَرَب بَِقَدْيِف  إِكَّ

, ـِ َؿاَل َطَؾك َاْلَقِؿق َْرَض َضْرَبًة َواِحَدًة, ُثؿَّ َمَسَح َالشِّ ْٕ ْقِف َوَوْجَففُ  َا  (.(٤)«َوَضاِهَر َكػَّ

l: 

ـِ : هذا حديٌث متػٌؼ طؾقف, وفقف قصة  ْحَؿ ـِ  طـ الرَّ  َرُجاًل  َأنَّ  ,ڤَأْبَزى  ْب

ارٌ  َفَؼاَل . ُتَصؾِّ  َٓ : َفَؼاَل  ,«َماءً  َأِجدْ  َفَؾؿْ  َأْجـَْبُت  إِكِّل»: َفَؼاَل  ڤ ُطَؿَر, َأَتك : َطؿَّ

, َأمِقرَ  َيا َتْذُكرُ  َأَما» ـَ ةٍ  فِل َوَأْكَت  َأَكا إِذْ  اْلُؿْممِـِق ا َماًء, َكِجدْ  َفَؾؿْ  َفَلْجـَْبـَا َسِريَّ  َأْكَت  َفَلمَّ

, َفَؾؿْ  ا ُتَصؾِّ ْؽُت  َأَكا َوَأمَّ   َفَؼاَل  ,«َوَصؾَّْقُت  التَُّراِب  فِل َفَتَؿعَّ
ُّ
 َكانَ  إِكََّؿا»: ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل

َْرَض, بَِقَدْيَؽ  َتْضرَِب  َأنْ  َيْؽِػقَؽ  ْٕ ْقَؽ  َوْجَفَؽ, بِِفَؿا َتْؿَسَح  ُثؿَّ  َتـُْػَخ, ُثؿَّ  ا  .«َوَكػَّ

ارُ  َيا اهللَ  اتَِّؼ »: ُطَؿرُ  َفَؼاَل  ْث  َلؿْ  ِشْئَت  إِنْ : َقاَل  َطؿَّ َثـِقفِ : اْلَحَؽؿُ  َقاَل  «بِفِ  ُأَحدِّ  َوَحدَّ

ـُ  ـِ  َطْبدِ  اْب ْحَؿ ـُ  الرَّ ـْ  َأبَْزى, ْب َثـِل: َقاَل  َذر   َحِديِث  مِثَْؾ  َأبِقِف, َط ـْ  َسَؾَؿُة, َوَحدَّ , َط  َذر 

ْسـَادِ  َهَذا فِل قَؽ »: ُطَؿرُ  َفَؼاَل  اْلَحَؽُؿ, َذَكرَ  الَِّذي اإْلِ ْقَت  َما كَُقلِّ  .(2)«َتَقلَّ
                                                                                       

 (.368(, وأخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )347, 338أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (٤)
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 :ڤ كان ُيػتل طبداهلل ابـ مسعقد ,ڤ بـ الخطاب وبـحق فتقى طؿر 

ـْ  فػل الصحقحقـ , َطْبدِ  َمعَ  َجالًِسا ُكـُْت »: َقاَل  َشِؼقٍؼ, َط
ِ
 َفَؼاَل  ُمقَسك, َوَأبِل اهلل

ـِ  َطْبدِ  َأَبا َيا: ُمقَسك َأُبق ْحَؿ  َشْفًرا اْلَؿاءَ  َيِجدِ  َفَؾؿْ  َأْجـََب  َرُجاًل  َأنَّ  َلقْ  َأَرَأْيَت  الرَّ

اَلِة؟ َيْصـَعُ  َكقَْػ    َطْبدُ  َفَؼاَل  بِالصَّ
ِ
ؿُ  َٓ : اهلل  َفَؼاَل . َشْفًرا اْلَؿاءَ  َيِجدِ  َلؿْ  َوإِنْ  َيتََقؿَّ

َيةِ  بَِفِذهِ  َفَؽْقَػ : ُمقَسك َأُبق ْٔ      ﴿ اْلَؿائَِدةِ  ُسقَرةِ  فِل ا

  َطبْدُ  َفَؼاَل . [43الـساء: ] ﴾
ِ
َص  َلقْ : اهلل َيةِ  َهِذهِ  فِل َلُفؿْ  ُرخِّ ْٔ َْوَشَؽ  ا  َبَردَ  إَِذا َٕ

ُؿقا َأنْ  اْلَؿاءُ  َطَؾقِْفؿُ  ِعقِد, َيَتَقؿَّ   لَِعبْدِ  ُمقَسك, َأُبق َفَؼاَل  بِالصَّ
ِ
ارٍ  َقْقَل  َتْسَؿعْ  َأَلؿْ : اهلل  َطؿَّ

  َرُسقُل  بََعثَـِل
ِ
ْغُت  اْلَؿاَء, َأِجدِ  َفَؾؿْ  َفَلْجـَبُْت  َحاَجةٍ  فِل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ِعقدِ  فِل َفَتَؿرَّ  َكَؿا الصَّ

غُ  ابَّةُ  َتَؿرَّ   َأَتقُْت  ُثؿَّ  الدَّ
َّ
 َتُؼقَل  َأنْ  َيْؽِػقَؽ  َكانَ  إِكََّؿا»: َفَؼاَل  َلفُ  َذلَِؽ  َفَذَكْرُت  ,ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل

َْرَض  بِقََدْيفِ  َضَرَب  ُثؿَّ  «َهَؽَذا بِقََدْيَؽ  ْٕ َؿاَل  َمَسَح  ُثؿَّ  َواِحَدًة, َضْربَةً  ا , َطَؾك الشِّ ـِ  اْلَقِؿق

قِْف, َوَضاِهرَ  : َطبْدُ  َفَؼاَل  ,«َوَوْجَففُ  َكػَّ
ِ
اٍر؟ بَِؼْقلِ  َيْؼـَعْ  َلؿْ  ُطَؿرَ  َترَ  َأَوَلؿْ  اهلل  .(٤)«َطؿَّ

واإلجؿاع قائٌؿ طؾك  :الؽتاب والسـة فالشاهد أن الحجة يف التقؿؿ 

مع أكف معطقٌف  ,لؾُجـُب اختؾػ بعض السؾػ يف مسللة التقؿؿ وإكؿا ,مشروطقتف

 .[6الؿائدة: ] ﴾چ چ چ ڃ ڃ ڃ﴿:  اهلل طؾك ققل

لؾجـب ذهبقا إلك أن الؿالمسة يف أية, هل  والذيـ ذهبقا إلك طدم التقؿؿ

 َمْس الؿرأة بالقد.

 ,[43الـساء: ] ﴾  ﴿ :تعالكققلف والصحقح أن معـاها يف 

 الجؿاع طؾك تػسقر ابـ طباس وغقره مـ أهؾ العؾؿ.

ارُ » قوله: ـُ َياِسرٍ  َطؿَّ وأمف مـ أوائؾ مـ أسؾؿ  هق أبقه ,القؼظان هق أبق: «ْب
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, حتك ُقتَِؾت أمف, صعـفا اهلل  بالًء شديًدا يف ذات وقد ابتؾقا ,مـ الـاس

جفؾ يف ُقُبؾَِفا فؿاتت, وهل أول شفقدٍة يف اإلسالم, وُيْذَكر أكف هاجر إلك  أبق

 الحبشة, واهلل أطؾؿ.

  ومّر رسقُل  
ِ
  وهؿ ُيمذوَن يف ڤبقاسٍر وطّؿاٍر وأّم طؿاَر  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ِ
اهلل

والحديث لف صرق , (٤)«اْلَجـَّةُ  َمْقِطَدُكؿُ  َفنِنَّ  َياِسرٍ, آَل  َيا َصْبًرا»تعالك فؼال لفؿ: 

 .بؿجؿقطفا يرتؼل إلك الُحْسـ

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ﴿: اهلل  وقد كزل يف شلكف ققل 

 .[106الـحؾ: ] ﴾ڈ

ـْ ف  ـِ  ُطَبْقَدةَ  َأبِل َع دِ  ْب ـِ  ُمَحؿَّ اٍر, ْب اًرا اْلُؿْشِرُكقنَ  َأَخذَ »: َقاَل  َطؿَّ  َفَؾؿْ  َطؿَّ

  َرُسقَل  َسبَّ  َحتَّك َيْتُرُكقهُ 
ِ
ا بَِخْقٍر, آلَِفَتُفؿْ  َوَذَكرَ  ,ملسو هيلع هللا ىلص اهلل   َرُسقَل  َأَتك َفَؾؿَّ

ِ
 ,ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

, َرُسقَل  َيا َشر  : َقاَل  «َوَراَءَك؟ َما»: َقاَل 
ِ
 َوَذَكْرُت  مِـَْؽ, ُكْؾُت  َحتَّك ُتِرْكُت  َما اهلل

  َرُسقُل  َفَؼاَل  بَِخْقٍر, آلَِفَتُفؿْ 
ِ
 ُمْطَؿئِـًّا َقْؾبِل َأِجدُ : َقاَل  «َقْؾَبَؽ؟ َتِجُد  َكْقَػ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

يَؿاِن,  .(2)««َفُعْد  َطاُدوا َفنِنْ »: َقاَل  بِاإْلِ
                                                                                       

ـِ 1515, والبقفؼل يف شعب اإليؿان برقؿ: )(5646برقؿ: ) الؿستدركيف  الحاكؿأخرجف  (٤) ـِ  (, َط  ابْ

ارُ  َكانَ : »َقاَل  إِْسَحاَق  ـُ  َطؿَّ فُ  َوَأُبقهُ  َياِسرٍ  ْب ُبقكَُفْؿ, َمْخُزومٍ  بَـُق َوَكانَ  إِْساَلٍم, بَقِْت  َأْهَؾ  َوُأمُّ   َرُسقُل  َفَؼاَل  ُيَعذِّ
ِ
: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـْ 5666, وأخرجف الحاكؿ برقؿ: )««اْلَجـَّةُ  َمْقِطَدُكؿُ  َفنِنَّ  َياِسرٍ, آَل  َيا َصْبًرا»   َرُسقَل  َأنَّ  َجابٍِر, (,َط
ِ
 َمرَّ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ارٍ  ُبقَن, َوُهؿْ  َوَأْهؾِفِ  بَِعؿَّ اٍر, آَل  َأْبِشُروا»: َفَؼاَل  ُيَعذَّ  َطَؾك وقال: َصِحقٌح  «اْلَجـَّةُ  َمْقِطَدُكؿُ  َفنِنَّ  َياِسرٍ, َوآَل  َطؿَّ

َجاهُ  َوَلؿْ  ُمْسؾٍِؿ, َشْرطِ   ورجالف «إوسط» يف الطرباين رواه: 293/  9 «الؿجؿع» يف الفقثؿل , وقال«ُيَخرِّ

 (611 - 610/  3)«اإلصابة» يف الحافظ ثؼة, وقال وهق الؿؼقم العزيز طبد بـ إبراهقؿ غقر الصحقح رجال

 جعػر, بـ اهلل طبد بـ إسؿاطقؾ طـ الزهري, طـ طؼقؾ صريؼ مـ الحاكؿ أحؿد أبق وأخرج: ياسر ترجؿة يف

يف صحقح السقرة  صحقح, وذكره إلباين  مرسؾ وهذا فذكره, ,ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال: قال أبقف طـ

 (.154الـبقية, ص: )

 (.140/  1الحديث أخرجف أبق كعقؿ يف حؾقة إولقاء وصبؼات إصػقاء برقؿ: ) (2)
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 أية كالعاذر لف. اهلل  فلكزل

إن لؿ يؽـ  ,ففق مـ إوائؾ :بـك مسجًدا يف اإلسالموُيَؼال بلكف أول مـ  

 .أول مـ خط مسجد ُقباء

  كان يحؿؾ الؾِْبـ لؾبـاءو 
ّ
 .ملسو هيلع هللا ىلصيف مسجد الـَّبِل

ـْ   ـُ  لِل َقاَل  ِطْؽِرَمَة, فَع ْبـِفِ ڤ َطبَّاسٍ  اْب
ِ
  , َوٓ

 
 إَِلك اْكَطؾَِؼا»: َطؾِل

ـْ  َفاْسَؿَعا َسِعقدٍ  َأبِل  ِرَداَءهُ  َفَلَخذَ  ُيْصؾُِحُف, َحائِطٍ  فِل ُهقَ  َفنَِذا َفاْكَطَؾْؼـَا َحِديثِِف, مِ

ُثـَا َأْكَشلَ  ُثؿَّ  َفاْحَتَبك,  َلبِـَةً  َلبِـَةً  َكْحِؿُؾ  ُكـَّا: َفَؼاَل  الَؿْسِجِد, بِـَاءِ  ِذْكرُ  َأَتك َحتَّك ُيَحدِّ

ارٌ  ـِ  َوَطؿَّ , َلبِـََتْق ـِ   َفَرآهُ  َلبِـََتْق
ُّ
اٍر, َوْيَح »: َوَيُؼقُل  َطـُْف, التَُّراَب  َفَقـُْػُض  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل  َطؿَّ

ارٌ  َيُؼقُل : َقاَل  ,«الـَّارِ  إَِلك َوَيْدُطقَكفُ  الَجـَِّة, إَِلك َيْدُطقُهؿْ  الَباِغقَُة, الِػَئةُ  َتْؼُتُؾفُ  : َطؿَّ

  َأُطقذُ »
ِ
ـَ  بِاهلل ـِ  مِ  .(٤)«الِػَت

وهق  ,حتك كان يف غزوة صػقـ ,هق طؾقف مـ الخقر طؾك ما ڤزال  وما 

 ,, فُؼتِؾ وطؿره أربعة وتسعقـڤصالب  بـ أبل يف الجقش الذي كان مع طؾل

. قتؾف أبق ,ستة وتسعقـ َسـَة :وققؾ
ٌ
 الغادية وهق صحابل

 فشرهبا ثؿ كاكت الشفادة بعد ذلؽ. ,ر أن آخر ما يذوق مذقة لبـوقد ُبشِّ  

 والَبعث: اإلرسال. ,أي أرسؾف :«فِل َحاَجةٍ  ملسو هيلع هللا ىلصَبَعَثـِل َالـَّبِلُّ » قوله:

  
ُّ
 ُيرسؾفؿ لؽثقر مـ حقائجف, وأكثرها إما لؾدطقة أو كحق ذلؽ. ملسو هيلع هللا ىلصوكان َالـَّبِل

ف قال: فِل َحاَجٍة, فنك ,جقاز السرية يف بعض ما ٓ َيحتاج إلك إضفار وفيه: 

 وكؿا ققؾ:, ولؿ يبقـفا

ــاع  ــقس يف الؼرصــاس ض ــٍؿ ل  كــؾ طؾ

 

ــــاوز آثـــــــكـــؾ ســـرٍ ج    قـ شـــاعـ
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 .أي حصؾت لف الجـابة باحتالمٍ  :«َفَلْجـَْبُت » قوله:

أي أكف مـ الؿعؾقم طـدهؿ أن التطفر مـ الجـابة : «فؾؿ أجد الؿاء» قوله:

وغقرها يحصؾ بالؿاء, وهذا هق إمر الذي ُطؾَِؿ ضرورًة لؽثرة تطفرهؿ بف 

 ولؽثرة مـافعف.

 دلَّ طؾك أكف صؾَبف وبحَث طـف.: «َاْلَؿاءَ َفَؾْؿ َأِجِد » قوله:و

وإما  أكف ٓ يعدل إلك التقؿؿ إٓ طـد العجز طـ الؿاء, إما استخداًما وفيه: 

 ا.طقزً 

ِعق» قوله: ْغُت فِل َالصَّ ابَّةُ َفَتَؿرَّ ُغ َالدَّ أي أكف جعؾ ُيؿِرغ جؿقع : «ِد َكَؿا َتَؿرَّ

 تػعؾ الدابة.جسؿف بالرتاب, يـؼؾب يؿقـًا ويساًرا كؿا 

ابَُّة:   ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿: قال تعالك, هل كؾ ما دبَّ طؾك إرضوَالدَّ
 .[45الـقر: ]

 .«الحؿار» :لؽـ الؿراد بف يف العرف

 وإن كان أهؾ العراق ربؿا أصؾؼقه طؾك الَػَرس.

جقاز آجتفاد, والعؿؾ بؿا دل طؾقف, وطدم الؿماخذة بؿا صدر  وفيه: 

ويف حالة اإلصابة لف  ,طـ الؿجتفد, حتك وإن أخطل, فنكف يف حالة الخطل لف أجرٌ 

ـِ  َطْؿِروكؿا يف حديث  أجران   َرُسقَل  َسِؿعَ  , َأكَّفُ ڤ الَعاصِ  ْب
ِ
: َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 َفَؾفُ  َأْخَطلَ  ُثؿَّ  َفاْجَتَفَد  َحَؽؿَ  َوإَِذا َأْجَراِن, َفَؾفُ  َأَصاَب  ُثؿَّ  َفاْجَتَفَد  الَحاكِؿُ  َحَؽؿَ  إَِذا»

 .(٤)«َأْجرٌ 

 لؼقل الجؿاهقر أن التقؿؿ جائٌز لؾجـابِة وغقرها. وفقف حجة: 
                                                                                       

 (.1716(, وأخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )7352أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (٤)
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 .«َفَذَكْرُت َذلَِؽ َلفُ  ملسو هيلع هللا ىلصُثؿَّ َأَتْقُت َالـَّبِلَّ » قوله:

ولؿ يؽـ متقؼـًا مـف,  ,إذا فعؾ اإلكسان ما ُيشؽِؾ ,العقدة إلك العالؿ فيه: 

 ووجد مـ يخالػف. أو فعؾ ما يظـف صقاًبا

 لؿ يػعؾ ذلؽ. ڤوُطَؿر  ,وصؾك تؿرغ ڤفنن طؿار 

أن مـ اجتفد طؾك طؿؾ مـ إطؿال الصالحة, ثؿ تبقـ لف الخالف  وفيه: 

  :لؿ ُيؾَزم باإلطادة
ّ
 لؿ ُيؾزمف باإلطادة. ملسو هيلع هللا ىلصفنن َالـَّبِل

َؿا َكاَن َيْؽِػقَؽ » قوله:  .«َأْن َتُؼقَل بَِقَدْيَؽ َهَؽَذاإِكَّ

 التعؾقؿ بالػعؾ, وفقف تصقيب الؿخطئ. وفيه: 

أي تضرب  ,َأْن َتُؼقَل بَِقَدْيَؽ هؽذا ,أن الؼقل ُيطؾؼ طؾك الػعؾ وفيه: 

 .فقفؿا يف إرض

وجفف  يـ يف إرض, ثؿ يؿسحأن التقؿؿ يؽقن ضربة واحدة بالقد وفيه: 

 .وكػقف

 .يؽقن ضربتقـ :وقال بعضفؿ

 ولؿ يثبت يف ذلؽ شلء., يؽقن أربًعا :وقال بعضفؿ

 :َطأي١: حد ايتُِٝ يًُخدخ حدًثا أنرب, ٚيًُخدخ حدًثا أصػس

 ؟إلك أيـ وقد اختؾػقا كؿا تؼدم يف حد التقؿؿ لؾجـب

 .إلك أكف يتقؿؿ إلك الؿرفؼقـ :فذهب بعضفؿ

 .إلك أكف يتقؿؿ إلك اإلبط :ب بعضفؿوذه

يؽقن بؿسح القجف  ,إكرب والصحقح أن التقؿؿ يف رفع الحدث إصغر, أو

 إلك الُرْسغ. والؽػقـ
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َ » قوله: ْٕ  .«ْرَض َضْرَبًة َواِحَدةً ُثؿَّ َضَرَب بَِقَدْيِف َا

 .[6الؿائدة: ] ﴾چ چ چ﴿ :اهلل  تػسقٌر لؼقل فيه: 

ٚضع ايٝدٜٔ ع٢ً األزض ٌٖ ًٜصّ ايطسب أّ أْ٘ مبذسد َطأي١: 

 ؟ٜهتفٞ بريو

  :الذي يظفر أكف يؽػل
ّ
 فال حرج. ملسو هيلع هللا ىلصلؽـ إن ضرب كؿا فعؾ َالـَّبِل

 قالقا الضرب ,ٓ يؽقن إٓ برتاب الحجة لؿـ ذهب أن التقؿؿأن  وفيه: 

 مـ أجؾ أن يرتػع معف الغبار, ولؽـ الحجة غقر ققية.

ْقِف َوَوْجَففُ ُثؿَّ َمَسَح » قوله: , َوَضاِهَر َكػَّ ـِ َؿاَل َطَؾك َاْلَقِؿق ويف بعض  :«َالشِّ

ْقفِ َمَس » الروايات:  .«َح َوْجَفُف َوَضاِهَر َكػَّ

ومع ذلؽ القاو ٓ تدل طؾك الرتتقب, فليفؿا  ,قدم القجفالؽريؿ والؼرآن 

م ,مسح أجزأه م القديـ أو قدَّ  القجف. سقاًء قدَّ

 ,الُعؿدة يف الباب هؿا ڤ بـ حصقـ طؿرانففذا الحديث مع حديث  

حتك أن بعضفؿ يؼقل ما ثبت شلء غقر هذيـ الحديثقـ, يف التقؿؿ أي يف 

 تػاصقؾف وبقاكف.

 

 

  



 
280 

 

  1/جإفــادة ذوي األفهـــام بشرح عمدة األحكام

 
 

 

 أعطٝت مخّطا مل ٜعطٗٔ »]

 [«أحد َٔ األْبٝا٤ قبًٞ:...

 

 

ـْ َجابِرِ ) -١2 ـِ َطْبدِ  َط   ْب
ِ
َخْؿًسا َلْؿ  ُأْططِقُت »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ الـَّبِلَّ  ;ڤاهلل

ْطِب َمِسقَرَة َشْفرٍ, َوُجِعَؾْت لَِل إَْرُض  َْكبَِقاِء َقْبِؾل: ُكِصْرُت بِالرُّ ْٕ َـّ َأَحٌدمـ ا ُيْعَطُف

اَلُة َفْؾُقَصؾِّ  َوُأِحؾَّْت لل اْلَؿَغاكُِؿ ولؿ  ,َمْسِجًدا َوَصُفقًرا, َفليَُّؿا َرُجٍؾ َأْدَرَكْتُف الصَّ

ََحٍد َقْبِؾل, ِٕ ًة َوُبِعثُْت  َتِحؾَّ  َػاَطَة, وكان الـَّبِل ُيبَْعُث إلك َقْقِمِف َخاصَّ َوُأْططِقُت الشَّ

ة  .(٤)«إَِلك الـَّاِس َطامَّ

 .((2)«إَِلك ُكؾِّ َأْحَؿرٍ َوَأْسَقدٍ »يف رواية مسؾؿ: 

l: 

 ,ؿــتضؿـ فضقؾة لفذه إمة طؾك غقرها مـ إم :هذا حديٌث طظقؿ 

طؾقفؿ بػضائؾ جؾقؾة, ومؿقزات جؿقؾة, فرفع طـفؿ  اهلل  حقث امتـ

 أصار, وإغالل, وكؼؾ إفضؾقة مـ بـل إسرائقؾ إلقفؿ.

 ﴾وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې﴿ قال تعالك:
 .[47البؼرة: ]

ٍد  إٓ فنن أمةطؾك طالؿ زماهنؿ و :قال الؿػسرون   ,خقر إمؿ ملسو هيلع هللا ىلصُمَحؿَّ
                                                                                       

 (.521(, وأخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )335أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (٤)

 .«َوَأْسَقدَ  َأْحَؿرَ  ُكؾِّ  إَِلك َوُبِعْثُت », بؾػظ: (521الحديث أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (2)
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اهلل  وقال, [110آل طؿران: ] ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ :اهلل  قال

: ﴿ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ 

 .[143البؼرة: ] ﴾ڄ ڄ

الحقار والتؼارب بقـ  الزجر والبقان لدطاة» وقد ذكرت يف كتابل: 

ٍد : «إديان  .ملسو هيلع هللا ىلصُجَؿاًل كثقرة مـ فضائؾ أمة ُمَحؿَّ

ـْ َأبِل :ِمـَْفا  ـِ َط ِحقَحْق َٓ  ,ڤُحَذْيَػَة وَ  ,ڤَرْيَرَة هُ  َما فِل الصَّ َقاَل  :َقا

  َرُسقُل 
ِ
ُلقَن َيْقَم اْلِؼَقاَمةِ » :.ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َوَّ ْٕ ْكَقا, َوا ـْ َأْهِؾ الدُّ

ِخُروَن مِ ْٔ ـُ ا  اْلَؿْؼِض  ,َكْح
ُّ
ل

 .(٤)«َلُفْؿ َقْبَؾ اْلَخاَلئِِؼ 

  ِمـَْفا: 
ّ
َراطُ  َوُيْضَرُب » يؼقل: ملسو هيلع هللا ىلصأن الـَّبِل ـَ  الصِّ  َأَكا َفَلُكقنُ  َجَفـََّؿ, َضْفَريْ  َبْق

تِل َل  َوُأمَّ ـْ  َأوَّ  .(2)«ُيِجقُزَها َم

  ِمـَْفا: 
ّ
تِل »: ملسو هيلع هللا ىلصققل الـَّبِل ـَ َأْن َيْدُخَؾ كِْصُػ ُأمَّ َػاَطِة, َوَبْق ـَ الشَّ ُخقِّْرُت َبْق

ـَ  ـَ اْلُؿتَِّؼق َفا َأَطؿُّ َوَأْكَػك, َأَتَرْوَكَفا لِْؾُؿْمِمـِق َػاَطَة, َٕكَّ ٓ,  ؟اْلَجـََّة, َفاْخَتْرُت الشَّ

ـَ  ـَ َوَلؽِـََّفا لِْؾُؿْذكِبِق ثِق ـَ اْلُؿَتَؾقِّ  .(٣)«اْلَخاصِئِق

 :ڤبـ حقدة  بـ حؽقؿ طـ أبقف طـ جده معاوية حديث بفز ِمـَْفا:و 

ًة َأْكُتْؿ َخْقُرَها, َوَأْكَرُمَفا َطَؾك» ـَ ُأمَّ قَن َسْبِعق ُؽْؿ َتتِؿُّ   إِكَّ
ِ
 .(١)«اهلل

ثَؿاُكقَن ِمـَْفا  ,َأْهُؾ الَجـَِّة ِطْشُروَن َوِماَئُة َصػٍّ »: ڤحديث بريدة  ِمـَْفا:و 
                                                                                       

وأخرجف مسؾؿ  بـحقه, (,,...876 ,238أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) ڤحديث أبل هريرة  (٤)

 (.856أخرجف مسؾؿ بـػس الرقؿ: ) ڤ, وحديث حذيػة (856برقؿ: )والؾػظ لف يف صحقحف 

 .ڤ(, مـ حديث أبل هريرة 182(, وأخرجف مسؾؿ برقؿ: )7437أخرجف البخاري برقؿ: ) (2)

(, مـ 4311, وابـ ماجف برقؿ: )ڤ(, مـ حديث طبد اهلل بـ طؿر 5452أخرجف أحؿد برقؿ: ) (٣)

 .ڤحديث أبل مقسك إشعري 

 (. 4288(, وابـ ماجف برقؿ: )3001أخرجف الرتمذي برقؿ: ) (١)
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ةِ  ـْ َهِذِه إُمَّ ـْ َسائِرِ إَُمؿِ  ,ِم  .(٤)«َوَأْرَبُعقَن ِم

  ِمـَْفا: 
ّ
َسْبُعقَن َأْلًػا »أخَبر أن:  ملسو هيلع هللا ىلصما هق يف الصحقحقـ وغقرهؿا أن الـَّبِل

تِل َيْدُخُؾقَن اْلَجـََّة بَِغْقرِ  ـْ ُأمَّ َٓ َطَذاٍب ِم  .(2)«ِحَساٍب َو

كؿا  ,لقست طؾك سبقؾ الحصر, فؼد ُأططل غقرها: «ُأْططِقُت َخْؿًسا» قوله:

(, 522: )برقؿ مسؾؿ أخرجف, ڤ حذيػة وحديث ڤهريرة  يف حديث أبل

ْؾـَا»: ولػظف  َوُجِعَؾْت  اْلَؿاَلئَِؽِة, َكُصُػقِف  ُصُػقُفـَا ُجِعَؾْت : بَِثاَلٍث  الـَّاسِ  َطَؾك ُفضِّ

َْرُض  َلـَا ْٕ َفا ا  .(٣)«اْلَؿاءَ  َكِجدِ  َلؿْ  إَِذا َصُفقًرا, َلـَا ُتْرَبُتَفا َوُجِعَؾْت  َمْسِجًدا, ُكؾُّ

 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  وغقر ذلؽ مـ الؿزايا الجؾقؾة, والؿـاقب الجؿقؾة لرسقل 

 وٕمتف.

َـّ » قوله: َْكبَِقاِء َقْبِؾل َأَحٌد َلْؿ ُيْعَطُف ْٕ  .«مـ ا

  وفيه: 
ّ
 يتؿقز بخصقصتقـ: ملسو هيلع هللا ىلصأن الـَّبِل

 اهلل اختصف بؿؿقزات و خصائص وشؿائؾ طؾك أمتف. أنإولك: 

 امتـ طؾقف بخصائص لقست لألكبقاء. اهلل  أنالثاكقة: 

  
ّ
, وربؿا ذكر العؾؿاء بعض ملسو هيلع هللا ىلصوقد ُألَِػْت ُكُتب يف خصائص الـَّبِل

 الخصائص وٓ تثبت كقهنا خصقصة.

  :«ُأْططِقُت » قوله:
ّ
 ,وهق اطتؼاد الؿسؾؿقـ طامة ,بشر ملسو هيلع هللا ىلصدل طؾك أن الـَّبِل

                                                                                       

 (.4289جف برقؿ: )أخرجف ابـ ما (٤)

, مـ حديث (220(, وأخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )5752أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (2)

 .ڤطبد اهلل بـ طباس 

(, وأخرجف مسؾؿ يف صحقحف 2977أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) ڤحديث أبل هريرة  (٣)

 .(523برقؿ: )



          
 283 الطهارة كتاب

 
لذيـ يـزلقكف إلك مـزلة ا ,وإكؿا ُيخالػ يف ذلؽ غالة الرافضة, و الصقفقة

 والربقبقة. إلقهقة

 وٓ معطل لؿا مـع., هق الذي ٓ ماكع لؿا أططك :واهلل  

َْكبَِقاِء َقْبؾِ » قوله: ْٕ  .ـإكبقاء والؿرسؾقدلقؾ طؾك أكف آخر : «َأَحٌدمـ ا

ر العؾؿاء البفائقة    :لؼادياكقةوا ولفذا كػَّ
ّ
 ,كبل ملسو هيلع هللا ىلصإذ يزطؿقن أن بعد الـَّبِل

 ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى  ى ې﴿: اهلل  قال

 :وهؿ زطؿقا أن معـك خاتؿ الـبققـ ,أي آخر الـبققـ, [40إحزاب: ] ﴾ۆئ

 .زيـتفؿ وآخرهؿ والحؼ أكفقـ, زيـة الـبق

 َحِدْيث 
ْ
ـُ َمالٍِؽ,  َأَكُس  وفِل   َقاَل: َقاَل َرُسقُل  ڤْب

ِ
َساَلَة »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل إِنَّ الرِّ

َة َقِد اْكَؼَطَعْت, َفاَل  َٓ َكبِلَّ َوالـُُّبقَّ  .(٤)« َرُسقَل َبْعِدي َو

ْطِب َمِس » قوله: ومـزلتف  وهذا دلقٌؾ طؾك فضقؾة الجفاد :«قَرَة َشْفرٍ ُكِصْرُت بِالرُّ

  اهلل  الرفقعة, فنن
ّ
اهلل  ال رسقلق, تحت ضؾ رمحف ملسو هيلع هللا ىلصجعؾ رزق الـَّبِل

ْقِػ ُبِعْثُت َبقْ » :ملسو هيلع هللا ىلص اَطِة بالسَّ اهللُ وحَده ٓ شريؽ لف, َوُجِعَؾ  حتك ُيعبَد  ـَ َيَدْي السَّ

ـْ  ـْ َخاَلَػ َأْمرِي, َوَم َغاُر َطَؾك َم لَُّة َوالصَّ ِرْزِقل َتْحَت ضِّؾ ُرْمِحل, َوُجِعَؾ الذِّ

 .(2)«َفُفَق ِمـُْفؿْ  َتَشبََّف بَِؼْقمٍ 

وحاجة,  وهق يف مديـتف طؾك قؾٍة وفؼرٍ  :فؼد كاكت تفابف فارس والروم 

 ٕهؾ اإلسالم مـ الؿفابة يف قؾقب أطدائفؿ. اهلل  ولؽـ لؿا وضع
                                                                                       

 مسؾؿ, شرط طؾك صحقح , إسـاده(2272برقؿ: ) الرتمذي(, وأخرجف 13824برقؿ: ) أحؿدأخرجف  (٤)

مسؾؿ, وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام  رجال فؿـ فؾػؾ, بـ الؿختار غقر الشقخقـ رجال ثؼات رجالف

 .القادطل 

 .ڤ, مـ حديث طبد اهلل بـ طؿر (5114برقؿ: ) مسـدهيف  أحؿدالحديث أخرجف  (2)
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ق مَِفاٌب إلك أصراف لقس طؾك سبقؾ التخصقص, فف :«َمِسقَرَة َشْفرٍ » قوله:و

ٕكف كان مـ أقصك الؿسافات ويدل  :وإكؿا ذكر ذاك ,وغرهبا شرقفا ,إرض

 طؾك البعد.

 ,يحاربقهنؿ ,ولفذا ُتالِحظ طداوة القفقد والـصارى ٕهؾ اإلسالم 

ٓ يخشقن  ,والسبب يف ذلؽ أهنؿ يخشقن اإلسالم :ويسعقن يف زرع الػتـة بقـفؿ

 .دةً كثر طدًدا وطُ أففؿ  ,السالح

  
ّ
 ملسو هيلع هللا ىلصولؽـفؿ يخشقن العؼقدة الصحقحة, طؼقدة الـَّبِل

يف حقـفا, وفتحقا الػتقح,  ؿسؾؿقنواكتصر ال ,التل هبا ُزلزلت الؿؿالؽ

روا إمصار, وداَن لفؿ الجبابرة باإلسالم.  وَمصَّ

رَ   ـْ الَخطَّاُب  َقاَل َطؿَّ َكا» :ڤبِ ـُ َقْقٌم َأَطزَّ َفنَِذا اْبَتَغْقـَا  ,اهلُل بِاإِلْساَلمِ  َكْح

ـَا َة بَِغْقِرِه َأَذلَّ  .وما أطظؿفا كؾؿة, (٤)«اهللُ  الِعزَّ

 ,والؿقازطة يف صحقحف يف أول كتاب الجزية  وأخرج اإلمام البخاري

ـْ مـ حديث  ـِ  ُجَبْقرِ  َط  ُيَؼاتُِؾقنَ  إَْمَصاِر, َأْفـَاءِ  فِل الـَّاَس  ُطَؿرُ  َبَعَث »: َقاَل  َحقََّة, ْب

, ـَ  َكَعؿْ : َقاَل  َهِذِه؟ َمَغاِزيَّ  فِل ُمْسَتِشقُركَ  إِكِّل: َفَؼاَل  الُفْرُمَزاُن, َفَلْسَؾؿَ  الُؿْشِركِق

ـْ  َوَمَثُؾ  َمَثُؾَفا ـَ  فِقَفا َم ـْ  الـَّاسِ  مِ ـَ  َطُدوِّ  مِ  َجـَاَحانِ  َوَلفُ  َرْأٌس  َلفُ  َصائِرٍ  َمَثُؾ  الُؿْسؾِِؿق

ِـ  َأَحدُ  ُكِسرَ  َفنِنْ  ِرْجالَِن, َوَلفُ  ْجالَنِ  َكَفَضِت  الَجـَاَحْق ْأُس, بَِجـَاٍح  الرِّ  ُكِسرَ  َفنِنْ  َوالرَّ

ْجالَنِ  َكَفَضِت  أَخرُ  الَجـَاُح  ْأُس, الرِّ ْأُس  ُشِدَخ  َوإِنْ  َوالرَّ ْجالَنِ  َذَهَبِت  الرَّ  الرِّ

ْأُس, َوالَجـَاَحانِ  ْأُس  َوالرَّ  َفاِرُس, أَخرُ  َوالَجـَاُح  َقْقَصُر, َوالَجـَاُح  ِكْسَرى, َفالرَّ

, َفُؿرِ  ـَ ـْ  َجِؿقًعا َوِزَيادٌ  َبْؽٌر, َوَقاَل  - ِكْسَرى, إَِلك ِػُرواَفْؾَقـْ  الُؿْسؾِِؿق ـِ  ُجَبْقرِ  َط  ْب
                                                                                       

 .(207(, وأخرجف الحاكؿ يف الؿستدرك برقؿ: )33847)ابـ أبل شقبة يف مصـػف برقؿ: أخرجف  (٤)
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ـَ  الـُّْعَؿانَ  َطَؾْقـَا َواْسَتْعَؿَؾ  ُطَؿُر, َفـََدَبـَا: َقاَل  - َحقَّةَ  ٍن, ْب  بَِلْرضِ  ُكـَّا إَِذا َحتَّك ُمَؼرِّ

, ـَ  فِل كِْسَرى َطامُِؾ  َطَؾْقـَا َوَخَرَج  الَعُدوِّ  لُِقَؽؾِّْؿـِل: َفَؼاَل  َتْرُجَؿاٌن, َفَؼامَ  َأْلًػا, َأْرَبِعق

ا َسْؾ : الُؿِغقَرةُ  َفَؼاَل  مِـُْؽْؿ, َرُجٌؾ  ـُ : َقاَل  َأْكُتْؿ؟ َما: َقاَل  ِشْئَت؟ َطؿَّ ـَ  ُأَكاٌس  َكْح  مِ

ـَ  َوالـََّقى الِجْؾدَ  َكَؿصُّ  َشِديٍد, َوَبالَءٍ  َشِديدٍ  َشَؼاءٍ  فِل ُكـَّا الَعَرِب,  الُجقِع, مِ

َعَر, الَقَبرَ  َوَكْؾَبُس  َجرَ  َوَكْعُبدُ  َوالشَّ ـُ  َفَبْقـَا َوالَحَجَر, الشَّ  َربُّ  َبَعَث  إِذْ  َكَذلَِؽ  َكْح

َؿَقاِت  ـَ  َوَربُّ  السَّ ـْ  َكبِقًّا إَِلْقـَا - َطَظَؿُتفُ  َوَجؾَّْت  ِذْكُرهُ  َتَعاَلك - إََرِضق  َأْكُػِسـَا مِ

ُف, َأَباهُ  َكْعِرُف   َوْحَدُه, اهللَ  َتْعُبُدوا َحتَّك ُكَؼاتَِؾُؽؿْ  َأنْ » ملسو هيلع هللا ىلص َربِّـَا َرُسقُل  َكبِقُّـَا َفَلَمَرَكا َوُأمَّ

وا َأوْ  ـْ  ملسو هيلع هللا ىلص َكبِقُّـَا َوَأْخَبَرَكا الِجْزَيَة, ُتَمدُّ ـْ  َأكَّفُ  َربِّـَا ِرَساَلةِ  َط  الَجـَّةِ  إَِلك َصارَ  مِـَّا ُقتَِؾ  َم

, مِْثَؾَفا َيرَ  َلؿْ  َكِعقؿٍ  فِل ـْ  َقطُّ   َوَم
َ
 .(٤)««ِرَقاَبُؽؿْ  َمَؾَؽ  مِـَّا َبِؼل

ٍد  :«ِعَؾْت لَِل إَْرُض َمْسِجًداَوُج » قوله: فنن  :ملسو هيلع هللا ىلصوهذا مـ خصائص ُمَحؿَّ

غقر  وٓ يجقز لفؿ ,الـصارى كاكقا يصؾقن يف الؽـائس, والقفقد ُيَصؾُّقن يف البَِقع

حديث ويف  ,اهؾ اإلسالم إرض مسجدً ٕاهلل  فقشؼ طؾقفؿ, بقـؿا جعؾ ,ذلؽ

  َقاَل: َقاَل َرُسقُل  ڤَسِعقٍد الُخْدِريِّ  َأبِل
ِ
َفا َمْسِجٌد »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َّٓ  ,إَْرُض ُكؾُّ إِ

امَ   .(2)«الَؿْؼَبَرَة َوالَحؿَّ

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ﴿ :قال تعالكوالؿسجد هق الذي ُيصؾك فقف:  

 .[18الجـ: ] ﴾ڇ چ

أن اإلكسان و ,وهذا هق الشاهد مـ الحديث ,مطفرةأي  :«َوَصُفقًرا» قوله:

إذا َطِدَم الؿاء, أو َطِجَز طـ استعؿالف لؿرٍض, أو لؼؾتف, جاز لف أن يرفع الحدث 
                                                                                       

 (.3159يف صحقحف برقؿ: ) البخاريالحديث أخرجف  (٤)

 .(745(, وابـ ماجف برقؿ: )317برقؿ: ) الرتمذيالحديث أخرجف  (2)
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 أو أصغر. ,أكرب كان حدثف حدًثا بالتقؿؿ, سقاءً 

وأي كعؿة يعرف قدرها مـ طجز طـ استعؿال الؿاء,  ,وهذه كعؿٌة طظقؿة 

 اهلل  إذ لؿ يؽؾػؽ ,طؾقف اهلل  مستشعٌر لـَِعؿ ,وهق ُمعظٌِؿ لفذا الديـ

قال , بلكثر مـ أن تضرب بقديؽ طؾك إرض, ثؿ تؿسح وجفؽ, وكػقؽ

 .[78الحج: ] ﴾ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ﴿ :تعالك

 ں﴿: اهلل  كؿا قال ,طؾك أن هذا الديـ ديـ ُيسر :ويف هذا دلقّؾ  

 .[17الؼؿر: ] ﴾ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں

ـِ  ,ڤُهَرْيَرَة  البخاري مـ حديث َأبِلثبت يف صحقح وكؿا     َط
ِّ
 ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل

ـَ  إِنَّ »: َقاَل  ي ـْ  ُيْسٌر, الدِّ ـَ  ُيَشادَّ  َوَل ي َّٓ  َأَحٌد  الدِّ ُدوا َغَؾَبُف, إِ  َوَأْبِشُروا, َوَقاِرُبقا, َفَسدِّ

ْوَحةِ  بِاْلَغْدَوةِ  َواْسَتِعقـُقا ـَ  َوَشْلءٍ  َوالرَّ ْلَجةِ  ِم  .(٤)«الدُّ

اَلُة َفْؾُقَصؾِّ » قوله:  .«َفليَُّؿا َرُجٍؾ َأْدَرَكْتُف الصَّ

وإٓ إذا أدركت الصالة الرجال, أو  ,مخرج الغالب خرج: «رجؾ» قوله:

 أو لؿ يستطقعقا ,واإلكس, ولؿ يؽـ ثؿة ماء الجـاإلكاث, مـ  وأالـساء, الذكقر, 

 إكرب أم إصغر.كان التقؿؿ لؾحدث  فنهنؿ يتقؿؿقن وُيصؾقن, سقاءً  ,استخدام الؿاء

أو  ,أن الصالة ٓ تسؼط طؾك اإلكسان حضًرا وٓ سػًرا, يف مديـةٍ وفيه:  

مع وجقد الؿاء, أو طدمف, بؾ يجب طؾقف أن ُيصؾل  ,أو مرض ,بادية, يف صحةٍ 

 طاقاًل. طؾك أي حاٍل كان, ما دام حقًّا

 وهق ما يـالف :اهلل أحؾ لف الؿغاكؿ أي أن: «َوُأِحؾَّْت لل الَْؿَغاكِؿُ » قوله:

 .مـ حروهبؿ مع الؽػار الؿسؾؿقن
                                                                                       

 (.39يف صحقحف برقؿ: ) البخاريالحديث أخرجف  (٤)
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مَ   طؾك هذه إمة   اهلل وامتـ ,طؾك مـ قبؾـا اهلل طؾقفؿ آكتػاع هبا وحرَّ

 .«َوُجِعَؾ ِرْزِقل َتْحَت ضِّؾ ُرْمِحل» مـ حديث الباب, ولحديث: تؼدم لؿا, بالغـائؿ

العزيز حتك  طبد بـ أمقاٌل كثقرة اغتـك الؿسؾؿقن يف طفد ُطؿر :والغـائؿ 

كان يؿر الرجؾ بزكاتف ٓ يجد مـ يؼبؾفا, لؿا كان طؾقف الؿسؾؿقن مـ 

ام مـ العدل وإيصال الحؼقق إلك مستحؼقفا.و ,الػتقحات  الُحؽَّ

مـ فؼراء, الؿفاجريـ وإكصار, حقـ جاهدوا مع  اهلل  وكؿ أغـك 

 
ّ
 .ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِل

ـْ ف   َرُسقلِ  َمعَ  َخَرْجـَا: َقاَل  ,ڤ َقَتاَدةَ  َأبِل َع
ِ
, َطامَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ـٍ ا ُحـَْق  الَتَؼْقـَا َفَؾؿَّ

ـَ  َكاَكْت  ـَ  َرُجاًل  َفَرَأْيُت  َجْقَلٌة, لِْؾُؿْسؾِِؿق ـَ  مِ ـَ  َرُجاًل  َطالَ  الُؿْشِركِق , مِ ـَ  الُؿْسؾِِؿق

ـْ  َأَتْقُتفُ  َحتَّك َفاْسَتَدْرُت  ْقِػ  َضَرْبُتفُ  َحتَّك َوَرائِفِ  مِ   َفَلْقَبَؾ  َطاتِِؼِف, َحْبؾِ  َطَؾك بِالسَّ
َّ
 َطَؾل

ـِل ةً  َفَضؿَّ  َفَؾِحْؼُت  َفَلْرَسَؾـِل, الَؿْقُت, َأْدَرَكفُ  ُثؿَّ  الَؿْقِت, ِريَح  مِـَْفا َوَجْدُت  َضؿَّ

ـَ  ُطَؿرَ  , َأْمرُ : َقاَل  الـَّاِس؟ َباُل  َما: َفُؼْؾُت  الَخطَّاِب  ْب
ِ
 َرَجُعقا, الـَّاَس  إِنَّ  ُثؿَّ  اهلل

 الـَّ  َوَجَؾَس 
ُّ
ـْ »: َفَؼاَل  ملسو هيلع هللا ىلص بِل ـْ : َفُؼْؾُت  َفُؼْؿُت  ,«َسَؾُبفُ  َفَؾفُ  َبقِّـَةٌ  َطَؾْقفِ  َلفُ  َقتِقاًل  َقَتَؾ  َم  َم

ـْ »: َقاَل  ُثؿَّ  َجَؾْسُت, ُثؿَّ  لِل, َيْشَفدُ   َفُؼْؿُت  ,«َسَؾُبفُ  َفَؾفُ  َبقِّـَةٌ  َطَؾْقفِ  َلفُ  َقتِقاًل  َقَتَؾ  َم

ـْ : َفُؼْؾُت    َرُسقُل  َفَؼاَل  َفُؼْؿُت, مِثَْؾُف, الثَّالِثَةَ  َقاَل  ُثؿَّ  َجَؾْسُت, ُثؿَّ  لِل, َيْشَفدُ  َم
ِ
: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

َة, َطَؾْقفِ  َفاْقَتَصْصُت  ,«َقَتاَدَة؟ َأَبا َيا َلَؽ  َما» , َرُسقَل  َيا َصَدَق : َرُجٌؾ  َفَؼاَل  الِؼصَّ
ِ
 اهلل

يُؼ  َبْؽرٍ  َأُبق َفَؼاَل  َطـِّل, َفَلْرِضفِ  ِطـِْدي َوَسَؾُبفُ  دِّ , ََٓها: ڤ الصِّ
ِ
 َيْعِؿدُ  َٓ  إًِذا اهلل

ـْ  َأَسدٍ  إَِلك , ُأْسدِ  مِ
ِ
ـِ  ُيَؼاتُِؾ  اهلل   َط

ِ
  َفَؼاَل  َسَؾَبُف, ُيْعطِقَؽ  ,ملسو هيلع هللا ىلص َوَرُسقلِفِ  اهلل

ُّ
: ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل

ْرَع, َفبِْعُت  َفَلْطَطاُه, ,«َصَدَق » ُل  َفنِكَّفُ  َسؾَِؿَة, َبـِل فِل َمْخَرًفا بِفِ  َفاْبَتْعُت  الدِّ َوَّ  َمالٍ  َٕ
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ْؾُتفُ   أي قطعة مـ إرض واسعة., (٤)«اإِلْسالَمِ  فِل َتَلثَّ

  اهلل فرزقفؿ :اهلل طؾقفؿ خقبر وما زال الؿسؾؿقن يجقطقن حتك فتح 

  ,امـفا رزًقا كثقرً 
ُّ
يفقد خقرب طؾك زراطتفا, وسؼقفا, والؼقام  ملسو هيلع هللا ىلصواستخدم الـَّبِل

 وأجالهؿ ُطَؿر. ڤبـ الخطاب  حتك كؽثقا العفد يف زمـ طؿر ,بشلهنا

ـْ  َشاِرٌف  لِل َكاَكْت »: َقاَل  ڤ َطؾِقًّا َأنَّ ويف الصحقحقـ  ـَ  َكِصقبِل مِ  الَؿْغـَؿِ  مِ

  َوَكانَ  َبْدٍر, َيْقمَ 
ُّ
ـَ  َشاِرًفا َأْطَطاكِل ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل ا الُخُؿِس, مِ   َأنْ  َأَرْدُت  َفَؾؿَّ

َ
 َأْبَتـِل

  َرُسقلِ  بِـِْت  بَِػاصَِؿةَ 
ِ
اًغا َرُجاًل  َواَطْدُت  ,ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ـْ  َصقَّ  َيْرَتِحَؾ  َأنْ  َقْقـَُؼاعَ  َبـِل مِ

,
َ
  َمِعل

َ
, َأبِقَعفُ  َأنْ  َأَرْدُت  بِنِْذِخرٍ  َفـَْلتِل ـَ اِغق قَّ ـَ  الصَّ  َفَبْقـَا ُطْرِسل, َولِقَؿةِ  فِل بِفِ  َوَأْسَتِعق

  َأْجَؿعُ  َأَكا
َّ
ـَ  َمَتاًطا لَِشاِرَفل  إَِلك ُمـَاَخَتانِ  َوَشاِرَفاَي  َوالِحَباِل, َوالَغَرائِِر, إَْقَتاِب, مِ

ـَ  َرُجؾٍ  ُحْجَرةِ  َجـِْب  ـَ  َرَجْعُت  إَْكَصاِر, مِ  َشاِرَفاَي  َفنَِذا َجَؿْعُت, َما َجَؿْعُت  ِحق

ـْ  َوُأِخذَ  َخَقاِصُرُهَؿا َوُبِؼَرْت  َأْسـَِؿُتُفَؿا, اْجُتبَّ  َقدْ    َأْمؾِْؽ  َفَؾؿْ  َأْكَباِدِهَؿا, مِ
َّ
 َطْقـَل

ـَ  ـْ : َفُؼْؾُت  مِـُْفَؿا, الَؿـَْظرَ  َذلَِؽ  َرَأْيُت  ِحق ـُ  َحْؿَزةُ  َفَعَؾ : َفَؼاُلقا َهَذا؟ َفَعَؾ  َم  ْب

ـَ  َشْرٍب  فِل الَبْقِت  َهَذا فِل َوُهقَ  الُؿطَّؾِِب  َطْبدِ   َأْدُخَؾ  َحتَّك َفاْكَطَؾْؼُت  إَْكَصاِر, مِ

  َطَؾك
ِّ
ـُ  َزْيدُ  َوِطـَْدهُ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل   َفَعَرَف  َحاِرَثَة, ْب

ُّ
 َفَؼاَل  َلِؼقُت, الَِّذي َوْجِفل فِل ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل

 
ُّ
, َرُسقَل  َيا: َفُؼْؾُت  ,«َلَؽ؟ َما»: ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل

ِ
, َكالقَْقمِ  َرَأْيُت  َما اهلل  َطَؾك َحْؿَزةُ  َطَدا َقطُّ

,
َّ
 .(2)«َشْرٌب... َمَعفُ  بَْقٍت  فِل َذا ُهقَ  َوَها َخَقاِصَرُهَؿا, َوبََؼرَ  َأْسـَِؿتَُفَؿا, َفَلَجبَّ  كَاَقَتل

                                                                                       

, ومعـك: (1751يف صحقحف برقؿ: )(, وأخرجف مسؾؿ 3142أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (٤)

أصؾف, أو  الشلء وأثؾة وتلصؾتف, أي اقتـقتف( تلثؾتف)و. يجتـك أي الثؿر مـف يخرتف ٕكف أي بستاكا( مخرفا)

 جؿعف. تؽؾػت

 (. 1979(, وأخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3091أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (2)
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  :اهلل الؿسؾؿقـ مـ فداء إسارى وهؽذا رزق 

ّ
 ملسو هيلع هللا ىلصوربؿا أويت الـَّبِل

َؿف, بذهبقة ,بلمقاٍل كثقرة مـ القؿـ  وهق الذهب الذي ما زال يف ترابف, وَقسَّ

بلمقاٍل كثقرة  ڤ بـ الجراح طبقدة وجاء أبق, بقـ أهؾ اإلسالم ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسقل

 
ّ
 الؿسؾؿقـ. يؼسؿفا يف ملسو هيلع هللا ىلصمـ البحريـ, فقضعفا يف الؿسجد فؿازال الـَّبِل

ـْ وَجاَء   ـِ  َطْؿِرو َط ـَ  ُطَؿرَ  َرَأْيُت : َقاَل  َمْقُؿقٍن, ْب  َأنْ  َقْبَؾ  ,ڤ الَخطَّاِب  ْب

ـِ  ُحَذْيَػةَ  َطَؾك َوَقَػ  بِاْلَؿِديـَِة, بَِليَّامٍ  ُيَصاَب  ـِ  َوُطْثَؿانَ  الَقَؿاِن, ْب : َقاَل  ُحـَْقٍػ, ْب

ْؾُتَؿا َقدْ  َتُؽقَكا َأنْ  َأَتَخاَفانِ  َفَعْؾُتَؿا, َكْقَػ » َٓ  ُتطِقُؼ؟ َٓ  َما إَْرَض  َحؿَّ ْؾـَاَها: َقا  َحؿَّ

  َأْمًرا
َ
ْؾُتَؿا َتُؽقَكا َأنْ  اْكُظَرا: َقاَل  َفْضٍؾ, َكبِقرُ  فِقَفا َما ُمطِقَؼٌة, َلفُ  ِهل  َٓ  َما إَْرَض  َحؿَّ

َٓ : َقاَل  ُتطِقُؼ, ـْ »: ُطَؿرُ  َفَؼاَل  َٓ,: َقا َؿـِل َلئِ َـّ  اهللُ, َسؾَّ ََدَط  َٓ  الِعَراِق  َأْهؾِ  َأَراِمَؾ  َٕ

ـَ   .(٤)«َأَبًدا َبْعِدي َرُجؾٍ  إَِلك َيْحَتْج

ََحٍد َقْبِؾل» قوله: ِٕ  الصحقحقـفػل  ,يعـل كاكت ُمحرمة طؾقفؿ :«ولؿ َتِحؾَّ 

ـْ َأبِل   َقاَل َرُسقُل  :َقاَل  ڤُهَرْيَرَة  َط
ِ
َٓ » :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َْكبَِقاِء َفَؼاَل لَِؼْقِمِف  ْٕ ـْ ا َغَزا َكبِلٌّ ِم

ـَك  َٓ َأَحٌد َب ـِ بَِفا َو ا َيْب َيْتَبْعـِل َرُجٌؾ َمَؾَؽ ُبْضَع اْمَرَأٍة َوُهَق ُيرِيُد َأْن َيْبـَِل بَِفا َوَلؿَّ

َدَها َفَغَزا ُبُققًتا  َٓ َٓ َأَحٌد اْشَتَرى َغـًَؿا َأْو َخِؾَػاٍت َوُهَق َيـَْتظُِر ِو َوَلْؿ َيْرَفْع ُسُؼقَفَفا َو

ِؽ َمْلُمقَرٌة َوَأَكا  ْؿِس إِكَّ ـْ َذلَِؽ َفَؼاَل لِؾشَّ ـْ اْلَؼْرَيِة َصاَلَة اْلَعْصرِ َأْو َقرِيًبا ِم َفَدَكا ِم

ُفؿَّ اْحبِْسَفا َمْلُمقرٌ  اهللُ َطَؾْقِف َفَجَؿَع اْلَغـَائَِؿ َفَجاَءْت  َطَؾْقـَا َفُحبَِسْت َحتَّك َفَتَح  الؾَّ

ـْ ُكؾِّ َقبِقَؾٍة َرُجٌؾ  ًٓ َفْؾُقَبايِْعـِل ِم  َيْعـِل الـَّاَر لَِتْلُكَؾَفا َفَؾْؿ َتْطَعْؿَفا َفَؼاَل إِنَّ فِقُؽْؿ ُغُؾق

ـِ َأْو َفَؾِزَقْت َيُد َرُجٍؾ بَِقِدِه َفَؼاَل فِقؽُ  ْؿ اْلُغُؾقُل َفْؾُقَبايِْعـِل َقبِقَؾُتَؽ َفَؾِزَقْت َيُد َرُجَؾْق

                                                                                       

 (.3700يف صحقحف برقؿ: ) البخاريالحديث أخرجف  (٤)
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َهِب َفَقَضُعقَها  ـْ الذَّ َثاَلَثٍة بَِقِدِه َفَؼاَل فِقُؽْؿ اْلُغُؾقُل َفَجاُءوا بَِرْأٍس ِمْثِؾ َرْأِس َبَؼَرٍة ِم

َفا َلـَا ـَائَِؿ َرَأى َضْعَػـَااهللُ َلـَا اْلغَ  َفَجاَءْت الـَّاُر َفَلَكَؾْتَفا ُثؿَّ َأَحؾَّ   .(٤)«َوَطْجَزَكا َفَلَحؾَّ

َػاَطةَ » قوله:  :والشػاطة أقسامٌ  :«َوُأْططِقُت الشَّ

  ميها: 
ّ
وهق الؿراد هـا, كالشػاطة يف الػصؾ بقـ  ملسو هيلع هللا ىلصما هق خاٌص بالـَّبِل

الطقيؾ, فقف َكَؿا يف حديث الشػاطة  العباد يقم الؼقامة فنن الـاس يفتؿقن لَِؿا هؿ

ـِ َمالٍِؽ  طـ َأَكسِ  ٌد  ڤ ْب َثـَا ُمَحؿَّ إَِذا َكاَن َيْقُم اْلِؼَقاَمِة َماَج »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َحدَّ

ـَا إَِلك َربَِّؽ َفَقُؼقُل َلْسُت َلَفا  الـَّاُس َبْعُضُفْؿ فِل َبْعٍض َفَقْلُتقَن آَدَم َفَقُؼقُلقَن اْشَػْع َل

ـْ َطَؾْقُؽْؿ بِنِْبَراِهقؿَ 
ـْ  َوَلؽِ

ـِ َفَقْلُتقَن إِْبَراِهقَؿ َفَقُؼقُل َلْسُت َلَفا َوَلؽِ ْحَؿ ُف َخِؾقُؾ الرَّ َفنِكَّ

ُف َكِؾقؿُ  ـْ َطَؾْقُؽْؿ بِِعقَسك  َطَؾْقُؽْؿ بُِؿقَسك َفنِكَّ
 َفَقْلُتقَن ُمقَسك َفَقُؼقُل َلْسُت َلَفا َوَلؽِ

ِ
اهلل

ُف ُروُح   َوَكِؾَؿُتُف َفَقْلُتقَن  َفنِكَّ
ِ
ٍد اهلل ـْ َطَؾْقُؽْؿ بُِؿَحؿَّ

ِطقَسك َفَقُؼقُل َلْسُت َلَفا َوَلؽِ

َؿ َفَقْلُتقكِل َفَلُققُل َأَكا َلَفا َفلَْسَتْلِذُن َطَؾك َربِّل َفُقْمَذُن لِل  َصؾَّك الؾَّفؿ َطَؾْقِف َوَسؾَّ

َن َفَلْحَؿُدُه بِتِؾْ  ْٔ َٓ َتْحُضُركِل ا َؽ اْلَؿَحاِمِد َوَأِخرُّ َلُف َوُيْؾِفُؿـِل َمَحاِمَد َأْحَؿُدُه ِبَفا 

ْع  ُد اْرَفْع َرْأَسَؽ َوُقْؾ ُيْسَؿْع َلَؽ َوَسْؾ ُتْعَط َواْشَػْع ُتَشػَّ َساِجًدا َفَقُؼقُل َيا ُمَحؿَّ

تِل تِل ُأمَّ «َفَلُققُل َيا َربِّ ُأمَّ
 (2). 

ڍ ڌ ڌ ﴿: اهلل تعالك يف ققل ةالؿذكقر: وهذه هل الشػاطة العظؿك 

  ,[79اإلسراء: ] ﴾ڎ ڎ ڈ
ّ
 .ملسو هيلع هللا ىلصخاصة بالـَّبِل

 : الشػاطة يف فتح باب الجـة ِمْيَها:و 
ّ
ـْ َأَكسِ ملسو هيلع هللا ىلصوهل خاصة بالـَّبِل ـِ  : فَع ْب

  َقاَل: َقاَل َرُسقُل  ڤَمالٍِؽ, 
ِ
آتِل َباَب اْلَجـَِّة َيْقَم اْلِؼَقاَمِة, َفَلْسَتْػتُِح, »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

                                                                                       

 (.1747(, وأخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3124أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (٤)

 , وجاء طـدهؿا طـ أبل هريرة. (194, 193(, ومسؾؿ برقؿ: )4476, 3340البخاري برقؿ: ) (2)
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ـْ َأْكَت فَ  ََحدٍ ؟ َقُؼقُل اْلَخاِزُن: َم ِٕ َٓ َأْفَتُح  ٌد, َفَقُؼقُل: بَِؽ ُأِمْرُت,   َفَلُققُل: ُمَحؿَّ

 .(٤)«َقْبَؾَؽ 

  فنن :الشػاطة يف إخراج الؿقحديـ مـ الـار ومـ الشػاطات العامة: 
ّ
الـَّبِل

اهلل  ويتػضؾ ,الؿالئؽةيشػع و ,الؿممـقنيشػع إكبقاء, و ويشػعيشػع,  ملسو هيلع هللا ىلص

 .طؾك مـ شاء مـ طباده 

ن أهؾ البدع يخالػقن يف ذلؽ, ٕ :واإليؿان بالشػاطة مـ الؿفؿات 

والرافضة,  ,والخقارج ,الؿعتزلة الشػاطة يف أهؾ الؽبائر, حقث ُيـْؽِرها ٓسقؿا

  ,ڤوطـ أكس , إلقفؿ ومـ
ِّ
ـْ الـَّبِل ـْ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَط َْهِؾ اْلَؽَبائِرِ ِم ِٕ َشَػاَطتِل 

تِل  .(2)«ُأمَّ

 :ومـ شروط الشػاطة 

 ﴾ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ﴿ :قال تعالكاهلل لؾشافع:  إذنإول: 
 .[255البؼرة: ]

 چ چ چ ڃ﴿ :قال تعالكاهلل طـ الشافع والؿشػقع:  ورضكالثاين: 

 .[28إكبقاء: ] ﴾چ

 :وأما الشػاطة الؿـػقة 

, [48 الؿدثر:] ﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :قال تعالك ففل الشػاطة يف الؽافريـ:

 .[18طافر: ] ﴾ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿ :قال تعالكو
                                                                                       

 (.197الحديث أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (٤)

طـد الرتمذي برقؿ:  (, وجاء طـ جابر2435(, الرتمذي برقؿ: )4739أخرجف أبق داود برقؿ: ) (2)

تِل»(, 4310(, وابـ ماجف برقؿ: )2436) ـْ ُأمَّ َْهِؾ اْلَؽَبائِرِ ِم ِٕ وخرج صرقف الشقخ «, إِنَّ َشَػاَطتِل َيْقَم اْلِؼَقاَمِة 

 صحقح الســ.يف  مؼبؾ يف كتاب الشػاطة, وصححف اإلمام إلباين 
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 الشػاطة الؿطؾقبة مـ إصـام وإوثان. وِمْيَها: 

ةً  وكان الـَّبِل» قوله:  .«ُيْبَعُث إلك َقْقِمِف َخاصَّ

 ؿان وداودـوسؾق سكـفؿقسك وطق ,إلك ققمفكاكت دطقة كؾ كبل أن أي 

 وغقرهؿ كثقر, هؿ أكبقاء ورسؾ بـل إسرائقؾ.طؾقفؿ الصالة والسالم وأيقب 

 طاد. إلك ُبِعَث   وهقد

 ُبِعَث إلك ثؿقد. وصالح 

 ُبِعَث إلك ققمف. وكقح 

ٍد  إلك الـاس » :فنكف ُبِعَث إلك إحؿر وإسقد, يف لػظ البخاري ملسو هيلع هللا ىلصأما ُمَحؿَّ

سبل: ] ﴾ھ ھ ہ ہ  ۀہ ہ﴿ :اهلل  قال ,«طامة

 ک﴿: وقال تعالك ,[1الػرقان: ] ﴾ۈۈ ۆ﴿: اهلل  وقال, [28

 ڻ ڻ﴿ :اهلل  قال, و[107إكبقاء: ] ﴾گ گ گ ک

 ﴾ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ
 إلك غقر ذلؽ., [258إطراف: ]

بف ُأكاس مـ القفقد,  أكف آمـ :ملسو هيلع هللا ىلصومؿا يدل طؾك طؿقم كبقة الـَّبِّل  

 والرسالة, وإكف مبعقٌث إلقفؿ. أقروا لف بالـبقةالـصارى, وو

طؾك أي دياكٍة  ,اهلل ٓ يؼبؾ مـ أحٍد طؿؾ أن :طؿقم كبقتفومؿا يدل طؾك  

ٍد  ,كان  .ملسو هيلع هللا ىلصإٓ أن يؽقن مـ أمة ُمَحؿَّ

  :مؿا يدل طؾك ذلؽو 
ّ
 سقاءً  ,قاتؾ مـ أبك أن يدخؾ يف ديـف ملسو هيلع هللا ىلصأن الـَّبِل

ـِ  ُسَؾْقَؿانَ بعد أن ُيَخقَّر كؿا يف حديث  ,كان مـ أهؾ الؽتاب, أو مـ غقرهؿ  ْب

ـْ  ُبَرْيَدَة,   َرُسقُل  َكانَ »: َقاَل  ڤبـ الحصقب  َأبِقِف, بريدة َط
ِ
رَ  إَِذا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  َأمِقًرا َأمَّ
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ٍة, َأوْ  َجْقٍش, َطَؾك تِفِ  فِل َأْوَصاهُ  َسِريَّ , بَِتْؼَقى َخاصَّ

ِ
ـْ  اهلل ـَ  َمَعفُ  َوَم ـَ  مِ  اْلُؿْسؾِِؿق

  بِاْسؿِ  اْغُزوا»: َقاَل  ُثؿَّ  َخْقًرا,
ِ
, َسبِقؾِ  فِل اهلل

ِ
ـْ  َقاتُِؾقا اهلل , َكَػرَ  َم

ِ
َٓ  اْغُزوا ِباهلل  َو

َٓ  َتُغؾُّقا, َٓ  َتْغِدُروا, َو َٓ  َتْؿُثُؾقا, َو كَ  َلِؼقَت  َوإَِذا َولِقًدا, َتْؼُتُؾقا َو ـَ  َطُدوَّ  ِم

, ـَ َـّ  - ِخاَللٍ  َأوْ  - ِخَصالٍ  َثاَلِث  إَِلك َفاْدُطُفؿْ  اْلُؿْشرِكِق تُُف  َفاْقَبْؾ  َأَجاُبقكَ  َما َفَليَّ

ْساَلِم, إَِلك اْدُطُفؿْ  ُثؿَّ  َطـُْفْؿ, َوُكػَّ  ِمـُْفْؿ,  َوُكػَّ  ِمـُْفْؿ, َفاْقَبْؾ  َأَجاُبقَك, َفنِنْ  اإْلِ

لِ  إَِلك اْدُطُفؿْ  ُثؿَّ  َطـُْفْؿ, ـْ  التََّحقُّ , َدارِ  إَِلك َداِرِهؿْ  ِم ـَ ُفؿْ  َوَأْخبِْرُهؿْ  اْلُؿَفاِجرِي  إِنْ  َأكَّ

, َما َفَؾُفؿْ  َذلَِؽ  َفَعُؾقا ـَ , َطَؾك َما َوَطَؾْقِفؿْ  لِْؾُؿَفاِجرِي ـَ ُلقا َأنْ  َأَبْقا َفنِنْ  اْلُؿَفاِجرِي  َيَتَحقَّ

ُفؿْ  َفَلْخبِْرُهؿْ  ِمـَْفا, , َكَلْطَراِب  َيُؽقُكقنَ  َأكَّ ـَ   ُحْؽؿُ  َطَؾْقِفؿْ  َيْجرِي اْلُؿْسِؾِؿق
ِ
 الَِّذي اهلل

, َطَؾك َيْجرِي ـَ َٓ  اْلُؿْمِمـِق َّٓ  َشْلءٌ  َواْلَػْلءِ  اْلَغـِقَؿةِ  فِل َلُفؿْ  َيُؽقنُ  َو  َمعَ  ُيَجاِهُدوا َأنْ  إِ

, ـَ  َوُكػَّ  ِمـُْفْؿ, َفاْقَبْؾ  َأَجاُبقكَ  ُهؿْ  َفنِنْ  اْلِجْزَيَة, َفَسْؾُفؿُ  َأَبْقا ُهؿْ  َفنِنْ  اْلُؿْسِؾِؿق

ـْ  َأَبْقا ُهؿْ  َفنِنْ  َطـُْفْؿ,   َفاْسَتِع
ِ
 .(٤)«َوَقاتِْؾُفْؿ... بِاهلل

دٌ لق  :مقثاق جؿقع إكبقاء اهلل  وقد أخذ  وهؿ أحقاء  ملسو هيلع هللا ىلص ُبِعَث ُمَحؿَّ

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ﴿ :كؿا قال تعالك, ف وَلُقَعِزُركَّفلَقـُصركَّ 

 ے ھے ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

 ﴾﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮷﮸ ﮶ ﮴﮵ ﮳ ﮲ ۓ ۓ
 .[81آل طؿران: ]

, اهلل طؾقف وطؾك آلف وسؾؿ صؾك فقد تؽؾؿت طـ خصائصف, وفضائؾو 

ٍد وفضائؾ أمتف ,ڤأصحابف وفضائؾ  فضائؾ , وملسو هيلع هللا ىلص, وكؾفا ُتعَترب فضائؾ لُؿَحؿَّ

 .«السؾػالخؾػ يف صريؼة  ةسالم»: يف كتاب لفذا الديـ
                                                                                       

 (.1731الحديث أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (٤)
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وباهلل  ,وساق الؿصـػ الحديث لبقان أن التقؿؿ مـ خصائص هذه إمة

 .التقفقؼ
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 [باب احلٝض]

 

 

 دباب احلٝضر

l: 

 الحقض هق السقالن, ُيؼال حاض القادي إذا سال.

ـٍ  مـ ةهق دٌم يخرج مـ الؿرأصطالح: ويف آ مؽاٍن مخصقص, يف زم

 مخصقص, وُيَؿقَّز بلربع مؿقزات:

 أن رائحتف كريفة.الثاكقة:   أن لقكف أسقد.إولك: 

 أكف ٓ يتجؿد.الرابعة:    أكف ثخقـ.الثالثة: 

 يذكرها أهؾ الطب.: والرابعةيذكرها أهؾ الػؼف,  :فالثالثة إولك

 :وبعضفؿ ,سًؿاا أوصؾفا بعضفؿ إلك خؿسة طشر :كثقرة والحقض لف أسؿاء 

 جعؾفا طشًرا.

كتاب الحقض مجؿقطة مـ أسؿاءه وكظؿفا  :ذكر الـقوي يف شرح مسؾؿ 

 بعضفؿ فؼال:

 َفا ــــــَؿاٍء َوَخْؿَستُ ـْلِْؾَحْقِض َطْشُر َأسـ

 

 َحقٌْض َمِحقٌض َمَحاٌض َصْؿُث إْكَبـارُ   

 َصْؿٌس ِطَراٌك فِـَراٌك َمـَع َأًذى َضـِحٌؽ  

 

ــْرُء إْطَصــارُ    ــاٌس ُق  (٤)َدْرٌس ِدَراٌس كَِػ

                                                                                        

 .«حاشقة الباجقري» (٤)
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  ,والؿداخؾة أما مـ حقث الؿماكؾة :ولف أحؽام 
ّ
 اربؿا دط ملسو هيلع هللا ىلصفنن الـَّبِل

 بعض كساءه فـامت معف يف الخؿار القاحد, وهل حائض كؿا يف حديث أم سؾؿة

 وكان يباشرهـ.,  ومقؿقكة وطائشة

َأنَّ » :يف صحقح مسؾؿ ڤفػل حديث َأَكٍس  :كاكقا يلكؾقن مؿا يصـعـو 

َـّ فِل اْلُبُققِت,  ُؾقَها, َوَلْؿ ُيَجامُِعقُه
اْلَقُفقَد, َكاُكقا إَِذا َحاَضِت اْلَؿْرَأُة فِقِفْؿ, َلْؿ ُيَماكِ

 
ِّ
 ملسو هيلع هللا ىلصَفَسَلَل َأْصَحاُب الـَّبِل

َّ
ڻ ڻ ڻڻ ۀ ﴿اهلُل َتَعاَلك  , َفَلْكَزَل ملسو هيلع هللا ىلص, الـَّبِل

  .., َفَؼاَل َرُسقُل [222البؼرة: ] ﴾ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ
ِ
اْصـَُعقا : ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

َّٓ الـَِّؽاَح  ـْ ُكؾَّ َشْلٍء, إِ
ُجُؾ, َأْن َيَدَع مِ , َفَبَؾَغ َذلَِؽ اْلَقُفقَد, َفَؼاُلقا: َما ُيِريُد َهَذا الرَّ

َّٓ َخاَلَػـَا فِقِف, َفَجاَء ُأَسْقدُ  ـُ ُحَضْقٍر, َوَطبَّادُ  َأْمِرَكا َشْقًئا, إِ : َيا  ْب َٓ ـُ بِْشٍر, َفَؼا ْب

, َفتََغقََّر َوْجُف َرُسقلِ  َرُسقَل  َـّ , إِنَّ اْلقَُفقَد, َتُؼقُل: َكَذا َوَكَذا, َفاَل ُكَجامُِعُف
ِ
  اهلل

ِ
, ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 َحتَّك َضـَـَّا َأْن َقْد َوَجَد َطَؾْقِفَؿا, َفَخَرَجا, َفاْسَتْؼَبَؾُفَؿا َهِديَّ 
ِّ
ـٍ إَِلك الـَّبِل ـْ َلَب

, ملسو هيلع هللا ىلصٌة مِ

 .(٤)«َفَلْرَسَؾ فِل آَثاِرِهَؿا, َفَسَؼاُهَؿا َفَعَرَفا َأْن َلْؿ َيِجْد َطَؾْقِفَؿا

ومقضع  ,وإكؿا الـجس يف الؿرأة الحائض الدم :والؿممـ ٓ يـجس 

فؿـ صؾت وصامت  ,خروجف, والحائض ٓ يجقز لفا أن ُتَصؾل, وٓ أن تصقم

  :وهل حائض
ِّ
َما » :ملسو هيلع هللا ىلصفؼد ارتؽبت كبقرة مـ كبائر الذكقب, وقد قال الـَّبِل

: َوَما  ـَ , ُقْؾ َـّ ـْ إِْحَداُك ُجِؾ اْلَحاِزِم ِم ـٍ َأْذَهَب لُِؾبِّ الرَّ ـْ َكاِقَصاِت َطْؼٍؾ َوِدي َرَأْيُت ِم

  َوَطْؼِؾـَا َيا َرُسقَل ُكْؼَصاُن ِديـِـَا 
ِ
ْثَؾ كِْصِػ َشَفاَدِة ْرَأِة مِ ؟ َقاَل: َأَلْقَس َشَفاَدُة اْلؿَ اهلل

ُجؾِ  ـْ ُكْؼَصاِن َطْؼِؾَفا, َأَلْقَس إَِذا َحاالرَّ : َبَؾك, َقاَل َفَذلِِؽ ِم ـَ َضْت َلْؿ ُتَصؾِّ َوَلْؿ ؟ ُقْؾ

                                                                                       

 (.302الحديث أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (٤)
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ـْ ُكْؼَصاِن ِديـَِفاَتُصؿْ  : َبَؾك, َقاَل: َفَذلِِؽ ِم ـَ  .(٤)«؟ ُقْؾ

َٓ َما َباُل » , وفقف:ڤوسقليت حديث َطاِئَشَة  ْقَم, َو ِض, َتْؼِضل الصَّ
اْلَحائِ

اَلةَ   .«؟َتْؼِضل الصَّ

 يف ڤَشَة َطائِ  والحائض ٓ يجقز لفا أن تطقف بالبقت, لحديث

 » الَصِحْقَحقـ َقاَلْت:
ُّ
ا ِجْئـَا َسِرَف ِحْضُت, َفَؼاَل َالـَّبِل اِْفَعِؾل َما َيْػَعُؾ : ملسو هيلع هللا ىلصَلؿَّ

, َغْقَر أَ  َٓ َتُطقفِل فِلْ َاْلَحاجُّ  .(2)«اْلَبْقِت  ْن 

ففل مسائؾ  :وأما قراءة الؼرآن ومس الؿصحػ والدخقل يف الؿسجد 

تؼدم بقان بعضف يف  والصحقح يف ذلؽ كؾف الجقاز طؾك ما ,خالفقة بقـ أهؾ العؾؿ

 .حؼ الُؿحدث

  َقاَلْت: َقاَل لِل َرُسقُل  ڤَطائَِشَة  فػل الحديث أن
ِ
 الُْخْؿَرةَ  َكاِولِقـِل»: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـَ   .(٣)«َيِدكِ  فِل لَْقَسْت  َحقَْضَتِؽ  إِنَّ »: َفَؼاَل  َحاِئٌض, إِكِّل: َفُؼْؾُت  َقاَلْت  ,«الَْؿْسِجدِ  ِم

َٓ َتُطقفِل » السابؼ معـا: ڤطائشة  وحديث , َغْقَر َأْن  اِْفَعِؾل َما َيْػَعُؾ َاْلَحاجُّ

 .«فِْل اْلَبْقِت 

 ذلؽ, وأما الؿسجدوالحاج يؼرأ, وُيسبح, وَيحَؿد, ويستغػر, إلك غقر  

 
ّ
مـ حاضت فؾتخرج » :, ولؿ ُيذَكر أكف قالملسو هيلع هللا ىلصفؼد كاكت الـساء تعتؽػ مع َالـَّبِل

 .«مـ الؿسجد

  وطادة الؿرأة أهنا تحقض, وقد اطتؽػ 
ّ
 ,رمضان العشر إول مـ ملسو هيلع هللا ىلصَالـَّبِل

                                                                                       

, وأخرجف مسؾؿ يف ڤ(, مـ حديث أبل سعقد الخدري 304أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (٤)

 .ڤ(, مـ حديث طبد اهلل بـ طؿر ومـ حديث أبل هريرة 80 ,79صحقحف برقؿ: )

 (.1211(, وأخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )294أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (2)

 (.298أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (٣)
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 ثؿ العشر إوسط, ثؿ العشر إواخر.

َب البخاري:و   .«الَؿْسِجدِ  فِل الَؿْرَأةِ  َكْقمِ  َباُب » َبقَّ

يف الؿرأة  ڤطائشة واستدل بحديث  والؿرأة الغالب وققع الحقض مـفا

 .الؿسجد اتخذت خقؿة يفالتل 

 الؿخرج طائشة بحديث واستدل (:25١/ ٣قال ابـ رجب يف فتح الباري)

 ٕن الؿسجد: يف الحائض مؽث جقاز طؾك: الظاهر أهؾ مـ صائػة الباب هذا يف

 ٓ طقـ قضقة ٕهنا كظر: ذلؽ ويف غالبا, شفر كؾ الحقض مـ تخؾق ٓ الؿرأة

 وأكثر الحقض, مـ يئست قد طجقزا كاكت السقداء هذه أن ويحتؿؾ لفا, طؿقم

داود وابـ خزيؿة مـ  وخرج أبق, الؿسجد يف الحائض جؾقس مـع طؾك العؾؿاء

 .«ٓ أحؾ الؿسجد لحائض وٓ جـب», قال: ملسو هيلع هللا ىلص, طـ الـبل ڤطائشة حديث 

 هـا وفقف أحاديث أخر. واهلل أطؾؿ. إسـاده مؼالويف 
 
ّ
طؾك ما يليت يضع رأسف يف ِحجر طائشة وهل حائض ثؿ  ملسو هيلع هللا ىلصوقد كان َالـَّبِل

 يؼرأ الؼرآن.

 ڤ طؾك بـات آدم, كؿا يف حديث َطائَِشةَ  اهلل  شلء قدره والحقض 

ا ُكـَّا »َتُؼقُل:  , َفَؾؿَّ َّٓ الَحجَّ َٓ َكَرى إِ  َرُسقُل َخَرْجـَا 
َّ
  بَِسِرَف ِحْضُت, َفَدَخَؾ َطَؾل

ِ
اهلل

اهللُ  إِنَّ َهَذا َأْمٌر َكَتَبفُ ». ُقْؾُت: َكَعْؿ, َقاَل: «َما َلِؽ َأُكِػْسِت؟»َوَأَكا َأْبؽِل, َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص

, َغْقَر َأْن َٓ َتُطقفِل بِاْلَبْقِت   .(٤)«َطَؾك َبـَاِت آَدَم, َفاْقِضل َما َيْؼِضل الَحاجُّ

 َطأي١: َبدأ احلٝض؟

فؿـ احتج هبذا الحديث رأى أن  :وقد اختؾػ العؾؿاء يف مبدأ الحقض

                                                                                       

(٤)  
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 الحقض مبدأه مـ أمـا حقاء طؾقفا السالم.

ـِ : الرزاق ويف مصـػ طبد  ـِ  َط َجاُل  َكانَ : َقاَل  ڤ َمْسُعقدٍ  اْب  َوالـَِّساءُ  الرِّ

ـِ  َتْؾَبُس  اْلَخؾِقُؾ  َلَفا اْلَؿْرَأةُ  َفَؽاَكِت  َجِؿقًعا, ُيَصؾُّقنَ  إِْسَراِئقَؾ  َبـِل فِل ُل  اْلَؼاَلَبْق  َتَطقَّ

  لَِخؾِقؾَِفا, بِِفَؿا
َ
َـّ  َفُلْلِؼل ـُ  َفَؽانَ  اْلَحْقُض, َطَؾْقِف َـّ : »َيُؼقُل  َمْسُعقدٍ  اْب ُروُه  َحْقُث  َأخِّ

َـّ  َرُه َبِل َفُؼْؾـَا ,«اهللُ  َأخَّ
ِ
؟ َما: َبْؽرٍ  ٕ ـِ ـِ : »َقاَل  اْلَؼاَلَبْق ـْ  َرفِقَصْق  .(٤)«َخَشٍب  مِ

  اهلل أن ڤأن ُيحَؿؾ ما جاء طـ ابـ مسعقد  :والجؿع بقـ الحديثقـ 
  ڤوإٓ فحديث طائشة , طاقبفـ بؽثرتف

ّ
وقد  ,ملسو هيلع هللا ىلصأصح وهق مرفقع إلك َالـَّبِل

 
ّ
َره طؾك بـات آدم. أن ملسو هيلع هللا ىلصأخرب َالـَّبِل  اهلل َقدَّ

غقر أيام الحؿؾ, أما يف ودم الحقض دٌم يخرج مـ الؿرأة يف فائدة:  

وإٓ فإصؾ  ,فػل إشفر الؿتؼدمة وإن خرج ,الحؿؾ فػل الغالب أكف ٓ يخرج

فنذا اكتفت  ,لؾجـقـ, فنذا وضعت جـقـفا تحقل إلك لبـ أكف يتحقل إلك غذاء

وقدرتف العظقؿة إذ ٓ  اهلل  وهذا مـ حؽؿة ,الرضاطة طاد إلك صبقعتف

 يعجزه شلء.

 يًخٝض ٚايٓفاع: َطأي١: أقٌ َد٠

 :تفاءهويف ابتدائف واك ,وأكثره واختؾػ العؾؿاء يف أقؾف

 :أما مـ حقث آبتداء وآكتفاء 

يف الخؿسقـ, فنذا  واكتفاءه ,يف تسع سـقات فذهب بعضفؿ إلك أن ابتداءه

ـ وإن كان الخؿسق جاء الؿرأة قبؾ التسع فؾقس بحقض طـدهؿ, وإن جاءها بعد

 .طـدهؿ بحقضبـػس الصػات, لقس 
                                                                                       

 (.5115برقؿ: ) مصـػفيف  طبد الرزاق الحديث أخرجف (٤)
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ولف و آخره :والصحقح ٓ حد شرطلٕ   بصػاتف ففق حقٌض. فؿتك جاء الحقض ,أكف 

 (:7يف رسالة الدماء الطبقعقة لؾـساء )ص:  قال العثقؿقـ 

 .ذلؽ يف العؾؿاء اختؾػ

 يف الؿرجع ٕن! خطل طـدي هذا كؾ: آختالفات ذكر أن بعد الدارمل قال

ـً  حالٍ  أي يف وجد قدر فلي القجقد, إلك ذلؽ جؿقع  ,حقًضا جعؾف وجب وس

 .أطؾؿ واهلل

 تقؿقة, ابـ اإلسالم شقخ اختقار وهق الصقاب, هق الدارمل قالف الذي وهذا

 فقق أو سـقـ تسع دون كاكت وإن حائض, ففل الحقض إكثك رأت فؿتك

 ولؿ وجقده, طؾك ورسقلف اهلل طؾؼفا الحقض أحؽام ٕن وذلؽ خؿسقـ,

 ُطؾؼت الذي القجقد إلك فقف الرجقع فقجب معقـًا, سـًّا لذلؽ ورسقلف اهلل يحددْ 

ـّ  وتحديده طؾقف, إحؽام  وٓ السـة أو الؽتاب مـ دلقؾ إلك يحتاج معقـ بس

 هـا .ذلؽ يف دلقؾ
 :ا اختؾػقا يف أقؾف وأكثرهوأيًض 

طـدهؿ إذا  ا, ففمٓءيقمً  خؿسة طشر فذهب بعضفؿ إلك أن أقؾف لقؾة وأكثره

 .يقم تصؾل وتصقم الؿرأة طؾك خؿسة طشريف  زاد الحقض

والصقم,  جاء الحقض وجب طؾقفا ترك الصالة فنكف متك :والصحقح خالفف

 ڻ ڻ﴿: اهلل  وَحُرَم طؾك زوجفا إتقاهنا, حتك تغتسؾ لؼقل

 ﮲ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ

 .[222البؼرة: ] ﴾﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮷﮸ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳

 (:8)ص:  ويف رسالة الدماء الطبقعقة لؾـساء لؾعثقؿقـ 

 ابـ قال. سبعة أو أققال ستة كحق طؾك كبقًرا اختالًفا العؾؿاء فقف اختؾػ فؼد
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 الؼقل وهذا قؾت بإيام حد ٕكثره وٓ الحقض ٕقؾ لقس: صائػة وقال الؿـذر

 ٕكف الصقاب وهق تقؿقة ابـ اإلسالم شقخ اختقار وهق السابؼ الدارمل كؼقل

قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة يف قاطدة لف: ... .وآطتبار والسـة الؽتاب طؾقف يدل

اهلل بف أحؽاما متعددة يف الؽتاب والسـة, ولؿ يؼدر  ومـ ذلؽ اسؿ الحقض طؾؼ»

ٓ أقؾف وٓ أكثره, وٓ الطفر بقـ الحقضتقـ مع طؿقم بؾقى إمة بذلؽ 

بقـ قدر وقدر, فؿـ قدر يف ذلؽ حدا فؼد  واحتقاجفؿ إلقف, والؾغة ٓ تػرق

 هـا. «خالػ الؽتاب والسـة
 َطأي١: حهِ َٔ داَع احلا٥ض قبٌ إٔ تػتطٌ َٔ حٝطٗا؟

إذا صفرت مـ الحقض قبؾ  غشقان الرجؾ لزوجتف ذهب بعضفؿ إلك جقاز

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ﴿ قال تعالك: الُغسؾ

 ﮻ ﮺ ﮹ ﮷﮸ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھھ

 .[222: البؼرة] ﴾﮾ ﮽ ﮼

 اإلباحة, إصالق صائػة َطـ وحؽل (:8/ 2قال ابـ رجب يف فتح الباري)

 .كظر طـفؿا كؼؾف ويف الحؽؿ, طبد وابـ كثقر ابـ: مِـُفؿ

 دلت وإن أية,: وقالقا آغتسال, بدون يباح ٓ أكف طؾك والجؿفقر

 َوهقَ  آخر شرط َلفُ  مشروط اإلتقان أن إٓ بآكؼطاع اإلباحة طؾك بؿػفقمفا

 ,[222البؼرة: ] ﴾ۓ ﮲ ﮳﴿: بؼقلِفِ  بالؿاء: التطفر: بفِ  والؿراد التطفر,

 طؾك أو التطفر, طؾك متققػ اإلتقان وأن التطفر, مجرد يؽػل ٓ أكَّفُ  طؾك فدل

ٿ ٿ ﴿: ققُلفُ  يف َكؿا بآغتسال, التطفر الجؿفقر وفسر بعده, والتطفر الطفر

 .[6الؿائدة: ] ﴾ٿ ٹٹ
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: مـُفؿ الدم, اكؼطاع بعد كاف القضقء أن: السؾػ مِـ صائػة َطـ وحؽل

 .َذلَِؽ  يف َطـُفؿ اختالف طؾك وصاوس, وطؽرمة, مجاهد,

 أهنؿ ومجاهد, وصاوس ططاء طـ مؼال فقفِ  بنسـاد رويـا: الؿـذر ابـ قاَل 

 .شاء إن مـفا أصاب ُثؿَّ  تتقضل, أن أمرها الشبؼ الزوج أدرك إذا: قالقا

 مـفُ  الؿـع: يعـل - إول الؼقل مقافؼة ومجاهد ططاء َطـ َذلَِؽ  مِـ وأصح

 بطؾ وإذا: قاَل . َذلَِؽ  خالف صاوس َطـ يثبت وٓ: قاَل  ,- الغسؾ بدون وكراهتف

 هـا. كاإلجؿاع إول الؼقل كانَ  ثان ققل همٓء َطـ يثبت أن
بذلؽ,  اهلل  ٕمر, ف ٓ يجقز ذلؽ, إٓ بعد أن تغتسؾأك :والصحقح

 .بقـ الُطفر والتطفر اهلل  وتػريؼ

 ؟نفازٙ إتٝإ احلٝض َطأي١:

ـْ  ـِ َطبَّ  َط ـِ اْب ـِ الـَّبِ , ڤ اسٍ ـــمِْؼَسٍؿ, َط  ــَط
ِّ
  ملسو هيلع هللا ىلصل

َ
فِل الَِّذي َيْلتِل اْمَرَأَتُف َوِهل

ـَاٍر َأْو كِْصِػ ِديـَارٍ »َحائٌِض َقاَل:  ُق بِِدي  .(٤)«َيَتَصدَّ

والرتمذي  ,قطـلوســ الدار  ,والحديث مخرج يف الســ الؽربى لؾبقفؼل

 وقد أطؾف العؾؿاء.

ـُ َأبِل :(29٣/ ٤وقال الحافظ يف التؾخقص ) : «اْلِعَؾؾِ »َحاتٍِؿ فِل  َوَقاَل اْب

َواُة فِقفِ  َسَلْلُت َأبِل ـْ ُيققِْػفُ  ,َطـُْف َفَؼاَل: اْخَتَؾَػ الرُّ ـْ ُيْسـِْدهُ  ,َفِؿـُْفْؿ َم  ,َومِـُْفْؿ َم

ـْ َحِديِث ُشْعَبَة َفنِنَّ َيْحَقك
ا مِ ـْ ُشْعَبَة َأكَُّف َقاَل َأْسـََدُه  َوَأمَّ ـَ َسِعقٍد َأْسـََدُه َوَحَؽك َط ْب

ةً  ًة َوَوَقَػُف َمرَّ ـْ َرْفِعفِ  ,لِل اْلَحَؽُؿ َمرَّ ُّ فِل ِرَواَيتِِف َأنَّ ُشْعَبَة َرَجَع َط
ـَ اْلَبْقَفِؼل  ,َوَبقَّ

                                                                                       

(, والرتمذي 289(, والـسائل برقؿ: )264(, وأبق داود برقؿ: )2032أحؿد برقؿ: )الحديث أخرجف  (٤)

 (, وغقرهؿ. 640(, وابـ ماجف برقؿ: )135برقؿ: )
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ارَ  ـْ َحِديِث ُشْعَبَة َمْقُققًفاَوَرَواُه الدَّ

 مِ
ُّ
ا ِحْػظِل َفَؿْرُفقعٌ  ,ُقْطـِل ا  ,َوَقاَل ُشْعَبُة َأمَّ َوَأمَّ

 .ُفاَلٌن َوُفاَلٌن َوُفاَلٌن َفَؼاُلقا: َغْقُر َمْرُفقعٍ 

  :  فِل َأْحَؽاِم اْلُؼْرآِن: َلْق َكاَن َهَذا اْلَحِديُث َوَقاَل اْلَبْقَفِؼلُّ
ُّ
افِِعل َثابًِتا َقاَل الشَّ

ََخْذَكا بِفِ   كالمف اْكَتَفك .َٕ

ا ْضطَِراُب فِل إْسـَاِد َهَذا اْلَحِديِث َوَمْتـِِف َكثِقٌر ِجدًّ
ِ
 َوآ

لُّ  
َء َطَؾْقفِ  :َوَقاَل اْلَخطَّابِ

ْ
َٓ َشل َوَزَطُؿقا َأنَّ َهَذا  ,َقاَل َأْكَثُر َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ 

ـِ َطبَّاسِ َأْو َمْقُققٌف َطؾَ  ,اْلَحِديَث ُمْرَسٌؾ  ََصحُّ َأكَُّف ُمتَِّصٌؾ َمْرُفقعٌ : َقاَل  ,ك اْب ْٕ  ,َوا

ُة بَِشْغؾَِفا َّٓ َأْن َتُؼقَم اْلُحجَّ َمَؿ َبِريَئٌة إ َـّ الذِّ
 . اكتفكَلؽِ

ـُ َطْبدِ   :  َوَقاَل اْب اَرَة بِاْضطَِراِب َهَذا اْلَحِديِث الْبَرِّ ـْ َلْؿ ُيقِجْب اْلَؽػَّ ُة َم  ,ُحجَّ

َة َطَؾك اْلَبَراَءةِ  مَّ َّٓ بَِدلِقؾٍ  ,َوَأنَّ الذِّ َٓ َغْقِرِه إ ـٍ َو ٌء لِِؿْسؽِق
ْ
َٓ َيِجُب َأْن َيثُْبَت فِقَفا َشل  ,َو

ـَ َطَؾقْفِ  َٓ َمْطَع ـُ اْلَؼطَّاِن  ,َوَذلَِؽ َمْعُدوٌم فِل َهِذِه اْلَؿْسَلَلةِ  ,َٓ َمْدَفَع فِقِف َو ـَ اْب َوَقْد َأْمَع

ـِ فِقِف بَِؿا ُيَراَجُع مِـْفُ  ,فِل َتْصِحقِح َهَذا اْلَحِديِث  اْلَؼْقَل  ـْ ُصُرِق الطَّْع  .َواْلَجَقاُب َط

ـُ َدِققِؼ اْلِعقِد َوَأَقرَّ   ـِ اْلَؼطَّاِن وققاه يف اإلماماْب َقاُب  ,َتْصِحقَح اْب  ,َوُهَق الصَّ

قا بِفِ  ـْ َحِديٍث َقْد اْحَتجُّ
ا فِل َهَذا ,َفَؽْؿ مِ ْختاَِلِف َأْكَثُر مِؿَّ

ِ
ـْ آ

َكَحِديِث بِْئِر  ,فِقِف مِ

ـِ  ,ُبَضاَطةَ  َتْق  .َوَكْحِقِهَؿا ,َوَحِديِث اْلُؼؾَّ

ِب َوالتَّـِْؼقِح  َوفِل َذلَِؽ َما َيُردُّ َطَؾك الـََّقِويِّ فِل َدْطَقاُه فِل َشْرِح اْلُؿَفذَّ

َة كُ  :َواْلُخاَلَصةُ  ؿَّ
َئِ ْٕ ُفْؿ َخاَلُػقا اْلَحاكَِؿ فِل َتْصِحقِحفِ َأنَّ ا َوَأنَّ اْلَحّؼ َأكَُّف َضِعقٌػ  ,ؾَّ

َػاِقِفؿْ  ـُ ال ,بِاتِّ اَلِح َوَاهلُل َأْطَؾُؿ. َوَتبَِع الـََّقِويَّ فِل َبْعِض َذلَِؽ اْب  هـاصَّ
 ؟االضتخاض١ َطأي١: حهِ

 .بآستحاضة ُيسؿكوهـاك كقع آخر مـ الدماء التل تخرج مـ الـساء, وهق ما 
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 الحقض دم بقـ ملسو هيلع هللا ىلص الـبل فرق وقد :(52/ 2) قال ابـ رجب يف فتح الباري

 دم لقس الحقض دم أن طؾك يدل وهذا طرق, آستحاضة دم بلن وآستحاضة

 يخرج آستحاضة ودم قعره, مـ فقخرج الرحؿ يرخقف صبقعل, دم فنكف طرق:

 هـا .قعره دون الرحؿ أدكك يف يسقؾ الذي ومـف يـػجر, طرق مـ
 :مـ حقث إحؽام والػرق بقـفا وبقـ الحقض

 وأن آستحاضة دم غقر َكِجس., أن الحقض دم َكِجسإول: 

 .وٓ يجقز لزوجفا غشقاهنا ,الصقامأن الحقض ٓ يجقز معف الصالة والثاين: 

, إن استطاطت صقام ويجقزبقـؿا يف آستحاضة يجب طؾقفا الصالة, 

 ويجقز لزوجفا أن يغشاها.ويجقز لفا صقام التطقع, 

 .ُيَعبَّر طـفا بالـزيػ :وآستحاضة 

 َطأي١: حهِ املطتخاض١ إذا طسأ عًٝٗا احلٝض؟

 حآت:ثالث ستحاضت الؿرأة, ثؿ صرأ طؾقفا الحقض فؾفا ا فنذا ما

 :بالققت الحالة إولك: أن تؽقن ُمَؿقزة لحقضفا مـ استحاضتفا 

مـ الشفر, ففذه  تؽقن حقضتفا مـ الققم الرابع والعشريـ إلك الثالثقـكلن 

تصؾل وتػعؾ ما بدا لفا, فنذا جاء يقم الرابع والعشريـ, فنهنا ترتك الصالة فنذا 

أن فاصؿة بـت ( »ڤلحديث طائشة ) جاء آخر الققت تغتسؾ وتصؾل

الة؟ قال: اهلل, إين أستحاض فال أصفر أفلدع الص يا رسقل»حبقش قالت:  أبل

ـَ فقفا ثؿ  ٓ. إن ذلؽ ِطْرق, ولؽـ َدطل الصالة قْدَر إيام التل كـت تحقضق

 .رواه البخاري .«اغتسؾل وصؾك

مـ و: بالصػات أن تؽقن ُمَؿقزة لحقضفا مـ استحاضتفا الحالة الثاكقة 

 ذكركاها لتلا بصػاتف الؿؿقزات الؿرأة تلتقفا آستحاضة, وإذا جاء الحقض مَقزتف
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 بـت لػاصؿة ملسو هيلع هللا ىلص الـبل لؼقل, حقث غؾظ الدم ولقكف ورائحتف وكحق ذلؽمـ 

 فلمسؽل ذلؽ كان فنذا ُيْعَرُف, أسقدَ  فنكف الحقضة دم كان إذا»: ڤ حبقش أبل

: فتقضئل أخر كان فنذا الصالة طـ  .(٤)«ِطْرق هق فنكؿا وصؾلِّ

 العؾؿ أهؾ بف َطِؿَؾ  فؼد ,كظر متـفيف و ,سـده يف كان وإن الحديث وهذا

ها مـ أْولك وهق اهلل, رحؿفؿ  هـا (2).الـساء غالب طادة إلك ردِّ
 .وصؾت اغتسؾت ذهب فنذا التؿققز, أيام ذلؽ يؾحؼ وما والصقم, الصالة ترتك ففذه

 :أو الؿرأة الغقر مؿقزة ,الؿبتدئة الؿرأة الحالة الثالثة:

 .ُتؾَحؼ بلقرب الـساء مـفا :ففذه ققؾ

 كؾ مـ ,سبعة أو ,أيام ستة حقضفا فقؽقنَ  ,الـساء غالب بعادة تعؿُؾ  وققؾ

 .استحاضة طداه وما الدم, فقفا رأت التل الؿدة أول مـ يبتدئ شفر

 ,وُرْحًؿا اسـً  ويؼارهبا ,َخْؾَؼةً  يشاهبفا مؿـ :حالفا إلك أقرب هق فقؿا فتـظر

 إقرب كان فنن :آطتبارات مـ ذلؽ وكحق دمفا, مـ الحقض إلك أقرب هق وفقؿا

 .(٣)جعؾتف سبعة ,وإن كان إقرب أن يؽقَن سبعة ,جعؾتف ستة ,يؽقن ستةأن 

ما  آستثػارو ,تستثػر وتصؾل: ت بآستحاضة أهنالَِؿـ ُأصقب وإولك

 يسؿك بالحػاضات.

حاديث: ـ العؿؾ طؾقفحديٌث  ولؽـف, «ولتؾتجؿ» وقد جاء يف بعض ٕا  .ضعقػ, لؽ

َـّ يصؾقـ يف مراكـ وإن لؿ وتصؾل  تجؾس إحداهـ يف مركـ, تجد فؼد ُك

 .فقف, وربؿا ٓ تـتفل مـ الصالة إٓ وقد سال الدم الؽثقر
                                                                                       

 (.215(, والـسائل برقؿ: )286أخرجف أبق داود يف ســف برقؿ: ) (٤)

 .(42يف رسالة يف الدماء الطبقعقة لؾـساء )ص:   عثقؿقـعالمة القالف ال (2)

 (44رسالة يف الدماء الطبقعقة لؾـساء )ص: يف  قالف العثقؿقـ  (٣)
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  ؟أفأدع ايصال٠ ,ٞ اضتخاض فال أطٗسإْ»]

 [«...,إٕ ذيو عسم ,فكاٍ: ال

 

 

ـْ َطائَِشةَ ) - ١٣ َقاَلْت: إِكِّل  ملسو هيلع هللا ىلصُحَبْقٍش, َسَلَلِت الـَّبِلَّ  َأنَّ َفاصَِؿَة بِـَْت َأبِل ,ڤ َط

الَةَ ُأْسَتَحاُض َفالَ  ـْ َدِطل  ,َٓ »َفَؼاَل:  ؟َأْصُفُر, َأَفَلَدُع الصَّ
إِنَّ َذلِِؽ ِطْرٌق, َوَلؽِ

ـَ فِقَفا, ُثؿَّ اْغَتِسِؾل َوَصؾِّل ـِْت َتِحقِضق الََة َقْدَر إَيَّاِم الَّتِل ُك  .(٤)«الصَّ

فنذا  ,أْقَبَؾت اْلحْقَضُة فاتركل الَصالَة فِْقَفاَوَلْقَسْت بِاْلحْقَضِة, فنذا »ويف رواية: 

َم َوَصؾِّل  (.(2)«َذهب َقْدُرَها فاغسؾل َطـِْؽ الدَّ

ـْ ) - ١١ ,  , َأنَّ ُأمَّ َحبِقَبةَ ملسو هيلع هللا ىلصَزْوِج الـَّبِلِّ  ,ڤَطائَِشَة  َط ـَ اْسُتِحقَضْت َسْبَع ِسـِق

  َفَسَلَلْت َرُسقَل 
ِ
ـْ َذلَِؽ, َفَلَمَرَها َأْن َتْغَتِسَؾ, َفَؼاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َفَؽاَكْت » ,«َهَذا ِطْرٌق »َط

 .((٣)«َتْغَتِسُؾ لُِؽؾِّ َصالَةٍ 

l: 

وهق أن مـ الؿستحاضات  ,الباب هذان حديثان طؾقفؿا مدار أحاديث 

 حبقش. ويؼال أم حبقب بـت أبل ,ڤحبقش, وأم حبقبة  فاصؿة بـت أبل

 .اابتؾقـ بآستحاضة جؿقعً وهـ أربع أخقات  
                                                                                       

 (, ولؿ يخرج هذا الؾػظ مسؾؿ.325أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (٤)

 (.333(, وأخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )306أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (2)

 (.334حف برقؿ: )(, وأخرجف مسؾؿ يف صحق327أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (٣)
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 ويف الحديث سمال العالِؿ طؿا ُيشؽِؾ, وإن كان يف شلن الـساء. 

إٓ مؽان مـ خضقٍع  :ما ُيْذَكر أن صقت الؿرأة لقس بعقرة وفيه: 

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿ :تعالك لؼقلف ,بالؼقل

 .[32إحزاب: ] ﴾ڄ

إلك أن يسلل ويرفع فقحتاج اإلكسان  :أن إمراض الطارئة قد تؼع وفيه: 

 .الجفؾ طـ كػسف

أو أهنا تؼصد أن  ,«..َفالَ َأْصُفُر.»: ؼقلفاب ,أهنا ضـت أن هذا حقض وفيه: 

 سقالكف مستؿًرا.

الَةَ » قوله:  .لظـفا أكف حقض: «َأَفَلَدُع الصَّ

لذلؽ  دلقؾ طؾك ترك الصالة يف أيام الحقض, ومـ صؾت مستحؾةً  ففيه: 

م طؾك الؿرأة أن تصؾل نفن ,فؼد كػرت مع طؾؿفا وأما إن  ,وهل حائض اهلل حرَّ

 جاهؾة فال شلء طؾقفا. كاكت ُمتلولة أو

 .«إِنَّ َذلِِؽ ِطْرٌق  ,َٓ » قوله:

 :ويف بعض إحاديث ,دم الحقض ودم آستحاضة تػريٌؼ بقـ فيه: 

 .«مـ الشقطان إكؿا هق ركضة»

ْستَِحاَضةِ  َوَدمُ  (:21١/ ٣قال اإلمام الـقوي يف شرح مسؾؿ, )
ِ
ـَ  َيِسقُؾ  آ  مِ

ـِ  اْلَعاِذلِ  الِ  َوَكْسرُ  اْلُؿْفَؿَؾةِ  بِاْلَعْق  فِل مِـْفُ  َيِسقُؾ  الَِّذي َفُؿفُ  ِطْرٌق  َوُهقَ  اْلُؿْعَجَؿةِ  الذَّ

ِحؿِ  َأْدَكك  هـا َقْعِرِه. ُدونَ  الرَّ
: طبقد أبق قاَل  (:5٣/  2يف فتح الباري: ) وقال الحافظ ابـ رجب 

آستحاضة, ويف الصحاح ولسان  دم مـف يخرج الذي العرق اسؿ: «العاذل»
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 هـا .آستحاضة ِطْرُق  وهق لثغة, أو العاِذِل, يف لغة: العرب: والعاِذرُ 
ـَ فِ » قوله: الََة َقْدَر إَيَّاِم الَّتِل ُكـِْت َتِحقِضق ـْ َدِطل الصَّ

قَفا, ُثؿَّ اْغَتِسِؾل َوَلؽِ

قدر إيام التل كاكت تحقض  أهنا تدع الصالة :هذا يف حؼ الؿؿقزة: «َوَصؾِّل

 .ثؿ تغتسؾ ,فقفا

الؿستحاضة فال ُغسؾ طؾقفا وأما  :وجقب الُغسؾ باكتفاء الحقض وفيه: 

 طؾك الصحقح.

 
ّ
اء مـ صريؼ ابـ أمرها أن تغتسؾ, فال يثبت فنكف ج ملسو هيلع هللا ىلصوما جاء مـ أن الـَّبِل

وابـ إسحاق ُمَدلِس وقد , ڤطائشة طـ طروة طـ  إسحاق طـ الُزهري

 .َطـَعـ

وهذا اجتفاٌد مـفا ولقس , «أهنا كاكت تغتسؾ طـد كؾ صالة» :ويف بعضفا

 
ّ
 .ملسو هيلع هللا ىلصبلمر الـَّبِل

والعصر  ُغسؾ, أهنا تجؿع بقـ الظفرال وذهب بعض مـ يقجب طؾقفا

وتغتسؾ لفؿا ُغسال, وتجؿع بقـ الؿغرب, والعشاء وتغتسؾ لفؿا ُغساًل, ثؿ 

 تغتسؾ لؾػجر ُغساًل واحًدا.

 وإٓ فنذا صفرت قبؾ ذلؽ ,أي إذا كاكت الصالة حاضرة :«َوَصؾِّل» قوله:و

 ومتك تعقـت طؾقفا الصالة صؾت. ,اغتسؾت

 الحقض. آستحاضة ودمتػريٌؼ بقـ دم  :«اْلحْقَضةِ َوَلْقَسْت بِ » قوله:

, أي إذا كاكت مؿقزة :«فاتركل الَصالَة فِْقَفا ,حْقَضةُ فنذا أْقَبَؾت الْ » قوله:

 فترتك الصالة لدخقلفا يف التؿققز.

 .أي مثؾ وقتفا :«فنذا َذهب َقْدُرَها» قوله:
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 ,فنذا كاكت ٓ تستطقع أن تحدد بالضبط ,العؿؾ بالظـ الراجح فيه: 

 وطؿؾت بالظـ الراجح فال بلس.

مَ » قوله:  ولقس الؿراد غسؾ الدم ,لؾحقض اغتسؾل أي :«فاغسؾل َطـِْؽ الدَّ

وإكؿا لؿ  ,وإكؿا الؿراد بف ُغسؾ الحقض الؿعروف ,تصؾل طؾك أي حال فؼط, ثؿ

 أن الحائض تغتسؾ إذا َصُفرت. ,اغتسؾل لؿا هق معفقد طـدهؿ ؾ لفايؼ

, «الصالة أفلدع»ٕهنا تسلل طـ هذا الحؽؿ,  إكؿا :«صؾل»ققلف:  وتؽرر 

 .وٕن الصالة هل العبادة الؿؽررة

الصرب طؾك البالء, فاستحاضت سبع سـقـ, ولؿ يؽـ ثؿة صبقبات يف  وفيه: 

 تتقجف إلك صبقبة الـساء, وتؼقم بتـظقػفا. يام, وأما أن فؿـ ابتؾقت بذلؽإ تؾؽ

  ,طؾؿـا أهنا شاذة :«َفَلَمَرَها َأْن َتْغَتِسَؾ » قوله:
ّ
أو  ,ملسو هيلع هللا ىلصولؿ تثبت طـ الـَّبِل

 ُيحؿؾ طؾك أن الؿراد بف آستحباب, أو أهنا تغتسؾ إذا اكتفت الحقضة.

  ,هذا اجتفاد مـفا :«َكْت َتْغَتِسُؾ لُِؽؾِّ َصالَةٍ َفَؽا» قوله:
ّ
 .ملسو هيلع هللا ىلصولقس بلمر الـَّبِل

 ومسارطتفا إلك الخقر وحرصفا طؾقف. ,اهلل طـ صاطة ڤحرصفا  وفيه: 
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 اهلل  نٓت أغتطٌ أْا ٚزضٍٛ»]

 [«...,نالْا دٓب ,َٔ إْا٤ ٚاحد

 

 

ـْ َطائَِشَة ) - ١5   ُكـُْت َأْغَتِسُؾ َأَكا َوَرُسقُل » َقاَلْت: ڤَط
ِ
ـْ إَكاٍء َواِحٍد,  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ِم

 .(«كاَِلَكا ُجـٌُب 

ِزُر, َفُقَباِشُركِل َوَأَكا َحائٌِض َوَكاَن » :, قالتڤوطـفا ) - ١1  .(«َيْلُمُركِل َفَلتَّ

, َوُهَق ُمْعَتؽٌِػ, َفَلْغِسُؾُف َوَأَكا », قالت: ڤ)وطـفا  - ١7 َوَكاَن ُيْخرُِج َرْأَسُف إَللَّ

 .(«ٌض َحائِ 

ـْ َطائَِشَة ) - ١8   َقاَلْت: َكاَن َرُسقُل  ڤوَط
ِ
َيتَّؽُِئ فِل َحْجرِي َوَأَكا  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

 (.«َحائٌِض, ُثؿَّ َيْؼَرُأ الُؼْرآنَ 

ـْ ُمَعاَذَة بِـَْت َطْبِداهلل, َقاَلْت: ) - ١9 , َفُؼْؾُت: َما َباُل ڤَسَلْلُت َطائَِشَة »َوَط

اَلةَ  َٓ َتْؼِضل الصَّ ْقَم, َو ٌة َأْكِت  ؟اْلَحائِِض, َتْؼِضل الصَّ ُقْؾُت:  ؟َفَؼاَلْت: َأَحُروِريَّ

ٍة, َوَلؽِـِّل َأْسَلُل, َقاَلْت: َكاَن ُيِصقُبـَا َذلَِؽ َطَؾك َطْفِد َرُسقلِ    َلْسُت بَِحُروِريَّ
ِ
اهلل

اَلةِ ملسو هيلع هللا ىلص َٓ ُكْمَمُر بَِؼَضاِء الصَّ ْقِم, َو  (.«, َفـُْمَمُر بَِؼَضاِء الصَّ

l: 

 .كتاب الطفارة هذه طدة أحاديث ختؿ هبا الؿصـػ  

يف إكاء  ملسو هيلع هللا ىلصيف ُغسؾفا مع اْلـَّبِل  ,ڤففق حديث َطاِئَشَة  :أما الحديث إول

 وقد تؼدم كحقه مـ إحاديث. ,واحد
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والؿاء ٓ ُيـَِجسف شلء, إٓ ما  :وطؾؿـا أن الؿاء الؿستعؿؾ ٓ َيـُْجس 

 غؾب طؾك صعؿف, أو ريحف, أو لقكف بـجاسٍة وقعت فقف.

 .الؿرأة بػضؾ الرجؾ جقاز اغتسال الرجؾ بػضؾ الؿرأة, واغتسال وفيه: 

 وكظر بعضفؿ إلك بعض. ,جقاز اغتسال الؿرأة مع زوجفا وفيه: 

ففق  ,والؿزايا الرفقعة ,مـ آخالق السامقة ملسو هيلع هللا ىلصما كان طؾقف اْلـَّبِل  وفيه: 

 مـ إكاٍء واحد. شرية, و مع ذلؽ يغتسؾ هق وامرأتفوأزكك الب ,أفضؾ الربية

 لتغطقة الؿحؾ الخارج مـف الحقض. :أي لبس اإلزار :«َفلَتَِّزرُ َوَكاَن َيلُْمُركِل » قوله:

 .مـ إلصاق البشرة بالبشرة: «َفُقَباِشُركِل َوَأَكا َحائٌِض » قوله:

 ة.وأهنا لقست بـجس :جقاز مباشرة الحائضوفيه:  

 .والجؿفقر طؾك جقاز ذلؽ مـ فقق اإلزار

والركبة, يف غقر  ما بقـ السرةٓ سقؿا  ,ما تحت اإلزار :ومـع بعضفؿ

 الؿخرجقـ, وإكؿا يـام معفا يف لحاٍف واحد, ويستؿتع بؿا دون الجؿاع.

خالف لؾقفقد  :ويف هذا دلقؾ طؾك أن الؿرأة ٓ تـجس إذا حاضت 

 .الرافضة يف ذلؽ, وإكؿا الـجس يؽقن يف مقصـ خروج الدم ويشاهبفؿ

 يلمرها أن تلتزر. ملسو هيلع هللا ىلصكان اْلـَّبِل فؼد  ,فعؾ إسباب ٓتؼاء الـجاسات وفيه: 

الحائض, وأهنا  وساق الؿصـػ هذه إحاديث لؾدٓلة طؾك صفارة 

 .ةلقست بـجس

, َوُهَق ُمْعَتؽٌِػ, َفَلْغِسُؾُف َوَأَكا َحائٌِض » قوله:  .«َوَكاَن ُيْخرُِج َرْأَسُف إَللَّ

بف جقاز مالمسة الحائض لغقرها وأهنا لقست بـََجس, والؿؼصقد  فيه: 

 الؿحرم أو الزوج.
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 جقاز آستعاكة طؾك بعض إطؿال. وفيه: 

 .يف مثؾ هذه إمقر الؿعتادة :استحباب خدمة الؿرأة لزوجفا وفيه: 

واحتج بعضفؿ هبذا الحديث, طؾك أن الحائض ٓ يجقز لفا دخقل 

معتؽًػا ولؿ يجز لف  ملسو هيلع هللا ىلصالؿسجد, والصحقح خالف هذا الؼقل, وإكؿا كان اْلـَّبِل 

الخروج مـ الؿسجد, وكاكت حجرتف بجاكب الؿسجد فـاول زوجف رأسف, 

بعض  طؾك أن الؿعتؽػ لف أن يخرج هبذا الحديث فغسؾتف وَفَؾْتف, فُقستدل

 أجزاءه لحاجة.

  َكاَن َرُسقُل » قوله:
ِ
 :«ائٌِض, ُثؿَّ َيْؼَرُأ الُؼْرآنَ َيتَّؽُِئ فِل َحْجِري َوَأَكا َح  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

قرب دم  وهق ما مبقـ البطـ والػخذيـ ,أي أكف كان يضع رأسف يف حجرها

 .الحقض ولؿ يضر ذلؽ

 َطأي١: حهِ قسا٠٤ ايكسإٓ يًخا٥ض؟

هبذا الحديث طؾك أكف ٓ يجقز لؾحائض أن تؼرأ  :بعضفؿ واستدل 

اِْفَعِؾل َما َيْػَعُؾ » :ملسو هيلع هللا ىلصالؼرآن, والصحقح خالفف, لؿا تؼدم مـ ققل الرسقل 

, َغْقَر أَ  َٓ َتُطقفِل فِْل اْلَبْقِت َاْلَحاجُّ  .«ْن 

اهلل طؾقف وطؾك آلف وسؾؿ قال لفا:  : أن الـبل صؾكڤطائشة حديث بو

ـَ الَؿْسِجدِ » َحْقَضَتِؽ  إِنَّ », َقاَل: «إِكِّل َحائٌِض », َقاَلْت: ُقْؾُت: «َكاِولِقـِل الُخْؿَرَة ِم

 .«َلْقَسْت فِل َيِدكِ 

ـْ َطائَِشَة و  », َقاَلْت: ڤما ُذكَِر َط
ُّ
 .(٤)«اهلل َطَؾك ُكؾِّ َأْحقَاكِفِ  َيْذُكرُ  ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن الـَّبِل

الؿراد هبؿ , ف[79القاقعة: ] ﴾ڀ ڀ ڀ پ﴿ :اهلل  وأما ققل
                                                                                       

 (.373مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) البخاري معؾًؼا, وأخرجف الحديث أخرجف (٤)
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ولق كان الؿراد بف التطفر الذي هق  ,والؿراد بالؽتاب الؾقح الؿحػقظ ,الؿالئؽة

 .الؿتطفرون ٓ يؿسف إٓ: لؼال ,رفع الحدث

مـ , طؾك جقاز قراءة الحائض لؾؼرآن لؽـ استدل الؿالؽقة هبذا الحديث 

اتؽل يف حجرها, ولؿ يؽـ يف هذا آتؽاء امتفان لؾؼرآن وٓ  ملسو هيلع هللا ىلصحقث أن الـبل 

شلء مـ ذلؽ, بؾ إكف جعؾ يؼرأ الؼرآن طؾك هذا الحال فؾق قرأت الحائض 

 مـ فِقفا ما ضر ذلؽ. الؼرآن

حجرها,  تؽئ يفمـ حسـ العشرة لزوجف, إذ كان ي ملسو هيلع هللا ىلصما طؾقف الـَّبِل  وفيه: 

 .كسفويمكسفا, وتم

 وطدم التؽؾػ. ,مـ القسرية ملسو هيلع هللا ىلصما كان طؾقف الصحابة, وقبؾ ذلؽ الـبل  وفيه: 

حتك يف هذا  ملسو هيلع هللا ىلصإذ لؿ يرتكف الـبل  :ويف فضقؾة قراءة الؼرآن ومـزلة ذلؽ 

اهلل يف كؾ أحقاكف,  أكف يذكر ملسو هيلع هللا ىلصوهق متؽئ طؾك زوجف, وقد كاكت طادتف  ,الحال

التؼصقر يف هذا الجاكب, مع أن أحدكا و طـدكا مـ الػتقر اهلل الؿشتؽك مؿا وإلك

ـِ ُكَػْقٍر,  ُجبَْقرِ  لف أجر طظقؿ, ويف حديث لق قرأ آية بقـ الحقـ وأخر لؽان  ڤْب

  َقاَل: َقاَل َرُسقُل 
ِ
ـْ َتْرِجُعقا إَِلك»: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُؽْؿ َل   إِكَّ

ِ
ا  اهلل بَِشْلٍء َما َأْفَضَؾ ِمؿَّ

 وتـزيؾف. أي بلفضؾ مـ الؼرآن الذي هق كالمف, ووحقف ,(٤)«َرَج ِمـُْف, َيْعـِل الُْؼْرآنَ َخ 

يـؼض القضقء, خالًفا لؿـ زطؿ  الؿرأة ٓ ويف الحديث دلقؾ طؾك أكف َمس

 ,الؿراد بف لؿس القد, [43 الـساء:] ﴾  ﴿ :اهلل  أن ققل

 .ڤوالصحقح أكف كِـاية طـ الجؿاع, كؿا ذهب إلقف ابـ طباس 

سؾ رأسف, ٓبد الذي يؿؽـفا مـ غُ  فنن الُؿتؽئ يف ِحْجر زوجف, وهؽذا 

                                                                                       

 أخرجف مقققفا طبد اهلل بـ أحؿد يف السـة. (٤)
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 لف أو الؿس لفا. سؿأن يؼع مـفا ال

  ورسقُل  رأيتُـل لؼد» :ڤ َطائَِشةَ  ققل ذلؽ ومـ 
ِ
 مضطجعةٌ  وأكا يصؾل, ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

, غؿز يسجد أن أراد فنذا الؼبؾِة, وبقـ بقـف
َّ
 .اهلل شاء إن وسقليت «فؼبضُتفؿا رجؾل

  فؾق كان اْلَؿس 
ّ
 وهق يصؾل. ملسو هيلع هللا ىلص كاقًضا لؾقضقء, ٓكتؼض وضقء الـَّبِل

ما طؾقف كساء السؾػ مـ صاطة أزواجفـ, وإكس  ويف هذه إحاديث 

 الـساء. هبـ, وهؽذا يـبغل أن تؽقن معاشر

والدشقش,  يف زمـ أخذت كثقٌر مـ الـساء أخالقفـ مـ التالفز فنكـا 

, التل يريـفا يف هذه الباليا, وربؿا رأت الػاسؼة ُتؿثؾ أهنا طاصقة تومـ التؿثقؾقا

 لزوجفا فتسؾؽ هذا السبقؾ.

أو الػاسؼات, ففمٓء الذيـ , فال يـبغل لؾؿسؾؿ أن يتشبف بالػاسؼقـ 

 
ّ
إنَّ َأَشدَّ الـَّاِس َطَذاًبا َيْقَم اْلِؼَقاَمِة َرُجٌؾ » :ملسو هيلع هللا ىلصُيَؿثؾقن يِخشك طؾقف مـ حديث الـَّبِل

ـَ وَ  ,َوإَِماُم َضالَلةٍ  ,َأْو َقَتَؾُف َكبِلٌّ  ,َقَتَؾ َكبِقًّا ـَ اْلُؿَؿثِِّؾق  .(٤)«ُمَؿثٌِّؾ ِم

 و 
ّ
هنك طـ ذلؽ, وأقبح أكقاع التؿثقؾقات  ملسو هيلع هللا ىلصيؼعقن يف الؿحاكاة والـَّبِل

 يسؿقهنا باإلسالمقة زطؿقا! التل

الؿسؾؿ, الخؾقػة الراشد, أكف متعؾٌؼ بامرأٍة  فُقَصقر فقفا العالِؿ, أو الحاكؿ 

 أو بػاتـٍة.

حتك أكف مـ قبقح ما رأيـا يف أيام الصغر, أهنؿ يؿثؾقن ذلؽ الذي ُيسؿك 

وهل تجري إلقف , قت, ويتخقؾ معشققتفوهق يف سقاقة الؿ ,بـ إزور ضرار
                                                                                       

, وإسـاده حسـ مـ أجؾ ڤ, مـ حديث طبد اهلل بـ مسعقد (3868برقؿ: ) مسـدهيف  أحؿدأخرجف  (٤)

وقال  ,طاصؿ بـ أبل الـجقد, وباقل رجالف ثؼات رجال الصحقح وهق يف الصحقح الؿسـد لؾقادطل 

 .الـجقد أبل هبدلة ابـ هق وطاصؿ جقد, إسـاد (, وهذا281يف الصحقحة برقؿ: ) اإلمام إلباين 
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 ويعاكؼفا. لتعاكؼف

فاكظر إلك هذه الؼبقحة والػعؾة الشـقعة إذ يصقرون بعض الشفداء, ومـ  

 هق يف سقاقة الؿقت, وهؿف هذا إمر.

طـفؿ, ثؿ  وهق راضٍ  اهلل  ما كان هؿ السؾػ إٓ أن يؾؼقا :ٓ واهلل 

والتالفز, ٓ بد أن يـالف  مجالسة الدشقشإن َمـ جالس جاَكس, فؿـ أكثر مـ 

ربؿا قؾدت الػاسؼة, أو ف ,والتؼؾقد أخالقفؿ, و الـساء سريعات التلثرمـ 

 ومشقفا وكالمفا, وغقر ذلؽ مـ حركاهتا. يف لبسفا ,الـصراكقة

 اءيرتك اسؿو ,و ابـتف بلسؿاء همٓء الػساقوتجد أن بعضفؿ يسؿل ابـف أ 

 .ڤاهلل طؾقفؿ وسؾؿ, واسؿاء الصحابة  إكبقاء صؾك

سؿل السقارات بلسؿاء الؿاجـات أن ي :حتك لؼد بؾغ الشلن بعضفؿ 

إلك غقر ذلؽ, فبؾغ بالـاس الُسُػؾ  ,لقؾك طؾقيو, «مقكقؽا» :العاهرات, مثؾو

 اهلل السالمة. إلك مثؾ هذه الؿستقيات كسلل

ًٓ وكساء, صغاًرا ,فقـبغل لـا آطتزاز بديــا   ا.وكبارً  رجا

ـْ ُمَعاَذَة بِـَْت َطْبِداهلل» قوله:  زوجفا قالقا مـذ ما ,وهل العدوية تابعقة :«َوَط

 وكاكت مـ العابدات. ,لؿ يؿس جـبفا إرض

 .«ڤائَِشَة َسَلْلُت طَ » قوله:

 ,اهلل طؾقفؿ طؾك ذلؽ وحرص السؾػ رضقان ,السمال طـ العؾؿ فيه: 

ًٓ وكساء.  رجا

ْقمَ  َما َباُل » قوله:  .معاذة ةالؼائؾ :«اْلَحائِِض َتْؼِضل الصَّ

أما  :جقاز السمال طـ الحؽؿة إذا لؿ يؽـ طؾك سبقؾ آطتراض وفيه: 

اهلل,  أن كعؿؾ بشرع إذا كان طؾك سبقؾ آطرتاض ففذا ٓ يجقز, فالقاجب طؾقـا
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ما أمر بلمر وما  اهلل  لؿ كعؾؿ, فننطؾؿـا الِحَؽؿ فقؿا أمر بف وشرع, أم  سقاءً 

 مـ جفؾفا. إٓ ولف حؽؿة يف ذلؽ, طؾؿفا مـ طؾؿفا, وجفؾفا هنك طـ هنٍل 

 .ٓ ُتؼضك والصالة, إذا تركتف الحائض أو الـَُػساء كأن الصقم ُيؼض وفيه: 

أما , وسفؾ ٕن الصقم طبادة ٓ تتؽرر, فؼضاؤه :وقد قال بعض أهؾ العؾؿ

 فربؿا يشؼ طؾك الؿرأة الؼضاء, وإصؾ أن هذا الديـ يُسر. ,طبادٌة تتؽررالصالة ففل 

 إما أداًء وإما قضاء, ,أن الصقم فريضة ٓ بد أن يليت بف الؿسؾؿ وفيه: 

 عترب مـ البدع.يالحائض  أكف قضاء الصالة مـ وفيه: 

 اهلل. وسقليت معـا أحؽام قضاء الػائتة مـ الصالة لؿـ تركفا كاسًقا إن شاء

ٌة َأْكِت؟َفؼَ » قوله:  .ڤهذا ققل طائشة  :«اَلْت: َأَحُروِريَّ

 .ـف العـادآطرتاض طؾك السائؾ, إذا ُطؾَِؿ م فيه: 

 رد الشبفة لؿـ خشل تلثره. وفيه: 

, ڤ صالب بـ أبل خرجقا طؾك طؾل ,مـ الخقارج فرقةهل : والحرورية 

 .يف العراق «حروراء»واجتؿعقا يف مـطؼة يؼال لفا: 

 ڤبـ خباب  اهلل وسػؽقا الدم, وقطعقا السبقؾ, حتك أهنؿ أخذوا طبد

فبقـؿا هؿ يسقرون إذ وجد بعضفؿ تؿرة, فلراد أن يلخذها فؼال لف , وطـ أبقف

فقجدوا  أخر ٓ تلخذها لعؾفا تؿرة رجؾ مـ أهؾ الذمة, ثؿ مضقا قؾقاًل 

لذمة, فؼال لعؾف مـ خـازير أهؾ ا أن يؼتؾف, فؼال: ٓ تؼتؾفؿ فلراد بعضف ,اخـزيرً 

 ؟ قالقا: َكَعٌؿ.لؽؿ طؾك ما هق أطظؿ حرمة مـ ذلؽأٓ أد :بـ خباب اهلل لفؿ طبد

, فلخذوه وقتؾقه, وقتؾقا ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ابـ صاحب رسقل :بـ خباب اهلل طبد قال

؟ , وقال لفؿ مـ قتؾفڤ صالب بـ أبل جاريتف, وبؼروا بطـفا, فجاءهؿ طؾل
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لك معاوية يف الشام وقال: تذهبقن إ كؾـا قتؾـاه, فؼام خطقًبا يف أصحابف :قالقا

 ؟وتدطقن همٓء

 إَْوَثاِن, َأْهَؾ  َوَيَدُطقنَ  اإِلْسالَمِ  َأْهَؾ  َيْؼُتُؾقنَ  :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسقل وذكر لفؿ ما ذكره

ـْ  َْقُتَؾـَُّفؿْ  َأْدَرْكُتُفؿْ  َأكَا َلئِ  .ڤ صالب أبل بـ , وَقَتَؾفؿ طؾل(٤)«َطادٍ  َقْتَؾ  َٕ

ا لألدلة ففؿ مـ أشر الـاس  ا ا طؾك حؽؿواطرتاًض  ,ردًّ  ٕحاديث اهلل, وردًّ

 .ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسقل

ت طؾك ُمَعاذة أن تؽقن قد تلثر ڤإكؽار طائشة  :ومؿا يدل طؾك ذلؽ 

 طـ مثؾ هذه الؿسللة. هبذا الػؽر, حقث ُتـَِؼب وتبحث

ف ئبؼضا ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قلوأصعـا, ما أمر رس والقاجب طؾقـا أن كؼقل سؿعـا 

 لؿ كؼضف. فئبؼضا ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قلقضقـاه, وما لؿ يلمر رس

 .«َلْسُت بَِحُروِريٍَّة, َوَلؽِـِّل َأْسَلُل » قوله:

 .والدفاع طـ الـػس ,رد الشبفة وفيه: 

 ڄ ڄ *ڄ ﴿ :قال تعالك: يف مقاصـ قد دافع طـ كبقف واهلل  

 .[3 - 1الضحك: ] ﴾چ چ چ ڃ ڃ * ڃ

 ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :قال تعالكو

 .[103الـحؾ: ] ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿ :أهنؿ قالقا لف م كقحققاهلل تعالك يف شلن  قالو
 .[60إطراف: ]

                                                                                       

, مـ حديث (1064صحقحف برقؿ: )(, وأخرجف مسؾؿ يف 3344أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (٤)

 .ڤأبل سعقد الخدري 
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 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿: بؼقلف فرد طؾقفؿ

 .[61إطراف: ] ﴾ڑ

 ۇئ  ۇئ وئ وئ ەئ﴿ تعالك:اهلل  ققلكؿا يف  ,وهؽذا أصحاب طاد

 .[66إطراف: ] ﴾ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ

 يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی﴿: فرد طؾقفؿ 

 .[67إطراف: ] ﴾جب

  ,ڤ وطـ َصِػقَّةَ  
ِّ
  َأكََّفا َجاَءْت إَِلك َرُسقلِ » :ملسو هيلع هللا ىلصَزْوَج الـَّبِل

ِ
َتُزوُرُه  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

َثْت ِطـَْدُه َساَطًة ُثؿَّ  ـْ َرَمَضاَن, َفَتَحدَّ
ََواِخِر مِ ْٕ فِل اْطتَِؽافِِف فِل اْلَؿْسِجِد فِل اْلَعْشِر ا

 
ُّ
َمَعَفا َيْؼؾُِبَفا, َحتَّك إَِذا َبَؾَغْت َباَب اْلَؿْسِجِد ِطـَْد َباِب  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَمْت َتـَْؼؾُِب, َفَؼاَم الـَّبِل

َكَْصاِر َفَسؾََّؿا َطَؾك َرُسقلِ ُأمِّ َسَؾَؿَة مَ  ْٕ ـْ ا
  رَّ َرُجاَلِن مِ

ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ُّ
: ملسو هيلع هللا ىلص , َفَؼاَل َلُفَؿا الـَّبِل

: ُسْبَحانَ  َٓ . َفَؼا
 
َ َصِػقَُّة بِـُْت ُحَقل

 َيا َرُسقَل  َطَؾك ِرْسؾُِؽَؿا, إِكََّؿا ِهل
ِ
  اهلل

ِ
َوَكُبَر  :اهلل

 
ُّ
ْقَطانَ  إِنَّ »» :ملسو هيلع هللا ىلصَطَؾْقِفَؿا, َفَؼاَل الـَّبِل ـَ  َيْجرِي الشَّ ِم, َمْجَرى اإِلْكَسانِ  ِم  َوإِكِّل الدَّ

 .(٤)««َشْقًئا َأْكُػِسُؽَؿا فِل ُيْؾِؼلَ  َأنْ  َخِشقُت 

ولؽـ إن ُوِجَدت العؾة التل مـ أجؾفا  :جقاز السمال طؿا أشؽؾ وفيه: 

 بإمر.فذاك, وإن لؿ ُتعؾَّؿ كبؼك طؾك العؿؾ  أو هنك طـ كذا ,بؽذا اهلل أمر

  َكاَن ُيِصقُبـَا َذلَِؽ َطَؾك َطْفِد َرُسقلِ »َقاَلْت:  قوله:
ِ
, َفـُْمَمُر بَِؼَضاِء ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

اَلةِ  َٓ ُكْمَمُر ِبَؼَضاِء الصَّ ْقِم, َو  .ڤطائشة  ةالؼائؾ :«الصَّ

ٕن  :كؼضل الصقم :تؼقل ,ڤفعائشة  ؼقلف:إبراز الحجة طؾك ما ت وفيه: 

 .لؿ يلمركا بؼضائفا ملسو هيلع هللا ىلصف, وٓ كؼضل الصالة ٕن الـبل ئأمركا بؼضا ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِل 
                                                                                       

 (.2175(, وأخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )2038أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (٤)
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 ففق شرع.وأقره  ملسو هيلع هللا ىلصيف طفد الـبل ما جرى  أن وفيه: 

َؾـــعْ  ــؿَّ اِصَّ ـــرِِه ُث ــل َطْص ــَرى فِ ــا َج   َوَم

 

ُه َفـْؾُقتََّبــــــــــعْ     َطـَؾْقـــــــــِف إِْن َأَقــــــــــرَّ

 .ملسو هيلع هللا ىلصأن أمر والـاهل لفؿ هق الـبل  وفيه:  

 .ملسو هيلع هللا ىلصالذي ُيروى طـ الـبل  ,هق مـ الحديث الؿرفقع: «بؽذاكـّا كممر »: ؿؼقلفف

 .(٤)باويف الباب غقر ذلؽ مـ أد 

 

 
 

                                                                                       

 (,1439 -ربقع الثاين  - 20يف يقم ) مـ كتاب الطفارة, مع ما تضؿـف مـ الؿسائؾ وإبقابكان آكتفاء  (٤)

 .الؿقـالع ربوالحؿد هلل  أن يقفؼـا وإياكؿ لطاطتف, وأن يؽػقـا الشر وأهؾف, وكسلل اهلل 
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 إفاد٠ ذٟٚ األفٗاّ

 بػسح

 عُد٠ األحهاّ َٔ نالّ خري األْاّ

 

 

 

 [املكد١َ]

 

 

اهلل  اهلل, وأشفد أن ٓ إلف إٓ الحؿد هلل, والصالة والسالم طؾك رسقل

 وأشفد أن محؿد طبده ورسقلف.

 أما بعد:

, وبػضؾف, يف كتاب الصالة مـ كتاب طؿدة اهلل  ع بحؿدوشر ففذا

 إكام.خقر حؽام مـ كالم إ
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 [نتاب ايصال٠]

 

 

بؽتاب الطفارة, وذلؽ أن الطفارة مػتاح الصالة, وقد  بدأ الؿصـػ 

 
 
  َقاَل: َقاَل َرُسقُل  ,ڤ جاء هذا مرفقًطا, مـ حديث َطؾِل

ِ
ِمْػَتاُح » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

اَلِة الطُُّفقُر, َوَتْحرِيُؿَفا التَّْؽبِقُر, َوَتْحِؾقُؾَفا التَّْسِؾقؿُ  , لؽـ هذا الحديث (٤)«الصَّ

  ضعقػ, يف سـده َطْبدِ 
ِ
دِ  اهلل ـِ ُمَحؿَّ ـِ َطِؼقٍؾ. ْب  ْب

 كتاب الصالة

 ڱ ڱ ڳ ڳ﴿اهلل:  والصالة هل الركـ الثاين, مـ أركان اإلسالم قال

 .[5البقِّـة: ] ﴾ہ ہ ہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ

 ۅ ۋۅ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿اهلل تعالك:  وقال

 .[5التقبة: ] ﴾ې ۉ ۉ

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ﴿: اهلل  وقال

 .[11التقبة: ] ﴾ۀ ۀ ڻ ڻ ڻڻ

 چ چ چ ڃ * ڃ ڃ﴿اهلل محذًرا مـ تضققعفا:  وقال

 .[5الؿاطقن: ] ﴾چ

 وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى﴿اهلل يف شلن الؿـافؼقـ:  وقال

 .[54التقبة: ] ﴾ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ

 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ﴿اهلل يف شلن مـ ضقعفا:  وقال
                                                                                       

 (.275(, وابـ ما جف )3(, والرتمذي )61أخرجف أبق داود ) (٤)
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 .[59مريؿ: ] ﴾﮲ ۓ ۓ ےے

ثر:] ﴾مس خس حس جس مخ * جخ مح جح مج﴿وقال طـ الؽافريـ:   [44 - 42 الؿدَّ

 وغقر ذلؽ.

 :يف تعظقؿ قدر الصالة قال اإلمام الؿروزي 

ـَ  اهلَل  َوَلْؿ َكِجدِ »
ٍء مِ

ْ
ـَ بُِؿَقاَضَبتِِف َطَؾك َشل ـَ اْلُؿْممِـِق

َمَدَح َأَحًدا مِ

َٓ َتَراُه َكْقَػ َذَكَرَها ُمْبَتَدَأًة  َؾَقاِت فِل َأْوَقاتَِفا, َأ ـْ َواَضَب َطَؾك الصَّ َْطَؿاِل َمْدَح َم ْٕ ا

َْطَؿاِل, َقاَل  ْٕ ـِ َسائِِر ا ـْ َبْق
 چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ﴿اهلُل:  مِ

 .[21-19الؿعارج: ] ﴾ڎ ڎ ڈ ڈ ڌ

ـْ َجِؿقِع الـَّاِس َقْبَؾ 
ـِ مِ ـِ اْلَؿْذُمقَمْق ـِ اْلُخُؾَؼْق ـْ َهَذْي

ْئ َأَحًدا مِ ُثؿَّ َلْؿ ُيَبرِّ

ـَ َفَؼاَل:  ق  .[23-22الؿعارج: ] ﴾ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ﴿اْلُؿَصؾِّ

َيِة بِِذْكٍر آَخَر َفَؼاَل  ْٔ  ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ﴿: ُثؿَّ َأَطاَد ِذْكَرُهْؿ فِل آِخِر ا

 .[35-34الؿعارج: ] ﴾ېئ ىئ ىئ ىئ ی

 .[29فاصر: ] ﴾ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ﴿َوَقاَل: 

ـْ َسائِِر 
َْطَؿاِل, َتبَِعَفا َما َتبَِعَفا مِ ْٕ اَلِة َقْبَؾ َسائِِر ا فِل ُكؾِّ َذلَِؽ َيْبَدُأ بَِؿْدِح الصَّ

َر الثَّـَاَء َطَؾْقِفْؿ, َوَمَدَحُفْؿ  بِاْلُؿَحاَفَظِة َطَؾْقَفا لَِقُدوُمقا َطَؾْقَفا, ُكؾُّ الطَّاَطاِت, َفَؽرَّ

 هـا. «َذلَِؽ َتْلكِقًدا َلَفا, َوَتْعظِقًؿا لَِشْلكَِفا
ـِ ُطَؿرَ  ـِ اْب  صؾك َقاَل: َقاَل َرُسقُل  ڤ ومـ السـة, ما جاء َط

ِ
اهلل طؾقف  اهلل

َّٓ  ُبـَِل اإِلْساَلُم َطَؾك َخْؿٍس: َشَفاَدِة َأنْ »وطؾك آلف وسؾؿ:  ًدا  َٓ إَِلَف إِ اهللُ َوَأنَّ ُمَحؿَّ

, َوَصْقِم َرَمَضانَ  َرُسقُل  َكاِة, َوالَحجِّ اَلِة, َوإِيَتاِء الزَّ , َوإَِقاِم الصَّ
ِ
 .(٤)«اهلل

                                                                                       

 (.16(, ومسؾؿ يف صحقحف )8أخرجف البخاري يف صحقحف ) (٤)
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ـْ أبل ويف الصحقحقـ ـْ َحِديُث ِجْبِريَؾ اْلَؿْشُفقُر, َط

واكػرد  ,ڤ ُهريرة مِ

ـِ اإِلْسالَِم َفَؼاَل: َأْن َتْشَفَد َأْن َفَؼاَل: َيا » :ڤ بف مسؾؿ طـ ُطَؿرَ  ُد َأْخبِْركِل َط ُمَحؿَّ

ًدا َرُسقُل  َٓ إِلَف إَِّٓ  الََة, َوُتْمتَِل الّزَكاَة, َوَتُصقَم  اهللُ, َوَأنَّ ُمَحؿَّ , َوُتِؼقَؿ الصَّ
ِ
اهلل

 .(٤)«َرَمَضاَن, َوَتُحجَّ اْلَبْقَت إِِن اْسَتَطْعَت إَِلْقِف َسبِقاًل 

ـْ ُطَباَدةَ  امِِت  َوَط ـِ الصَّ   َقاَل: َسِؿْعُت َرُسقَل  ,ڤ ْب
ِ
َيُؼقُل: َخْؿُس  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

َـّ  َـّ َوَأَتؿَّ  َصَؾَقاٍت اْفَتَرَضُف َـّ لَِقْقتِِف َـّ َوَصالُه ـَ ُوُضقَءُه ـْ َأْحَس اهلُل َطَؾك ِطَباِدِه, َفَؿ

, َكاَن َلُف  َـّ َـّ َوُخُشقَطُف َـّ َوُسُجقَدُه ـْ َلْؿ  َطْفٌد َطَؾكُرُكقَطُف  َأْن َيْغِػَر َلُف, َوَم
ِ
اهلل

َبُف َوإِْن َشاَء َغَػَر َلفُ  َيْػَعْؾ َفَؾْقَس َلُف َطَؾك  َطْفٌد, إِْن َشاَء َطذَّ
ِ
 .(2)«اهلل

  َقاَل: َسِؿْعُت َرُسقَل  ڤ ُهَرْيَرةَ  وجاء طـ َأبِل
ِ
َل َما  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َيُؼقُل: إِنَّ َأوَّ

ـْ َطَؿؾِِف َصاَلُتُف َفنِْن َصُؾَحْت َفَؼْد َأْفَؾَح َوَأْكَجَح َوإِْن  اْلَعْبدُ ُيَحاَسُب بِِف 
َيْقَم اْلِؼَقاَمِة مِ

بُّ  ٌء َقاَل الرَّ ْ
ـْ َفِريَضتِِف َشل

: اْكُظُروا َفَسَدْت َفَؼْد َخاَب َوَخِسَر, َفنِْن اْكَتَؼَص مِ

َؾ بَِفا َما ٍع َفُقَؽؿَّ ـْ َتَطقُّ
ـْ اْلَػِريَضةِ  َهْؾ لَِعْبِدي مِ

ُثؿَّ َيُؽقُن َسائُِر َطَؿؾِِف  ؟اْكَتَؼَص مِ

 .ملسو هيلع هللا ىلص , وصح بؾػظف أيًضا طـ رجؾ مـ أصحاب الـبل(٣)«َطَؾك َذلَِؽ 

  َقاَل: َقاَل َرُسقُل  ,ڤ بـ الحصقب ِويفْ َحِديث ُبَرْيَدةَ 
ِ
اْلَعْفُد الَِّذي : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـْ  الَُة َفَؿ  .(١)«َتَرَكَفا َفَؼْد َكَػرَ َبْقـَـَا َوَبْقـَُفُؿ الصَّ

ـْ َجابِر ْرِك  ملسو هيلع هللا ىلص قال: َسِؿْعُت الـبل ڤ وَط ـَ الشِّ ُجِؾ َوَبْق ـَ الرَّ َيُؼقُل: إِنَّ َبْق
                                                                                       

, ڤ(, مـ حديث أبل هريرة 9(, ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ )50أخرجف البخاري يف صحقحف ) (٤)

 .ڤ( مـ حديث طؿر بـ الخطاب 8وأخرجف مسؾؿ يف صحقحف )

 (.539(, وهق يف الصحقح الؿسـد برقؿ )1401(, والرتمذي )425أخرجف أبق داود ) (2)

(, وهق يف 1425(, وابـ ما جف )465(, والـسائل )413(, والرتمذي )864أخرجف أبق داود ) (٣)

 (, وقال فقف: هذا حديث صحقح.1478الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل )

 (.171(, وهق يف الصحقح الؿسـد برقؿ )1079(, وابـ ما جف )463(, والـسائل )2621أخرجف الرتمذي ) (١)
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اَلةِ   .(٤)«َواْلُؽْػِر َتْرَك الصَّ

ـِ ُطَؿرَ    أنَّ رسقَل  ڤ وطـ اب
ِ
قاَل: ُأمِْرُت َأْن ُأَقاتَِؾ الـَّاَس َحتَّك َيْشَفُدوا  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 َٓ َّٓ َأْن  ًدا َرُسقُل  إَِلَف إِ َكاَة, َفنَِذا َفَعُؾقا  اهلُل َوَأنَّ ُمَحؿَّ الََة, َوُيْمُتقا الزَّ , َوُيِؼقُؿقا الصَّ
ِ
اهلل

َّٓ بَِحؼِّ اإِلْسالِم, َوِحَسابُُفْؿ َطَؾك  َتَعاَلك َذلَِؽ َطَصُؿقا مِـِّل دَِماَءُهْؿ َوَأْمَقاَلُفْؿ إِ
ِ
 .(2)«اهلل

يػعؾقا ذلؽ مـ ققل الشفادتقـ والصالة لؿ ُتعَصؿ  ومعـك ذلؽ أهنؿ إذ لؿ

دمائفؿ, وٓ أمقالفؿ, وتارك الصالة كافٌر طؾك ققل مـ أققال أهؾ العؾؿ, فؼد 

 اختالف العؾؿاء يف هذه الؿسللة إلك ققلقـ:

 فؿـفؿ مـ قال: بؽػره, وهؿ جؿفقر الؿتؼدمقـ بؾ قد ذكروه اجؿاًطا.إول: 

 ملسو هيلع هللا ىلص قن الؽػر إٓ يف الجحقد لفا, وقد سؿاه الـبلومـفؿ مـ قال: ٓ يؽالثاين: 

 فقدخؾ يف ذلؽ الجاحد والتارك لفا بغقر جحقد. ,كافًرا

 بـ كصر الؿروزي يف تعظقؿ قدر الصالة: قال محؿد

َأْخَرَج َفَلْخَبَر َأكََّفا كَِظاُم لِؾتَّْقِحقِد, َوَأْكَػَر بَِتْرِكَفا َكَؿا َأْكَػَر بَِتْرِك التَّْقِحقِد, ُثؿَّ »

يَؿاِن َفَؼاَل:  ـْ َجِؿقِع اْلِعَباِد َطَؾك اإْلِ
ـْ َطاَهَد مِ يَؿاِن َم ـَ اإْلِ

اْلَعْفُد الَِّذي َبْقـَـَا »مِ

ـْ َتَرَكَفا َفَؼْد َكَػرَ  اَلُة, َفَؿ ْكَػاِر « َوَبْقـَُفُؿ الصَّ َوإِْن َكاَكِت اْلُعَؾَؿاُء ُمْخَتؾَِػًة فِل اإْلِ

ـْ َتَرَكَفا, ُثؿَّ َما َغؾََّظ فِل َتْركَِفا بَِتْركَِفا, َفنِكَّفُ  َواَيِة بِنِْكَػاِر َم ْؿ ُمْجِؿُعقَن َطَؾك الرِّ

ـْ َقاَم بَِفا ْحَؿِة لَِؿ  هـا. «وُجقُب الـَّاِر, َوإِيَجاُب اْلَؿْغِػَرِة َوالرَّ
 يف كتاب الصالة وحؽؿ تاركفا: وذكر ابـ الؼقؿ 

 تارك الصالة ثؿ قال:اثـل طشر دلقالً مـ السـة طؾك تؽػقر 

بـ الربقع حدثـا  , فؼال ابـ زكجقيف: حدثـا طؿرڤوأما إجؿاع الصحابة 
                                                                                       

 (.82أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (٤)

 (.22(, ومسؾؿ يف صحقحف )25أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)
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بـ  بـ طبداهلل بـ أيقب طـ يقكس طـ ابـ شفاب قال حدثـل طبقداهلل يحقك

بـ الخطاب حقـ صعـ يف الؿسجد  بـ طباس اخربه اكف جاء طؿر طتبة ان طبداهلل

الؿسجد حتك ادخؾـاه بقتف قال فلمر قال فاحتؿؾتف اكا ورهط كاكقا معل يف 

بـ طقف ان يصؾل بالـاس قال فؾؿا دخؾـا طؾك طؿر بقتف غشل طؾقف  طبدالرحؿـ

مـ الؿقت فؾؿ يزل يف غشقتف حتك اسػر ثؿ افاق فؼال هؾ صؾك الـاس قال فؼؾـا 

كعؿ فؼال ٓ إسالم لؿـ ترك الصالة ويف سقاق آخر ٓ حظ يف آسالم لؿـ ترك 

 ا بقضقء فتقضل وصؾك.الصالة ثؿ دط

, ولؿ يـؽروه طؾقف, وقد تؼدم مثؾ ذلؽ ڤفؼال هذا بؿحضر مـ الصحابة 

, وٓ يعؾؿ طـ ڤهريرة,  بـ طقف, وأبل بـ جبؾ, وطبدالرحؿـ طـ معاذ

 خالففؿ. صحابل

 يف كتابف يف الصالة: وقال الحافظ طبدالحؼ آشبقؾل 

ومـ بعدهؿ إلك تؽػقر تارك الصالة متعؿدا  ڤذهب جؿؾة مـ الصحابة 

بـ جبؾ  بـ الخطاب ومعاذ لرتكفا حتك يخرج جؿقع وقتفا مـفؿ طؿر

الدرداء وكذلؽ روي طـ طؾل ابـ  بـ مسعقد وابـ طباس وجابر وابق وطبداهلل

بـ حـبؾ  اهلل وجفف همٓء مـ الصحابة ومـ غقرهؿ أحؿد صالب كرم ابل

بـ طققـة  بـ الؿبارك وإبراهقؿ الـخعل والحؽؿ بـ راهقية وطبداهلل وإسحاق

خقثؿة  شقبة وابق بؽر ابـ أبل داود الطقالسل وابق وأيقب السختقاين وأبق

 هـا. «بـ حرب زهقر
ـْ َطْبدِ    وجاء َط

ِ
ـِ َطْؿٍرو اهلل ـْ َرُسقلِ  ,ڤ ْب   َط

ِ
الَة َيْقًما, ,ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َأكَُّف َذَكَر الصَّ

ـْ َلْؿ ُيَحافِْظ  ـْ َحاَفَظ َطَؾْقَفا, َكاَكْت َلُف ُكقًرا َوُبْرَهاًكا َوَكَجاًة َيْقَم اْلِؼَقاَمِة, َوَم َفَؼاَل: َم
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ـْ َلُف ُكقٌر َوٓ ُبْرَهاٌن َوٓ َكَجاٌة, َوَيْلتِل َيْقَم اْلِؼَقاَمِة َمَع َقاُرو َن َوفِْرَطْقَن َطَؾْقَفا َلْؿ َيُؽ

 
ِّ
ـِ َخَؾٍػ  َوَهاَماَن َوُأَبل  .(٤)«ْب

أهنا لؿـ أقام  طـ إخقة, اهلل  وهذا يستدل بف طؾك كػره, وأخرب

 ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿لؼقلف:  الصالة, وآتك الزكاة

 .[5التقبة: ] ﴾ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ

 فؿػفقم أية أن مـ لؿ يصؾ لقس بلٍخ لـا يف ديــا.

  َطْبدِ  وجاء طـ
ِ
  اهلل

ِّ
ـِ َشِؼقٍؼ اْلُعَؼْقؾِل دٍ ڤْب َٓ  ملسو هيلع هللا ىلص : َكاَن َأْصَحاُب ُمَحؿَّ

اَلةِ  َْطَؿاِل َتْرُكُف ُكْػٌر َغْقَر الصَّ ْٕ ـْ ا
 .(2)«َيَرْوَن َشْقًئا مِ

 والصالة ثؼقؾة طؾك الؿـافؼقـ.

ـْ َأبِل   َقاَل: َقاَل َرُسقُل  ,ڤ ُهَرْيَرةَ  فَع
ِ
ـَ إِنَّ َأْثَؼَؾ َصاَلٍة َطَؾك » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل الُْؿـَافِِؼق

ََتْقُهَؿا َوَلْق َحْبًقا َٕ  .(٣)«َصاَلُة اْلِعَشاِء, َوَصاَلُة اْلَػْجرِ, َولَْق َيْعَؾُؿقَن َما فِقِفَؿا 

 وشلن الصالة طظقؿ, مـ كام طـفا ولؿ يمدها يف وقتفا كان مـ الؿتقطديـ

 بعذاب الؼبر:

ـُ ُجـُْدٍب  كؿا يف حديث َسُؿَرةُ    َرُسقُل َكاَن »َقاَل:  ڤ ْب
ِ
ا ُيْؽثُِر َأْن  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل مِؿَّ

َْصَحابِِف: 
ِ
ـْ ُرْؤَياَيُؼقَل ٕ ـْ َشاءَ « َهْؾ َرَأى َأَحٌد ِمـُْؽْؿ ِم اهلُل َأْن  َقاَل: َفَقُؼصُّ َطَؾْقِف َم

                                                                                       

ـُ حؿقد يف 6576أخرجف أحؿد ) (٤) (, 302 - 2/301)والدارمل ,(353) «الؿـتخب»(, وأخرجف طبُد ب

( مـ صريؼ طبد اهلل بـ يزيد, هبذا 1467وابـ حبان ) ,(3181) «شرح مشؽؾ أثار»والطحاوي يف 

( مـ صريؼ ابـ ثقبان, طـ سعقد بـ أبل أيقب, بف, 1788) «وسطإ»اإلسـاد. وأخرجف الطرباين يف 

, ثؿ «وقال سـده حسـ 53 - 52ص »كان طؾك تحسقـف كؿا يف الثؿر الؿستطاب  واإلمام إلباين 

 (550 والفداية 578)( واكظر الؿشؽاة 312 -معارف )( وضعقػ الرتغقب 2851)ضعػف يف ضعقػ الجامع 

 (254/  20)وضعقػ الؿقارد 

 (.579كؿا يف الؿشؽاة ) (, وصححف اإلمام إلباين 2622أخرجف الرتمذي ) (2)

 (.651(, ومسؾؿ يف صحقحف )657أخرجف البخاري يف صحقحف ) (٣)
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, َوإِكَُّف َقاَل َذاَت َغَداٍة:  ُفَؿا اْبَتَعَثاكِ َيُؼصَّ ْقَؾَة آتَِقاِن, َوإِكَّ ُف َأَتاكِل الؾَّ ُفَؿا َقآَ لِل إِكَّ ل, َوإِكَّ

ا َأَتْقـَا َطَؾك َرُجٍؾ ُمْضَطِجٍع, َوإَِذا آَخُر َقائٌِؿ َطَؾْقِف  اْكَطِؾْؼ, َوإِكِّل اْكَطَؾْؼُت َمَعُفَؿا, َوإِكَّ

ْخَرِة لَِرْأِسِف َفَقْثَؾُغ َرْأَسُف, َفَقَتَدْهَدُه الَحَجُر َها ُهـَ  ا, بَِصْخَرٍة, َوإَِذا ُهَق َيْفِقي ِبالصَّ

َفَقْتَبُع الَحَجَر َفَقْلُخُذُه, َفالَ َيْرِجُع إَِلْقِف َحتَّك َيِصحَّ َرْأُسُف َكَؿا َكاَن, ُثؿَّ َيُعقُد َطَؾْقِف 

َة إُوَلك  َما َهَذاِن؟ ُقْؾُت َلُفَؿا: ُسْبَحانَ »َقاَل: « َفَقْػَعُؾ بِِف ِمْثَؾ َما َفَعَؾ الَؿرَّ
ِ
َقاَل:  «اهلل

َقآَ لِل: اْكَطِؾِؼ »َقاَل:  «ُقْؾُت َلُفَؿا: َما َهَذاِن؟ «اْكَطِؾِؼ اْكَطِؾْؼ َقآَ لِل: »

ْقَؾِة َطَجًبا, َفَؿا َهَذا الَِّذي َرَأْيُت؟»...ُقْؾُت َلُفَؿا: «اْكَطِؾْؼ   «َفنِكِّل َقْد َرَأْيُت ُمـُْذ الؾَّ

ُجُؾ »َقاَل:  ا الرَّ ـُْخبُِرَك, َأمَّ ا َس ُل الَِّذي َأَتْقَت َطَؾْقِف ُيْثَؾُغ َرْأُسُف  َقآَ لِل: َأَما إِكَّ إَوَّ

الَِة الَؿْؽُتقَبِة... ـِ الصَّ ُجُؾ َيْلُخُذ الُؼْرآَن َفَقْرُفُضُف َوَيـَاُم َط ُف الرَّ  .(٤)«بِالَحَجرِ, َفنِكَّ

 ہ ۀ ۀ ڻ﴿يف أوقاهتا فؼال:  اهلل أن تمدى الصؾقات وقد أمر

 .[103الـساء: ] ﴾ہ ہ ہ

 الخاشعقـ والؿحافظقـ طؾقفا:اهلل  وامتدح

 ڀ ڀ ڀ * پ پ پ پ ٻ * ٻ ٻ ٱ﴿: اهلل  فؼال

 ڤ ڤ * ٹ ٹ ٹ ٹ * ٿ ٿ ٿ ٺ * ٺ ٺ

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ * ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

 ﴾ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ * ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ * چ
 .[9 - 1الؿممـقن: ]

 .[23 الؿعارج:] ﴾ک ک ک ک ڑ﴿: اهلل  ويف سقرة الؿعارج يؼقل

 فقفا, ويداوم طؾقفا, وٓ يضقعفا. فالؿممـ يحافظ طؾقفا, ويخشع

                                                                                       

 (.7047أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (٤)
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 حهِ تازى ايصال٠:

قد أجؿع العؾؿاء طؾك قتؾ تارك الصالة, إٓ أهنؿ اختؾػقا يف قتؾف, هؾ و

ا, أم ردةً   ؟يؽقن حدًّ

ا.  فذهب جؿفقرهؿ إلك أكف ُيْؼَتؾ حدًّ

إلك أكف ُيؼتؾ ردًة, والػرق بقـفؿا واضح, فنن  وذهب بعض محؼؼقفؿ

 وُيستغػر لف, ويقَرث.الؿحدود ُيصؾك طؾقف 

 بقـؿا الؿرتد ٓ ُيصؾك طؾقف, وٓ يِستغػر لف, وٓ يقَرث طؾك الصحقح.

 حهِ املصس ايرٜٔ ادتُعٛا ع٢ً تسى ايصال٠:

مـابذهتؿ,  وإن اجتؿع أهؾ مصٍر طؾك ترك الصالة, وجب طؾك إمام الؿسؾؿقـ

 مـ هذا الصـقع. اهلل  ومؼاتؾتفؿ, حتك يتقبقا إلك

ـْ َأَكسِ  ـِ َمالٍِؽ  فَع ـْ َيْغُزو بِـَا  :ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ الـَّبِل :ڤ ْب َكاَن إَِذا َغَزا بِـَا َقْقًما, َلْؿ َيُؽ

 .(٤)«َحتَّك ُيْصبَِح َوَيـُْظَر, َفنِْن َسِؿَع َأَذاكًا َكػَّ َطـُْفْؿ, َوإِْن َلْؿ َيْسَؿْع َأَذاكًا َأَغاَر َطَؾْقِفؿْ 

الشرائع, يمدبف ولل أمر واستدل أهؾ العؾؿ هبذا الحديث طؾك أن تارك 

 الؿسؾؿقـ, بؿا يؽقن زاجًرا لف طـ هذا الصـقع الؼبقح.

 (:22/51كؿا يف الؿجؿقع ) قال شقخ اإلسالم 

ِة » ؿَّ
َػاِق َأئِ اَلِة اْلَؿْػُروَضِة َفنِكَُّف َيْسَتِحؼُّ اْلُعُؼقَبَة اْلَغؾِقَظَة بِاتِّ ـْ الصَّ ـْ َيْؿَتـُِع َط َم

, َبْؾ  ـَ , َوَأْحَؿد, َوَغْقِرِهْؿ اْلُؿْسؾِِؿق
ِّ
افِِعل ِة: َكَؿالِِؽ, َوالشَّ ُمَّ ْٕ َيِجُب ِطـَْد ُجْؿُفقِر ا

َّٓ ُقتَِؾ.  َأْن ُيْسَتَتاَب, َفنِْن َتاَب َوإِ

اكِل, َوَشاِرِب اْلَخْؿِر, َوآكِِؾ اْلَحِشقَشِة. اِرِق َوالزَّ ـْ السَّ
اَلِة َشر  مِ  َبْؾ َتاِرُك الصَّ

                                                                                       

 (. 610أخرجف البخاري يف صحقحف ) (٤)
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ـَ َلْؿ  َوَيِجُب َطَؾك ُكؾِّ  ِذي َغاَر الَّ اَلِة, َحتَّك الصِّ ـْ ُيطِقُعُف بِالصَّ ُمَطاٍع َأْن َيْلُمَر َم

 
ُّ
ُققا »: ملسو هيلع هللا ىلصَيْبُؾُغقا, َقاَل الـَّبِل اَلِة لَِسْبِع َواْضرُِبقُهْؿ َطَؾْقَفا لَِعْشرِ, َوَفرِّ ُمُروُهْؿ بِالصَّ

ـْ َكاَن ِطـَْدُه َصِغق«َبْقـَُفْؿ فِل اْلَؿَضاِجعِ  ٌر َمْؿُؾقٌك َأْو َيتِقٌؿ َأْو َوَلٌد َفَؾْؿ َيْلُمْرُه , َوَم

ُر اْلَؽبِقَر َطَؾك َذلَِؽ َتْعِزيًرا  ِغقَر, َوُيَعزِّ اَلِة َفنِكَُّف ُيَعاَقُب اْلَؽبِقُر إَذا َلْؿ َيْلُمْر الصَّ بِالصَّ

َكَُّف َطَصك
ِ
ـْ ِطـَْدُه َمَؿالِ  َبؾِقًغا: ٕ قُؽ كَِباٌر, َأْو ِغْؾَؿاُن اْلَخْقِؾ اهلَل َوَرُسقَلُف, َوَكَذلَِؽ َم

َبَْداَن َوالثَِّقاَب, َأْو َخَدٌم, َأْو َزْوَجةٌ  ْٕ اُشقَن َأْو بَابِقٌَّة َيْغِسُؾقَن ا , َواْلِجَؿاِل َواْلُبَزاِة, َأْو َفرَّ

اَلِة, َفنِ  ِء بِالصَّ َٓ يٌَّة, َأْو إَماٌء, َفَعَؾْقِف َأْن َيْلُمَر َجِؿقَع َهُم ْن َلْؿ َيْػَعْؾ َكاَن َطاِصقًا لِؾَِّف َأْو ُسرِّ

ـْ ُجـِْد التََّتاِر.
, بَْؾ مِ ـَ ـْ ُجـِْد اْلُؿْسؾِِؿق

 َوَرُسقلِِف, َوَلْؿ َيْسَتِحؼَّ َهَذا َأْن َيُؽقَن مِ

, َوَمَع َهَذا َفِؼتَاُلُفْؿ َواِجٌب بِنِْجَؿاِع اْلُؿْس  ـِ َفاَدَتْق .َفنِنَّ التََّتاَر َيتََؽؾَُّؿقَن بِالشَّ ـَ  ؾِِؿق

ْساَلِم الظَّاِهَرِة, َأْو  ـْ َشَرائِِع اإْلِ
ـْ َشِريَعٍة َواِحَدٍة مِ َوَكَذلَِؽ ُكؾُّ َصائَِػٍة ُمْؿَتـَِعٍة َط

َٓ ُكَصؾِّل ُققتُِؾقا َحتَّك  اْلَباصِـَِة اْلَؿْعُؾقَمِة, َفنِكَُّف َيِجُب قَِتاُلَفا, َفَؾْق َقاُلقا: َكْشَفُد َو

َٓ ُيَصؾُّقا, َوَلْق قَ  ل َو قا, َوَلْق َقاُلقا: ُكَزكِّ ل ُققتُِؾقا َحتَّك ُيَزكُّ َٓ ُكَزكِّ اُلقا: ُكَصؾِّل َو

قا اْلَبْقَت. َوَلْق َقاُلقا: َكْػَعُؾ  , ُققتُِؾقا َحتَّك َيُصقُمقا َرَمَضاَن. َوَيُحجُّ َٓ َكُحجُّ َكُصقُم َو

َٓ ُشْرَب اْلَخْؿرِ  َبا, َو َٓ َكَدُع الرِّ ـْ 
َٓ ُكَجاَهُد فِل َهَذا َلؽِ َٓ اْلَػَقاِحَش, َو , َو

َٓ َكْضِرُب اْلِجْزَيَة َطَؾك اْلَقُفقِد َوالـََّصاَرى, َوَكْحُق َذلَِؽ. َسبِقؾِ  , َو
ِ
 اهلل

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ﴿ُققتُِؾقا َحتَّك َيْػَعُؾقا َذلَِؽ. َكَؿا َقاَل َتَعاَلك: 

ہ  ۀ ہ﴿. َوَقْد َقاَل َتَعاَلك: [39إكػال: ] ﴾ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ

ڭ ﴿: اهلل  , ويؼقل[278البؼرة: ] ﴾ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

 .[279البؼرة: ] ﴾ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ

مَ  َبا آِخُر َما َحرَّ ائِِػ َقْد َأْسَؾُؿقا َوَصؾَّْقا َوَجاَهُدوا,  َوالرِّ اهلُل, َوَكاَن َأْهُؾ الطَّ
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ـَ  َبا,  َفَبقَّ ـْ الرِّ ـْ َحاَرَب اهلُل َأكَُّفْؿ إَذا َلْؿ َيـَْتُفقا َط  اهلَل َوَرُسقَلُف. َكاُكقا مِؿَّ

 : ـِ ِحقَحْق  َرُسقُل »َوفِل الصَّ
َ
ا ُتُقفِّل   َأكَُّف َلؿَّ

ِ
ـْ اْلَعَرِب,  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـْ َكَػَر مِ َوَكَػَر َم

َبِل
ِ
  َقاَل ُطَؿُر ٕ

ُّ
ُأِمْرت َأْن ُأَقاتَِؾ » ملسو هيلع هللا ىلصَبْؽٍر: َكْقَػ ُتَؼاتُِؾ الـَّاَس؟ َوَقْد َقاَل الـَّبِل

َّٓ ال َٓ إَلَف إ . َفنَِذا َفَعُؾقا َذلَِؽ َطَصُؿقا  اهللُ. َوَأكِّل َرُسقُل  ـَّاَس َحتَّك َيْشَفُدوا َأْن 
ِ
اهلل

َفا َّٓ بَِحؼِّ  َلْق  َفَؼاَل َأُبق «ِمـِّل ِدَماَءُهْؿ َوَأْمَقاَلُفْؿ إ
ِ
َفا؟. َوَاهلل َّٓ بَِحؼِّ َبْؽٍر: َأَلْؿ َيُؼْؾ: إ

 ًٓ وَكُف إَلك َرُسقلِ َمـَُعقكِل ِطَؼا    َكاُكقا ُيَمدُّ
ِ
 َما  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ِ
َلَؼاَتْؾتفْؿ َطَؾْقِف. َقاَل ُطَؿُر: َفَقَاهلل

َّٓ َأْن َرَأْيت  .«َبْؽٍر لِْؾِؼَتاِل, َفَعؾِْؿت َأكَُّف اْلَحؼُّ  اهلَل َقْد َشَرَح َصْدَر َأبِل ُهَق إ

 
َّ
ِحقِح َأنَّ الـَّبِل َيْحِؼُر َأَحُدُكْؿ َصاَلَتُف َمَع »َذَكَر اْلَخَقاِرَج َفَؼاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَوفِل الصَّ

َٓ ُيَجاِوُز  َصاَلتِِفْؿ, َوِصَقاَمُف َمَع ِصَقاِمِفْؿ, َوِقَراَءَتُف َمَع ِقَراَءتِِفْؿ, َيْؼَرُءوَن اْلُؼْرآَن 

ـْ ال ْفُؿ ِم ْساَلِم َكَؿا َيْؿُرُق السَّ ـْ اإْلِ ِمقَِّة, َأْيـََؿا َلِؼقُتُؿقُهْؿ َحـَاِجَرُهْؿ َيْؿُرُققَن ِم رَّ

ـْ َقَتَؾُفْؿ َيْقَم اْلِؼَقاَمةِ  َفاْقُتُؾقُهْؿ, َفنِنَّ فِل َقْتِؾِفْؿ َأْجًرا ِطـَْد   لَِؿ
ِ
 .«اهلل

 
ُّ
ـَ َيُؼقُمقَن الؾَّْقَؾ, َوَيُصقُمقَن الـََّفاَر, َوَيْؼَرُؤوَن اْلُؼْرآَن, َأَمَر الـَّبِل ِذي  َفنَِذا َكاَن الَّ

َٓ َيْؾَتِزُمقَن  ملسو هيلع هللا ىلص ـَ  ِذي ـََّة َواْلَجَؿاَطَة, َفَؽْقَػ بِالطََّقائِِػ الَّ َكَُّفْؿ َفاَرُققا السُّ
ِ
بِِؼَتالِِفْؿ: ٕ

ْساَلمِ   هـا. «َشَرائَِع اإْلِ
ولؿ يؽـ يرتك الصالة, يف طفد السؾػ إٓ مـ ضفر كػاقف وُطؾِؿ كؿا قال 

َّٓ ُمـَافٌِؼ َقْد ُطؾَِؿ َلَؼْد َرَأْيُتـَا » :ڤ بـ مسعقد اهلل طبد اَلِة إِ ـِ الصَّ َوَما َيَتَخؾَُّػ َط

اَلةِ  َ الصَّ
ـِ َحتَّك َيْلتِل ـَ َرُجَؾْق , َوَقاَل: إِْن «كَِػاُقُف, َأْو َمِريٌض, إِْن َكاَن اْلَؿِريُض َلَقْؿِشل َبْق

  َرُسقَل 
ِ
ـَ اْلُفَدى ال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ـْ ُسـَ

ـَ اْلُفَدى, َوإِنَّ مِ اَلَة فِل اْلَؿْسِجِد الَِّذي َطؾََّؿـَا ُسـَ صَّ

ُن فِقفِ   .(٤)«ُيَمذَّ
                                                                                       

 (.654أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (٤)
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والؽالم طؾك الصالة يطقل, فؽػك هبا أهنا طبادة طظقؿة, وهل طؿقد 

اإلسالم, فال ققام إلسالم شخص إٓ هبا: ٕن الخقؿة ٓ تؼقم إٓ طؾك العؿقد, 

فنذا ذهب العؿقد سؼطت, وهؽذا الصالة طؿقد اإلسالم, فنذا ذهبت الصالة 

 ذهب اإلسالم.

َؿا اْكَتَؼَضْت » :ملسو هيلع هللا ىلص وقد أخرب الـبل ْساَلِم ُطْرَوٌة ُطْرَوٌة, َفُؽؾَّ َـّ ُطَرى اإْلِ َلَقـَْتِؼَض

اَلةُ  َـّ الصَّ َـّ َكْؼًضا اْلُحْؽُؿ, َوآِخُرُه ُلُف  .(٤)«ُطْرَوٌة َتَشبََّث الـَّاُس بِالَّتِل َتِؾقَفا, َفَلوَّ

 ك اإلسالم وخرج مـف بالؽؾقة.مػفقم الحديث أن مـ ترك الصالة فؼد تر

بالصالة قال  اهلل  فالقاجب طؾك الؿسؾؿقـ جؿقًعا أن يعؿروا مساجد

 * ىت مت خت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ﴿تعالك: 

 ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ

 .[36الـقر: ] ﴾ٿ ٿ

ط يف هذا القاجب, كان لزاًما طؾك أولقاء إمقر أن يزجروه طـ هذا  ومـ فرَّ

 الؼبقح. بؿا يؽقن زاجًرا لف طـ هذا الصـقع التػريط, وأن يمدبقه

 حهِ صال٠ ايسدٌ يف بٝت٘:

وإصؾ أن صالة البققت لؾـساء, ولقست لؾرجال, فؿـ كان مصؾًقا يف بقتف 

َٓ »يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلص مع قدرتف طؾك إتقان الؿسجد ففق متشبٌف بالؿرأة, مع أن الـبل

  َتْؿـَُعقا إَِماءَ 
ِ
  َمَساِجَد اهلل

ِ
 .ڤ متػؼ طؾقف طـ ابـ طؿر (2)«اهلل

 ضابط تازى ايصال٠:

لؾصالة, إذا تركفا بالؽؾقة, وأما إذا كان تارًة, وتارة,  اويؽقن الرجؾ تاركً 
                                                                                       

ـ حديث أبل أمامة الباهؾل 22160أخرجف أحؿد ) (٤)  (.490وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل ) ڤ(, م

 (.442(, ومسؾؿ يف صحقحف )900أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)
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ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ ﴿ففق مؿـ يسفق يف صالتف, قال تعالك: 

 اهلل بالعذاب إلقؿ واهلل الؿستعان. , فتقطدهؿ[5-4الؿاطقن: ] ﴾چ ڇ

 ذنس غسٚط ايصال٠:

 وقد ذكر العؾؿاء لؾصالة تسعة شروط ٓ تصح الصالة إٓ هبا:: فائدة

 اإلسالم: - ٤

 .[23الػرقان: ] ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ﴿: اهلل  لؼقل

 العؼؾ: - 2

 
ِّ
, َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصإذ أن الؿجـقن رفع طـف الؼؾؿ, ويف حديث طائشة قالت قال الـَّبِل

ـْ » ـِ ُرفَِع اْلَؼَؾُؿ َط ِغقرِ َحتَّك َيْؽُبَر, َوَط ـِ الصَّ ـِ الـَّائِِؿ َحتَّك َيْسَتْقِؼَظ, َوَط َثاَلٍث: َط

 .(٤)«اْلَؿْجـُقِن َحتَّك َيْعِؼَؾ َأْو ُيِػقَؼ 

 التؿققز: - ٣

قال:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ٕن غقر الؿؿقز ٓ يحسـ شلء يؾتحؼ بف تؽؾقػ وٕن رسقل

اَلِة َوُهْؿ » َدُكْؿ بِالصَّ َٓ , َواْضرُِبقُهْؿ َطَؾْقَفا, َوُهْؿ َأْبـَاُء َطْشرٍ ُمُروا َأْو ـَ َأْبـَاُء َسْبِع ِسـِق

ُققا َبْقـَُفْؿ فِل اْلَؿَضاِجعِ   .(2)«َوَفرِّ

 بالؿاء أو بالتقؿؿ لؿا تؼدم. رفع الحدث: - ١

 إزالة الـجاسة مـ الثقب والبدن والؿؽان: - 5
                                                                                       

(, والـسائل 4398(, وأبق داود )144و 101 - 600(, رواه أحؿد )4398أخرجف أبق داود ) (٤)

يف  (, وصححف اإلمام إلباين 59/ 2(, والحاكؿ )142(, وابـ حبان )2041(, وابـ ماجف )656)

 (.297اإلرواء )

 - والؾػظ لف - (496, 495( وأبق داود )1/137/2) «الؿصـػ»أخرجف ابـ أبك شقبة يف  (2)

(, 3/84(, والبقفؼل )2/187(, وأحؿد )7/94بقفؼل )(, وال1/197(, والحاكؿ )85والدارقطـل )

 (.247يف اإلرواء برقؿ ) وصححف اإلمام إلباين 
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 .[4الؿدثر: ] ﴾ڭ ۇ﴿: اهلل  لؼقل

 ستر العقرة: - 1

, [31إطراف: ] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴿: اهلل  لؼقل

 وسبب كزولف ما كان يػعؾف الؿشركقن مـ الطقاف طراة.

 دخقل الققت: - 7

, [103الـساء: ] ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ﴿لؼقلف تعالك: 

 وسقليت أحؽامف.

 استؼبال الؼبؾة: - 8

 .[144البؼرة: ] ﴾ہ ہ ہ ھ ھھ﴿لؼقلف تعالك: 

 الـقة: - 9

إكؿا » :ملسو هيلع هللا ىلص وققل الـبل [2الزمر: ] ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ﴿لؼقلف تعالك: 

 متػؼ طؾقف. «إطؿال بالـقات
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 [باب املٛاقٝت]

 

 

 دباب املٛاقٝتر

l: 

بدأ بف: ٕن الصالة ٓ تؽقن إٓ فقف, وٕكف شرط مـ شروصفا, قال تعالك: 

 .[103الـساء: ] ﴾ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿

 ڦ ڦ ڤ﴿اهلل:  ققل وقد دلت طؾك الؿقاققت طدة آيات يف الؼرآن مـفا

 .[78اإلسراء: ] ﴾چ چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

والعصر وَغسؼ الؾقؾ يدخؾ فقف الؿغرب,  فدلقك الشؿس يدخؾ فقف الظفر,

والعشاء, وقرآن الػجر صالة الػجر ُسؿقت بالؼرآن, لؽثرة الؼراءة فقفا, وأيًضا 

 .[17الروم: ] ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿اهلل:  قال

الصؾقات كؿا يف حديث  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرسقلووقت   وقد كزل جربيؾ

  قال: َسِؿْعُت َرُسقَل  ڤ مسعقد البدري أبل
ِ
ـِل »يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َكَزَل ِجْبرِيُؾ َفَلمَّ

ْقُت َمَعُف,  ْقُت َمَعُف ُثؿَّ َصؾَّ ْقُت َمعُف ُثؿَّ َصؾَّ ْقُت َمَعُف ُثؿَّ َصؾَّ ْقُت َمَعُف ُثؿَّ َصؾَّ َفَصؾَّ

 .(٤)«َس َصَؾَقاٍت َيْحُسُب بَِلَصابِِعِف َخؿْ 

 »طـد الـسائل:  ڤوطـ جابر 
َّ
ُؿُف َمَقاقِقَت  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ ِجْبِريَؾ َأَتك الـَّبِل ُيَعؾِّ

                                                                                       

 (.610(, ومسؾؿ يف صحقحف )3221أخرجف البخاري يف صحقحف ) (٤)
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َم ِجْبِريُؾ َوَرُسقُل  اَلِة, َفَتَؼدَّ   الصَّ

ِ
  َخْؾَػُف, َوالـَّاُس َخْؾَػ َرُسقلِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ِ
, ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ْؿُس, َوَأَتاهُ  ـَ َزاَلِت الشَّ ـَ َكاَن الظِّؾُّ مِْثَؾ َشْخِصِف َفَصـََع َكَؿا  َفَصؾَّك الظُّْفَر ِحق ِحق

َم ِجْبِريُؾ َوَرُسقُل    َصـََع, َفَتَؼدَّ
ِ
  َخْؾَػُف, َوالـَّاُس َخْؾَػ َرُسقلِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ِ
َفَصؾَّك  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

َم ِجْبِريُؾ َوَرُسقُل  ْؿُس َفَتَؼدَّ ـَ َوَجَبِت الشَّ   اْلَعْصَر, ُثؿَّ َأَتاُه ِحق
ِ
َخْؾَػُف,  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

  َوالـَّاُس َخْؾَػ َرُسقلِ 
ِ
َم  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َػُؼ َفَتَؼدَّ ـَ َغاَب الشَّ َفَصؾَّك اْلَؿْغِرَب, ُثؿَّ َأَتاُه ِحق

  ِجْبِريُؾ َوَرُسقُل 
ِ
  َخْؾَػُف, َوالـَّاُس َخْؾَػ َرُسقلِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ِ
َفَصؾَّك اْلِعَشاَء, ُثؿَّ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـَ اْكَشؼَّ اْلَػْجُر َفتَ  َم ِجْبِريُؾ َوَرُسقُل َأَتاُه ِحق   َؼدَّ
ِ
َخْؾَػُف, َوالـَّاُس َخْؾَػ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

  َرُسقلِ 
ِ
ُجِؾ مِْثَؾ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ـَ َكاَن ضِؾُّ الرَّ َ ِحق

َفَصؾَّك اْلَغَداَة, ُثؿَّ َأَتاُه اْلَقْقَم الثَّاكِل

َْمِس َفَصؾَّك الظُّْفَر, ُثؿَّ َأَتاهُ  ْٕ ُجِؾ  َشْخِصِف َفَصـََع مِْثَؾ َما َصـََع بِا ـَ َكاَن ضِؾُّ الرَّ ِحق

ـَ َوَجَبِت  َْمِس َفَصؾَّك اْلَعْصَر, ُثؿَّ َأَتاُه ِحق ْٕ مِْثَؾ َشْخَصْقِف َفَصـََع َكَؿا َصـََع بِا

َْمِس َفَصؾَّك اْلَؿْغِرَب, َفـِْؿـَا ُثؿَّ ُقْؿـَا, ُثؿَّ كِْؿـَا ُثؿَّ ُقْؿـَا,  ْٕ ْؿُس َفَصـََع َكَؿا َصـََع بِا الشَّ

ـَ اْمَتدَّ اْلَػْجُر َوَأْصَبَح َفَلتَ  َْمِس َفَصؾَّك اْلِعَشاَء, ُثؿَّ َأَتاُه ِحق ْٕ اُه َفَصـََع َكَؿا َصـََع بِا

ـَ  َْمِس َفَصؾَّك اْلَغَداَة, ُثؿَّ َقاَل: َما َبْق ْٕ َوالـُُّجقُم َباِدَيٌة ُمْشَتبَِؽٌة َفَصـََع َكَؿا َصـََع بِا

ـِ َوْقٌت  اَلَتْق ـِ الصَّ  .(٤)«َهاَتْق

يف صحقح  ڤٕصحابف هذه إوقات, فػل حديث بريدة  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل وبقّـ رسقل

 .مسؾؿ

 
َّ
ـِ  ملسو هيلع هللا ىلص أتك الـَّبل ـِ الققَتْق الِة فؼال: َصؾِّ معـا هَذْي رُجٌؾ فسَللف طـ وقِت الصَّ

ؿُس مرتػعٌة بقضاُء حقٌَّة  ؿُس صؾَّك الظُّفَر ثؿَّ صؾَّك العصَر والشَّ ا زالِت الشَّ فؾؿَّ

ػُؼ وصؾَّك  ـَ غاب الشَّ ؿُس وصؾَّك الِعشاَء حق ـَ غابِت الشَّ وصؾَّك الؿغرَب حق
                                                                                       

  (209.)(, وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل 513أخرجف الـسائل يف ســف ) (٤)
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ا كان ًٓ فلبَرد بالظُّفِر فلكَعَؿ أْن ُيربَِد هبا وأَمره  الَػجَر بَغَؾٍس فؾؿَّ مِـ الغِد أَمر بال

ٍة وأَمره فلقام الؿغرَب  َل مرَّ رها فقَق الَّذي كان أوَّ ؿُس حقٌَّة أخَّ فلقام العصَر والشَّ

ػِؼ وأَمره فلقام الِعشاَء بعَدما ذَهب ُثؾُث الؾَّقِؾ وأَمره فلقام الَػْجَر  قْبَؾ مغقِب الشَّ

الةِ فلسػَ  ائُؾ طـ وقِت الصَّ ـَ السَّ  قال: َوْقُت  قال: أكا يا رسقَل  ؟ر هبا ثؿَّ قال: أي
ِ
اهلل

ـَ ما رَأْيُتؿ  .(٤)«صالتِؽؿ بْق

اَلِة,  ڤ مقسك وجاء طـ أبل ـْ َمَقاِققِت الصَّ ٌؾ َيْسَلُلُف َط
كحقه َأكَُّف َأَتاُه َسائِ

َٓ َيَؽاُد َيْعِرُف َفَؾْؿ َيُردَّ َطَؾْقِف َشْقًئا, َقاَل: َفَلَقاَم  ـَ اْكَشؼَّ اْلَػْجُر, َوالـَّاُس  اْلَػْجَر ِحق

ْؿُس, َواْلَؼائُِؾ َيُؼقُل َقِد  ـَ َزاَلِت الشَّ َبْعُضُفْؿ َبْعًضا, ُثؿَّ َأَمَرُه َفَلَقاَم بِالظُّْفِر, ِحق

ْؿُس ُمْرَتِػَعٌة, ُثؿَّ اْكَتَصَػ الـََّفاُر, َوُهَق َكاَن َأْطَؾَؿ مِـُْفْؿ, ُثؿَّ َأَمَرُه َفَلَقاَم  بِاْلَعْصِر َوالشَّ

ـَ َغاَب  ْؿُس, ُثؿَّ َأَمَرُه َفَلَقاَم اْلِعَشاَء ِحق ـَ َوَقَعِت الشَّ َأَمَرُه َفَلَقاَم بِاْلَؿْغِرِب ِحق

ـَ اْلَغِد َحتَّك اْكَصَرَف مِـَْفا, َواْلَؼائُِؾ َيُؼقُل َقْد َصَؾعَ 
َر اْلَػْجَر مِ َػُؼ, ُثؿَّ َأخَّ ِت الشَّ

َْمِس, ُثؿَّ  ْٕ ـْ َوْقِت اْلَعْصِر بِا
َر الظُّْفَر َحتَّك َكاَن َقِريًبا مِ ْؿُس, َأْو َكاَدْت, ُثؿَّ َأخَّ الشَّ

َر  ْؿُس, ُثؿَّ َأخَّ ِت الشَّ ُؾ َيُؼقُل َقِد اْحَؿرَّ
َر اْلَعْصَر َحتَّك اْكَصَرَف مِـَْفا, َواْلَؼائِ َأخَّ

ْقِؾ اْلَؿْغِرَب َحتَّك َكاَن ِطـَْد ُس  َر اْلِعَشاَء َحتَّك َكاَن ُثُؾُث الؾَّ َػِؼ, ُثؿَّ َأخَّ ُؼقِط الشَّ

ـِ  ـَ َهَذْي ائَِؾ, َفَؼاَل: اْلَقْقُت َبْق ُل, ُثؿَّ َأْصَبَح َفَدَطا السَّ َوَّ ْٕ  .(2)«ا

ـْ َطْبدِ    وَط
ِ
ـِ َطْؿِرو اهلل ـِ اْلَعاصِ  ْب ـْ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل كَُّف َقاَل: ُسئَِؾ َرُسقُل  ڤ ْب َط

ُل,  َوَّ ْٕ ْؿِس ا َؾَقاِت, َفَؼاَل: َوْقُت َصاَلِة اْلَػْجِر َما َلْؿ َيْطُؾْع َقْرُن الشَّ َوْقِت الصَّ

َؿاِء, َما َلْؿ َيْحُضِر اْلَعْصُر,  ـِ السَّ ـْ َبْط ْؿِس َط َوَوْقُت َصاَلِة الظُّْفِر إَِذا َزاَلِت الشَّ
                                                                                       

 (.613أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (٤)

 (.614أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (2)
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ُل, َوَوْقُت َصاَلِة  َوَوْقُت َصاَلِة اْلَعْصِر َما َلْؿ َتْصَػرَّ  َوَّ ْٕ ْؿُس, َوَيْسُؼْط َقْرُكَفا ا الشَّ

َػُؼ, َوَوْقُت َصاَلِة اْلِعَشاِء إَِلك كِْصِػ  ْؿُس, َما َلْؿ َيْسُؼِط الشَّ اْلَؿْغِرِب إَِذا َغاَبِت الشَّ

 .(٤)«الؾَّْقؾِ 

 وإحاديث يف الباب كثقرة لقس هذا مقصـ بسطفا.

 حهِ ايصال٠ يف غري ٚقتٗا:

 وٓ يجقز أن تصؾك الصالة لغقر وقتفا إٓ يف حالقـ:

 جؿع التؼديؿ أو التلخقر: إول:

 فقف. ملسو هيلع هللا ىلص فرسقلواهلل  لؿا يجؿع بقـفؿا مـ الصؾقات مع أكف وقت شرطل رخص

 يف حال الـسقان أو الـقم طـفا: الثاين:

َفا » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لؿا يليت مـ ققل رسقل ـْ َصاَلتِِف َفْؾُقَصؾِّ ـْ َكاَم َط إَِذا اْكَتَبَف َلَفا, َم

َفا إَِذا َذَكَرَها ـْ َكِسَل َصاَلًة َفْؾُقَصؾِّ  .ڤ , متػؼ طؾقف طـ أكس(2)«َوَم

 

 

  

                                                                                       

 (.612أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (٤)

 (.684(, ومسؾؿ يف صحقحف )597أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)



 
338 

 

  1/جإفــادة ذوي األفهـــام بشرح عمدة األحكام

 
 

 

  ,اهلل أٟ األعُاٍ أحب إىل»حدٜح: ]

 [«...,قاٍ ايصال٠ ع٢ً ٚقتٗا

 

 

ـْ َأبِلْ ) - 51 ْقَباكِلَّ  فَع َثـِل َصاِحُب َهِذِه  َطْؿرٍو الشَّ اِر, َوَأَشاَر إَِلك َداِر َقاَل: َحدَّ الدَّ

 اِْبـ َمْسُعقد َطْبدِ 
ِ
  َقاَل: َسَلْلُت َرُسقَل  ,ڤ اهلل

ِ
َْطَؿاِل َأَحبُّ  :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ْٕ َأيُّ ا

  إَِلك
ِ
اَلُة َطَؾك َوْقتَِفا, ُقْؾُت: ُثؿَّ َأيٌّ  ؟اهلل , ُقْؾُت: ُثؿَّ  ؟َقاَل: الصَّ ـِ َقاَل: ُثؿَّ بِرُّ اْلَقالَِدْي

َثـِل َرُسقُل  َقاَل: ُثؿَّ اْلِجَفاُد فِل َسبِقؾِ  ؟َأيٌّ  , َقاَل: َحدَّ
ِ
: َوَلِق  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل اهلل َـّ بِِف

 (.(٤)«اْسَتَزْدُتُف َلَزاَدكِل

l: 

 «:طؿرو الشقباين وطـ أبل»قوله: 

ذكره ابـ حبان يف صبؼات  بـ إياس الشقباين, وُيؼال الَقْشُؽري, هق سعد

 ملسو هيلع هللا ىلص وقال حج يف الجاهؾقة حجتقـ, وكان يف أيام الـبلالتابعقـ, يف كتابف الثؼات, 

 صبًقا يعؼؾ, ولقست لف ُصحبة.

 :وقال الخطقب 

 إٓ أكف لؿ يراُه. ملسو هيلع هللا ىلص تابعل ُيَعد يف أهؾ الؽقفة, وقد أدرك الـبل

 «:بـ مسعقد اهلل طبد»قوله: 

 إولقـ. أسؾَؿ بؿؽة وهق مـ السابؼقـ, الرحؿـ الُفذلل طبد بـ غافؾ أبق هق
                                                                                       

 (.85(, ومسؾؿ يف صحقحف )527أخرجف البخاري يف صحقحف ) (٤)
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ـْ َأْضَفَر إِْساَلَمُف َسْبَعٌة َرُسقُل )وهق الؼائؾ:  ُل َم اٌر  َوَأُبق ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َأوَّ َبْؽٍر َوَطؿَّ

ا َرُسقُل  ُف ُسَؿقَُّة َوُصَفْقٌب َوباَِلٌل َواْلِؿْؼَداُد َفَلمَّ ا  َفَؿـََعفُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َوُأمُّ ِف َوَأمَّ اهلُل بَِعؿِّ

ا َسائُِرُهْؿ َفَلَخَذُهُؿ اْلُؿْشِرُكقَن َفَلْلَبُسقُهْؿ َأْدَراَع اهلُل  َبْؽٍر َفَؿـََعفُ  َأُبق بَِؼْقمِِف َوَأمَّ

ْؿس...  .(٤)«اْلَحِديِد, َوَأْوَقُػقُهْؿ فِل الشَّ

ـْ َساَقْقِف. َقاَل:  ڤ َوطـف يُح َفَؽَشَػْت َط َأكَّف: َكاَن َيْجـِل َلُفْؿ َكْخَؾًة, َفَفبَِّت الرِّ

ـْ 
 َفَضِحُؽقا مِ

ُّ
ِة َساَقْقِف, َفَؼاَل الـَّبِل ِذي  :ملسو هيلع هللا ىلص ِدقَّ ِة َساَقْقِف؟ َوالَّ ـْ ِدقَّ

َأَتْضَحُؽقَن مِ

ـْ َجَبِؾ ُأُحدٍ 
 .(2)«َكْػِسل بَِقِدِه َلُفَؿا َأْثَؼُؾ فِل اْلِؿقَزاِن مِ

ـْ كَِتاِب  :ڤ َوَقاَل 
َٓ إَِلَف َغْقُرُه, َما ُأْكِزَلْت ُسقَرٌة مِ  الَِّذي 

ِ
  َواهلل

ِ
َّٓ َأَكا َأْطَؾُؿ  اهلل إِ

ـْ كَِتاِب 
َٓ ُأْكِزَلْت آَيٌة مِ ـَ ُأْكِزَلْت, َو َّٓ َأَكا َأْطَؾُؿ فِقَؿ ُأْكِزَلْت, َوَلْق َأْطَؾُؿ َأَحًدا  َأْي  إِ

ِ
اهلل

ُغُف اإِلبُِؾ َلَركِْبُت إَِلْقفِ  َأْطَؾَؿ مِـِّل بِؽَِتاِب  , ُتَبؾِّ
ِ
 .(٣)«اهلل

ـْ فِل َرُســقلِ  :ڤ َوَقاَل 
 َلَؼْد َأَخْذُت مِ

ِ
  َواهلل

ِ
ـَ ُسقَرًة,  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل بِْضًعا َوَسْبِعق

 
ِّ
 َلَؼْد َطؾَِؿ َأْصَحاُب الـَّبِل

ِ
ـْ َأْطَؾِؿِفْؿ بِؽَِتاِب  ملسو هيلع هللا ىلص َواهلل

, َوَما َأَكا  َأكِّل مِ
ِ
اهلل

 .(١)«بَِخْقِرِهؿْ 

  :ڤ وطـف
َّ
ـَ أبل ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ الـبل  ُيصؾِّل فافتتَح  وطبدُ بؽٍر وطؿَر  أتاُه بق

ِ
اهلل

ا َكَؿا ُأْكِزَل, َفْؾَقْؼَرْأُه  :ملسو هيلع هللا ىلص الـساَء فَسَحَؾفا فؼال الـبل ـْ َأَحبَّ َأْن َيْؼَرَأ اْلُؼْرآَن َغضًّ َم

ـِ ُأمِّ َطْبٍد, َراَءِة اْب
َم يسلُل فجعَؾ الـبل َطَؾك قِ يؼقُل: َسْؾ ُتعَطْف َسْؾ  ملسو هيلع هللا ىلص ثؿ تؼدَّ

                                                                                       

 (, وقال فقف: هذا حديث حسـ.847(, وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل )150أخرجف ابـ ماجف ) (٤)

(, وقال 837) (, وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل 3991أخرجف أحؿد يف مسـده ) (2)

 فقف: هذا حديث حسـ. 

 (.2463(, ومسؾؿ يف صحقحف )5002أخرجف البخاري يف صحقحف ) (٣)

 (.2462(, ومسؾؿ يف صحقحف )5000رجف البخاري يف صحقحف )أخ (١)
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 .(٤)«ُتعَطف

َٓ َيـَْػُد,  فؼال فقؿا سلَل:« َسْؾ ُتعَطف , َوَكِعقًؿا  َٓ َيْرَتدُّ الؾَُّفّؿ إِكِّل َأْسَلُلَؽ إِيَؿاًكا 

دٍ   .(2)«فِل َأْطَؾك َجـَِّة اْلُخْؾدِ  ملسو هيلع هللا ىلص َوُمَراَفَؼَة ُمَحؿَّ

 وهق مـ فؼفاء الصحابة وطؾؿاءهؿ, ولف غقر ذلؽ مـ الشؿائؾ والػضائؾ.

 «:ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َسَلْلُت َرُسقَل »قوله: 

اهلل,  اهلل طؾقفؿ, طؾك معرفة ما يؼرهبؿ إلك حرص السؾػ رضقانوفيه: 

 وفقف أن إطؿال تتػاضؾ.

َْطَؿاِل َأَحبُّ  فنكف لؿ يؼقل دلـل طؾك طؿؾ يحبف ْٕ اهلل, وإكؿا قال: َأيُّ ا

  إَِلك
ِ
 «.اهلل

َْطَؿاِل َأَحبُّ إَِلك»قوله:  ْٕ   َأيُّ ا
ِ
 «:؟اهلل

: اهلل  ُيشؽِؾ, وفقؿا ُيجَفؾ, امتثآ لؼقلسمال العالؿ فقؿا فيه: 
 .[43الـحؾ: ] ﴾ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿

اهلل,  ففـاك محبقب, وهـاك أحب, فعؾك الؿسؾؿ أن ُيبادر إلك محبقبات

والؿحسـقـ,  ُيحب الؿتؼقـ, والصادققـ, والصابريـ, والخاشعقـ, اهلل  فنن

 والتقابقـ, والؿتطفريـ, وغقر ذلؽ.

, وهل مـ الصػات الػعؾقة الثبقتقة التل إثبات صػة الؿحبة هلل وفيه: 

 يػعؾفا ربـا متك شاء, وكقػ شاء.

 .[11الشقرى:  ] ﴾ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ﴿قال تعالك: 
                                                                                       

(, وقال فقف: هذا 708) (, وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل 4255أخرجف أحؿد ) (٤)

 حديث حسـ. 

 (.3797أخرجف أحؿد ) (2)
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 ﴾ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ﴿اهلل تعالك:  وأدلتفا كثقرة: مـفا ققل

 .[54الؿائدة: ]

 .[76آل طؿران: ] ﴾﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹﴿وققلف تعالك: 

 .[4التقبة: ] ﴾ہ ۀ ۀ ڻ﴿: اهلل  وققل

, اْلَخِػلَّ  اهللَ ُيِحبُّ اْلَعْبَد  إِنَّ »ويف السـة:  , اْلَغـِلَّ  .(٤)«التَِّؼلَّ

, فؾؿ يشرع اهلل  أن إطؿال الصالحة كؾفا داخؾف تحت محبةوفيه: 

 شقًئا مـ إطؿال, إٓ وهق يحبف ويرضاه. ربـا

 , ٓزمف وسارع فقف.اهلل  أن اإلكسان إذا طؿؾ بالعؿؾ الؿحبقب إلكوفيه: 

ك اإليؿان فقدخؾ يف ذلؽ:وفيه:   أن إطؿال داخؾف يف ُمَسؿَّ

أطؿال الؼؾب, والجقارح, والؾسان, ومـ طؼقدة أهؾ السـة أن اإليؿان ققٌل 

 وطؿؾ, ققل الؼؾب والؾسان, وطؿؾ الؼؾب والجقارح.

اَلُة َطَؾك َوْقتَِفا»قوله:   «:الصَّ

 .«الصالة أول وقتفا»ويف رواية: 

 ولؽـفا شاذة.

 (:٤/٤89قال الحاكؿ يف الؿستدرك )

بـ  حجاج قد روى هذا الحديث جؿاطة طـ شعبة ولؿ يذكر هذه الؾػظة غقر»

 هـا. «الشاطر
مـ  ,( وغقرهؿا1475وابـ حبان ) ,(327وجاء الحديث طـد ابـ خزيؿة )

ثـا  ,بـ مؽرم ( وغقره مـ صريؼ الحسـ1/188وأخرجف الحاكؿ ) ,صريؼ بـدار
                                                                                       

 .ڤ(, مـ حديث سعد بـ أبل وقاص 2965أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (٤)
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قال ابـ حبان:  ,بـ العقزار بف طـ القلقد ,بـ مغقل ثـا مالؽ ,بـ طؿر طثؿان

 هـا. «بـ طؿر الصالة يف أول وقتفا تػرد بف طثؿان»
أي إطؿال  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل قال: سئؾ رسقل ,ڤ وجاءت مـ حديث أم فروة

 .(٤)«الصالة يف أول وقتِفا»أفضؾ فؼال: 

بـ هشام, ضعقػان والرواية  اهلل العؿري, والؼاسؿ والحديث يف إسـاده طبد

 طـ أم زفر مبفؿة.

اَلُة َطَؾك َوْقتَِفا»فالثابت هل رواية:   .«الصَّ

 سقاًء صالها يف أول وقتفا, أو صالها يف آخر وقتفا.

 حهِ ايصال٠ يف أٍٚ ايٛقت:

اختؾػ العؾؿاء يف إفضؾ والجؿفقر طؾك أن الؿبادرة بالصالة أفضؾ إٓ 

 اهلل تعالك. يف الحر طؾك ما يليت إن شاءيف صالة العشاء والظفر 

ذكر أهنا مـ  ملسو هيلع هللا ىلص ٕن الـبل قد يؼقل قائؾ الصالة يف الققت لقست بقاجبة,

 فضائؾ إطؿال, كؼقل فضائؾ إطؿال داخؾة يف القاجبات والؿستحبات.

 حهِ يٛ أخس اإلْطإ ايصال٠ إىل آخس ٚقتٗا ثِ َات:

 ط حتك يخرج الققت بدون طذر.مادام الققت باقًقا, ولؿ ُيَػرِّ  لؿ يلثؿ

ٕكفا لؿ تصِؾ  لق أخرت امرأٌة الصالة ثؿ جاءها الحقض هؾ كؼقل أثَِؿت

 الصالة يف وقتفا؟

لؾعبادة  اهلل  ٓ لؿ تلثؿ ٕهنا ما زالت يف الققت الذي فرضفالجقاب: 
                                                                                       

(, وقال فقف: 453يف صحقح أبل داود إم ) (, وصححف اإلمام إلباين 426أخرجف أبق داود ) (٤)

مـ حديث طبد اهلل بـ مسعقد. وقال  «صحقحفؿا»حديث صحقح. أخرجف الحاكؿ وكذا ابـ خزيؿة يف 

 .بؿعـاه( «الصحقحقـ», ووافؼف الذهبل. وهق يف «وهق صحقح طؾك شرط الشقخقـ»الحاكؿ: 
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 وٓ يؾزمفا قضاء.

إشقاء: ٕن بالصالة لؿـزلتفا, وذكر الققت دون غقره مـ  ملسو هيلع هللا ىلص بدأفائدة: 

 الققت مـ أهؿ شروط الصالة.

ومـ صؾك الصالة يف غقر وقتفا لغقر ما طذٍر, فصالتف باصؾة, وسقليت معـا 

 ذكر إطذار. اهلل  بنذن

ـِ »قوله:   «:ُثؿَّ بِرُّ اْلَقالَِدْي

 ڳ ڳ ڳ﴿اهلل:  مـزلة بر القالديـ وصاطتفؿا بالؿعروف قالفيه: 

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ * ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

 .[23اإلسراء:  ] ﴾ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

 .[36الـساء: ] ﴾ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿اهلل تعالك:  وقال

 ڃ ڃ﴿: اهلل  حؼ القالديـ بحؼف وقال اهلل  فؼد قرن

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

 .[14لؼؿان: ] ﴾ڎ

 اهلل , ويؼقل[8العـؽبقت: ] ﴾ٺٿ ٺ ٺ ٺ﴿اهلل تعالك:  وقال

: ﴿ڀ ڀڀ پ پ پ پ ٻٻ ٻ ٻ ٱ 

 .[15إحؼاف:  ] ﴾ٺ ٺ ڀ

القالُد أوسُط أبقاِب الجـَِّة » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل قال: قال رسقل ڤ الدرداء وطـ أبل

 .(٤)«فنن شئَت فلضع ذلَِؽ الباَب أِو احػْظفُ 

                                                                                       

 (.914(, وهق يف الصحقحة لإلمام إلباين )3663(, وابـ ماجف )1900ف الرتمذي )أخرج (٤)
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َرِغَؿ َأْكُػُف, ُثؿَّ َرِغَؿ َأْكُػُف, ُثؿَّ  :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل قال: قال رسقل ڤ مالؽ وطـ أبل

؟ َيا َرُسقَل « َرِغَؿ َأْكُػفُ  ـْ ـْ َأْدَرَك َوالَِدْيِف ِطـَْد اْلؽَِبِر, َأَحَدُهَؿا َأْو  ِققَؾ: َم  َقاَل: َم
ِ
اهلل

َؾْقِفَؿا, ُثؿَّ َلْؿ َيْدُخِؾ اْلَجـَّةَ 
 .(٤)«كِ

اإلحسان إلك القالديـ, ب ملسو هيلع هللا ىلص ورسقلف اهلل  يف غقر هذه مـ إدلة, يلمر

, وفعاًل, ودطاًء,  ًٓ ففؿا السبب يف وجقدك, فقـبغل أن ُتحسـ إلقفؿا قق

كثقرة, وٓ يطاطان يف غقر  وتقاضًعا, وغقر ذلؽ, وإحاديث يف وجقب صاطتفؿا

َٓ َصاَطَة فِل َمْعِصَقٍة, إِكََّؿا الطَّاَطُة فِل  :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل الؿعروف, فؼد قال رسقل

 .ڤ متػؼ طؾقف طـ طؾل(2)«الَؿْعُروِف 

  ُثؿَّ اْلِجَفاُد فِل َسبِقؾِ »قوله: 
ِ
 «:اهلل

اهلل, قال  اهلل يؽقن إلطالء كؾؿة الجفاد مـ بذل الجفد, الجفاد يف سبقؾ

ـْ َقاَتَؾ لَِتُؽقَن َكؾَِؿةُ  :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل  اْلُعْؾَقا َفُفَق فِل َسبِقؾِ  َم
َ
 ِهل

ِ
  اهلل

ِ
متػؼ (٣)«اهلل

 .ڤ مقسك طؾقف طـ أبل

ـْ َأبِل ـْ َرُسقلِ ڤَقَتاَدَة  وَط َأكَُّف َقاَم فِقِفْؿ َفَذَكَر َلُفْؿ َأنَّ اْلِجَفاَد » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل , َط

َْطَؿاِل, َفَؼاَم َرُجٌؾ, َفَؼاَل: َيا َرُسقَل  فِل َسبِقؾِ  ْٕ  َأْفَضُؾ ا
ِ
يَؿاَن بِاهلل , َواإْلِ

ِ
,  اهلل

ِ
اهلل

, َأَرَأْيَت إِْن ُقتِْؾُت فِل َسبِقؾِ 
ِ
ُر َطـِّل َخَطاَياَي؟ َفَؼاَل َلُف َرُسقُل  اهلل َكَعْؿ,  :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ُتَؽػَّ

, َوَأْكَت َصابٌِر ُمْحَتِسٌب, ُمْؼبٌِؾ َغْقُر ُمْدبِرٍ  إِْن ُقتِْؾَت فِل َسبِقؾِ 
ِ
ُثؿَّ َقاَل  ,«اهلل

  َقاَل: َأَرَأْيَت إِْن ُقتِْؾُت فِل َسبِقؾِ « َكْقَػ ُقْؾَت؟ :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َرُسقُل 
ِ
ُر َطـِّل اهلل َأُتَؽػَّ

َّٓ  :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َخَطاَياَي؟ َفَؼاَل َرُسقُل  َكَعْؿ, َوَأْكَت َصابٌِر ُمْحَتِسٌب, ُمْؼبٌِؾ َغْقُر ُمْدبٍِر, إِ
                                                                                       

 (. 2551أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (٤)

 (.1840(, ومسؾؿ يف صحقحف )7257أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)

 (.1904(, ومسؾؿ يف صحقحف )123أخرجف البخاري يف صحقحف ) (٣)
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, َفنِنَّ ِجْبِريَؾ  ـَ ْي  .(٤)«َقاَل لِل َذلَِؽ  الدَّ

 اهلل. وسقليت الؽالم طـ الجفاد يف آخر الؽتاب إن شاء

 كالصالة, ُذكرت يف الحديث فقفا الالزم لؾعبدففذه إطؿال الثالثة, التل 

الؿسؾؿقـ, وهق  ف إلكإلك إقربقـ كرب القالديـ, و الؿتعّدي كػع والؿتعّدي

 اهلل. الجفاد يف سبقؾ

َثـِل» قوله: َـّ  َحدَّ  .ملسو هيلع هللا ىلص لف لسمالف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َرُسقُل  هبـ أخربين أي «:ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َرُسقُل  بِِف

أي لق صؾبت مـف الزيادة طؾك هذا إطؿال «: َوَلِق اْسَتَزْدُتُف َلَزاَدكِل»قوله: 

 الصالحة لزاد: يف ذكرها وبقاهنا.

 

 

  

                                                                                       

 (. 1885أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (٤)
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 ٜصًٞ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  نإ زضٍٛ»حدٜح: ]

 [«...ايفذس فٝػٗد َع٘ ْطا٤

 

 

ـْ َطائَِشةَ  - 5٤ َفَقْشَفُد ُيَصؾِّل اْلَػْجَر  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َلَؼْد َكاَن َرُسقُل »َقاَلْت:  ڤ )َط

َـّ َما  ـَ إَِلك ُبُققتِِف , ُثؿَّ َيْرِجْع َـّ َعاٍت فِل ُمُروصِِف ـَ اْلُؿْمِمـَاِت ُمَتَؾػِّ َمَعُف كَِساٌء ِم

ـَ اْلَغَؾس َـّ َأَحٌد ِم  (.(٤)«َيْعرُِفُف

 ُمعؾَّؿة تؽقن مـ َخٍز وتؽقن مـ صقف. الُؿروط: أكسقةٌ 

َعاٍت: ُمَتَؾحَػاٍت, واْلَغَؾس:   اختالط ضقاء الصبح بظؾؿة الؾقؾ.وُمَتَؾػِّ

l: 

لبقان الققت الؿختار لصالة الػجر, وقد تؼدم  احلديح: ساق املصيف 

, أي ما «أن الصالة ما بقـ هاتقـ» وفقفا: ڤمقسك  حديث جابر وبريدة وأبل

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل بقـ الققتقـ الذيـ صؾك فقفؿا رسقل

 حديٌث طظقؿ يف بابف وفقف مسائؾ: ڤ وحديث طائشة

مـ الؿداومة طؾك الصالة يف وقتفا, وقد تؼدم  ملسو هيلع هللا ىلص ما كان طؾقف الـبلإولك: 

 أن كان تػقد الؾزوم وآستؿرار.

 ﴾ی ی ی ی﴿: اهلل  طـ ققل ڤ وقد سلل بعضفؿ ابـ طباس
 .[158الـساء: ] ﴾ں ڱ ڱ ڱ﴿: اهلل  , وطـ ققل[170الـساء: ]

                                                                                       

 (.645(, ومسؾؿ يف صحقحف )372أخرجف البخاري يف صحقحف ) (٤)
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 بؿعـاه. ڤوكحق ذلؽ مـ أيات فذكر لف ابـ طباس 

 هذا لقس طؾك الؿاضل بؾ هق مػقد لؾزوم وآستؿرار.أن 

َأنَّ  ,ڤ هريرة جقاز حضقر الـساء الؿساجد وقد صح طـ أبلوفيه: 

  َرُسقَل 
ِ
 َمَساِجَد  َٓ َتْؿـَُعقا إَِماءَ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ِ
َـّ  اهلل ـَ َوُه ـْ لِقَْخُرْج

, َوَلؽِ
ِ
اهلل

اهلل  ٓ تؿـعقا إيؿاء»بؾػظ:  ڤ , وأصؾف يف الصحقح طـ ابـ طؿر(٤)«َتِػاَلٌت 

 .«اهلل مساجد

ـْ َزْيـََب, اْمَرَأِة َطْبدِ  , َقاَلْت: َقاَل َلـَا َرُسقُل  وَجاَء َط
ِ
  اهلل

ِ
إَِذا َشِفَدْت » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

َـّ اْلَؿْسِجَد َفاَل َتَؿسَّ صِقًبا  .(2)«إِْحَداُك

ـْ َأبِل وذلؽ ٕن الـساء فتـة كؿا   ڤ َسِعقٍد اْلُخْدِريِّ  جاء, َط
ِّ
ـْ الـَّبِل  ملسو هيلع هللا ىلص َط

ْكَقا ُحْؾَقٌة َخِضَرٌة, َوإِنَّ »َقاَل:  اهللَ ُمْسَتْخِؾُػُؽْؿ فِقَفا, َفَقـُْظُر َكْقَػ َتْعَؿُؾقَن؟  إِنَّ الدُّ

ل الـَِّساءِ 
ْتـَِة َبـِل إِْسَرائِقَؾ, َكاَكْت فِ

َل فِ ُؼقا الـَِّساَء, َفنِنَّ َأوَّ ْكَقا, َواتَّ ُؼقا الدُّ  .(٣)«َفاتَّ

َما َتَرْكُت » :ڤ بـ زيد, وابـ طباس, كؿا يف حديث أسامة ملسو هيلع هللا ىلص وقال

ـْ الـَِّساءِ  َجاِل ِم ْتـًَة َأَضرَّ َطَؾك الرِّ
 متػٌؼ طؾقف.(١)«َبْعِدي فِ

ـْ َطْبدِ    َوَط
ِ
ـِ الـبل ڤ بـ مسعقد اهلل الَؿْرَأُة َطْقَرٌة, َفنَِذا »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص َط

ْقَطانُ   أخرجف الرتمذي. (5)«َخَرَجْت اْسَتْشَرَفَفا الشَّ

                                                                                       

 (, وقال فقف: هذا حديث حسـ.1276(, وهق يف الصحقح الؿسـد برقؿ )565أخرجف أبق داود ) (٤)

 (.443أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (2)

 (.2742أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (٣)

 (.2740(, ومسؾؿ يف صحقحف )5096أخرجف البخاري يف صحقحف ) (١)

(, وقال فقف: هذا 863) (, وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل 1173أخرجف الرتمذي ) (5)

 حديث صحقح طؾك شرط مسؾؿ.
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 وقد قال بعضفؿ:

ــــاء أخ أخـــــا  ــــك الـس ــــلمــ طؾ  ٓ ي

 

 مـــا يف الرجـــال طؾـــك الـســـاء أمـــقـ  

 ,مـ الدخقل طؾك زوجات اإلخقة وما يف حؽؿفـ ملسو هيلع هللا ىلص وقد حذر الـبل 

ـْ ُطْؼَبةَ  ـِ َطامٍِر, فضاًل طـ غقرهـ, فَع   َأنَّ َرُسقَل  ,ڤ ْب
ِ
إِيَّاُكْؿ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ُخقَل  َْكَصاِر: َيا َرُسقَل  «َطَؾك الـَِّساءِ َوالدُّ ْٕ ـَ ا
 َأَفَرَأْيَت اْلَحْؿَق؟  َفَؼاَل: َرُجٌؾ مِ

ِ
اهلل

 .(٤)«اْلَؿْقُت  اْلَحْؿقُ »َقاَل: 

ومع ذلؽ يجقز لفا أن تشفد الجؿاطة كؿا شفدت كساء الؿممـات 

 كؿا يف الحديث. الجؿاطة, لؽـ بشرط أن يخرجـ مسترتات,

َعاٍت »قوله:  َـّ  ُمَتَؾػِّ  «:فِل ُمُروصِِف

 ں ڱ﴿: اهلل  وقد قال أي: محتجبات متغطقات, غقر معروفات

 ھ ھ ھ ھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں

 .[59إحزاب: ] ﴾﮳ ﮲ ۓ ۓ ےے

 األفطٌ يف صال٠ املسأ٠ إٔ تهٕٛ يف ايبٝت:

وصالة الؿرأة يف بقتفا أفضؾ مـ صالهتا يف الؿسجد حتك ولق كاكت يف مؽة, 

لحديث: صالة الؿرأة يف بقتفا أفضؾ مـ صالهتا يف حجرهتا أو يف الؿديـة 

 .(2)«وصالهتا يف مخدطفا أفضؾ مـ صالهتا يف بقتفا

ولق ققؾ بلن الصالة يف الؿسجد الحرام بؿائة ألػ صالة, أو أفضؾ مـ مائة 

                                                                                       

 (.2171(, ومسؾؿ يف صحقحف )5232أخرجف البخاري يف صحقحف ) (٤)

  , وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطلڤ(, مـ حديث ابـ مسعقد 570أخرجف أبق داود ) (2)
 (, وقال فقف: هذا حديث صحقح طؾك شرط مسؾؿ.849)
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 ألػ صالة كؿا يف بعض الروايات, فصالهتا يف بقتفا أفضؾ مـ ذلؽ, ٕكف أسرت,

 ة يف سرتة الؿرأة.وهذا لشدة الؿبالغ

, هق الذي طـده زيادة إيؿان مـ ققلفا: اهلل  أن الذي يؿتثؾ شرعوفيه: 

ـَ اْلُؿْممِـَاِت »
أي الـساء «, كَِساُء اْلُؿْممِـَاِت »ويف رواية: «, َفَقْشَفُد َمَعُف كَِساٌء مِ

يف السر  اهلل  الاليت َكُؿؾ إيؿاهنـ, وطظؿ شلهنـ يف هذا الباب, حتك راقبـ

 والعالكقة, ويف الخؾقة والجؾقة.

إذا كان هذا شلن الـساء يف ذلؽ الحقـ, فؽقػ يؽقن  ويف الحديث بالؿػفقم:

 شلن الرجال ٓ شؽ أهنؿ أكثر حضقًرا ومبادرة, إلك شفقد الُجُؿعات, والَجَؿاطات.

وحتك  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل طؾقفؿ طؾك مالزمة الـبل حرص الصحابة رضقانوفيه: 

 الخقر العظقؿ يف ذلؽ. يػتفـالؿممـات لؿ 

  وجقب سرت الؿرأة لجؿقع جسؿفا, وقد قال َرُسقُل وفيه: 
ِ
َٓ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

َـّ ِمْثَؾ َهَذا اْلُغَراِب فِل اْلِغْرَبانِ  ـْ َكاَن ِمـُْف َّٓ َم ـَ الـَِّساِء, إِ  .(٤)«َيْدُخُؾ اْلَجـََّة ِم

 واستدل العؾؿاء هبذا الحديث طؾك وجقب الحجاب.

داود:  طـد أبل ڤ هريرة وأما حديث أبل جقاز التؾثؿ يف الصالة,وفيه: 

ُجُؾ َفاهُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َأنَّ َرُسقَل » َ الرَّ
اَلِة َوَأْن ُيَغطِّل ْدِل يف الصَّ , ففق (2)«هنك طـ السَّ

بـ ذكقان ضعػف الجؿفقر  حديث ضعػف شقخـا مؼبؾ وغقره, فػل سـده الحسـ
                                                                                       

(, وقال فقف: هذا حديث 1010(,وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل )17770أخرجف أحؿد ) (٤)

 .ڤ صحقح, مـ حديث طؿرو بـ العاص

 (, وهق يف صحقح أبل داود إم لإلمام إلباين 966(, وابـ ماجف )643أخرجف أبق داود ) (2)
(, وقال فقف: إسـاده حسـ, وكذا قال الحافظ العراقل, وهق طؾك شرط البخاري, وصححف 650برقؿ )

 الحاكؿ ووافؼف الذهبل. 
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 وهق مدلس.

غقره,  ٓسقؿا إذا كان طـده رائحة قد تمذي لؾحاجةفاإلكسان لف أن يغطل فاه 

 أو كان طـده تحسس, فنن اإلسالم جاء بالؿحافظة طؾك الضروريات.

 جقاز لبس الؿرأة لؾثقاب الُؿعؾَّؿة, بشرط أن ٓ تؽقن فتـة لفا, أو لغقرها.وفيه: 

جقاز اتخاذ الحجاب مـ غقر السقاد, لؽـ قد اطتادت الـساء طؾك وفيه: 

 وهق مـ الؿالبس الساترة, فال بلس بذلؽ حتك ققؾ يف شلكف:السقاد, 

 قـــؾ لؾؿؾقحـــة يف الخؿـــار إســــقد 

 

ــــد   ـــــد متعب ـــــت بزاهــ ــــاذا فعؾـــ  م

ـــف   ــــالة ثقاب ــــؿر لؾصــ ـــان شـ ـــد ك  ق

 

ــجد   ــاب الؿس ــف بب ــرت ل ــك خط  حت

ــــــامف   ـــــف صـــــالتف وصقــــ  ردي طؾق

 

 ٓ تؼتؾــــــــــقف بحــــؼ ديـــــ محؿــــد  

سرتها يف بقتفا, ولذلؽ حقـ يـتفقـ مـ الصالة يرجعـ إلك أن الؿرأة وفيه:  

البقت, بخالف الرجال فنهنؿ يجؾسقن يف الؿسجد حتك تشرق الشؿس, كؿا يف 

ـِ َحْرٍب, َقاَل: ُقْؾُت لَِجابِرِ  حديث, ِسَؿاكِ  ـِ َسُؿَرَة, ْب َأُكـَْت ُتَجالُِس  :ڤ ْب

ْبَح  ؟ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َرُسقَل  ُه الَِّذي ُيَصؾِّل فِقِف الصُّ ـْ ُمَصالَّ
َٓ َيُؼقُم مِ َقاَل: َكَعْؿ َكثِقًرا, َكاَن 

ُثقَن, َفَقْلُخُذوَن فِل َأْمِر اْلَجاِهؾِقَِّة  ْؿُس, َفنَِذا َصَؾَعْت َقاَم َوَكاُكقا َيَتَحدَّ َحتَّك َتْطُؾَع الشَّ

ؿُ   .(٤)«ملسو هيلع هللا ىلص َفَقْضَحُؽقَن َوَيَتَبسَّ

َـّ يصؾقـ خؾػ الرجال, كؿا سقليت يف باب  ومؿا يدل طؾك ذلؽ أن الـساء ُك

ـْ َأْسَؿاَء بِـِْت َأبِل   َبْؽٍر, َقاَلْت: َسِؿْعُت َرُسقَل  الصػقف, َط
ِ
ـْ »َيُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َم

َجاُل ُرُءوَسُفْؿ,  ِخرِ, َفاَل َتْرَفْع َرْأَسَفا َحتَّك َيْرَفَع الرِّ ْٔ  َواْلَقْقِم ا
ِ
ـُ بِاهلل َـّ ُيْمِم َكاَن ِمـُْؽ

                                                                                       

 (.670أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (٤)
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َجالِ  ـْ َطْقَراِت الرِّ ـَ ِم  :ڤ بـ سعد وأصح مـف حديث سفؾ (٤)«َكَراَهَة َأْن َيَرْي

« 
ِّ
َغِر َطَؾك ِرَقابِِفْؿ َفِؼقَؾ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن الـَّاُس ُيَصؾُّقَن َمَع الـَّبِل ـْ الصِّ

َوُهْؿ َطاقُِدو ُأْزِرِهْؿ مِ

َجاُل ُجُؾقًسا َـّ َحتَّك َيْستَِقَي الرِّ ـَ ُرُءوَسُؽ َٓ َتْرَفْع  , أخرجف البخاري.(2)«لِؾـَِّساِء 

ـَ اْلَغَؾس»قوله:  َـّ َأَحٌد ِم ـَ ٕمريـ:«: َما َيْعرُِفُف  ما ُيعَرْف

 الذي طؾقفـ. الحجاب الساترإول: 

والَغَؾس اختالط ضقاء الصبح بظالم الؾقؾ, وهذا دلقٌؾ  ,لؾتغؾقسالثاين: 

 كان يصؾل الػجر إذا تحؼؼ صؾقع الػجر. ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أن طؾك

وٓ يـتظر حتك ُقرب صؾقع الشؿس, كؿا هق صـقع الحـػقة, مستدلقـ, بؿا 

الؿسـد وهق يف الصحقح  طـد الرتمذي وغقره ڤ بـ خديج جاء طـ رافع

ف أطظُؿ لألجرِ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص لؾشقخ مؼبؾ, أن الـبل  .(٣)«أسِػروا بالػجرِ, فنكَّ

 يف جامعف: قال اإلمام الترمذي 

ْسَػاَر  ملسو هيلع هللا ىلص وقد َرَأى َغْقُر َواِحٍد مـ َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ مـ َأْصَحاِب الـبل ـَ اإْلِ َوالتَّابِِعق
                                                                                       

يف كتابف أحاديث معؾة ضاهرها الصحة: هذا  (, وقال فقف اإلمام القادطل 851أخرجف أبق داود ) (٤)

يف ترجؿة  «تحػة إشراف»وضاهره الصحة والقؽ ما قالف الحافظ الؿزي يفحديث رجالف رجال الصحقح, 

: وقد وهؿ سريج يف مقضعقـ مـف احدهؿا: ققلف: مقلك ٕسؿاء بـت أبل بؽر طـ مقٓتف أسؿاء قال 

طـ طروة, فاكف لقس مـ حديث الزهري وٓ مـ حديث طروة, والؿحػقظ حديث معؿر )يعـل طـ طبد اهلل 

ٓبل داود  «التحػة»زهري, طـ مقلك ٕسؿاء, طـ أسؿاء( وقد طزاه الحافظ الؿزي يف بـ مسؾؿ اخل ال

: وكان ابـ ( قبؾ هذا الحديث الذي كؼؾـاه, ثؿ قال الحافظ الؿزي 348ص6)ج «الؿسـد»وهق يف 

طققـة يرويف طـ أخل الزهري وربؿا شؽ ابـ طققـة فقف, فؼال: طـ الزهري, أو طـ أخقف, طـ رجؾ لؿ 

طـ أسؿاء, حؽاه طبد الغـل بـ سعقد طـ الدارقطـل, وققؾ فقف طـ مقٓة ٕسؿاء طـ أسؿاء. اهـ. يسؿف, 

 (.797واإلمام إلباين طؾك تصحقحف كؿا يف صحقح أبل داود إم )

 (.814أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)

 (.548(, والـسائل )154أخرجف الرتمذي ) (٣)
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 َوَأْحَؿُد وإسحاق َمْعـَك 
ُّ
افِِعل , وقال الشَّ بَِصاَلِة اْلَػْجِر َوبِِف يؼقل ُسْػَقاُن الثَّْقِريُّ

اَلِة.  ْسَػاِر َتْلِخقُر الصَّ ْسَػاِر َأْن َيِضَح اْلَػْجُر فال ُيَشؽَّ فقف ولؿ َيَرْوا َأنَّ َمْعـَك اإْلِ  هـااإْلِ
 بسقرة البؼرة.قرأ يف الػجر  أكف: ڤ بؽر وقد روي طـ أبل

ربؿا قرأ يف الركعة إولك مـ صالة الػجر  :ڤ بـ الخطاب وكان ُطَؿر

 بسقرة يقسػ, أو بسقرة الـحؾ حتك يجتؿع الـاس.

ر هبا ثؿ ٓ بلس أن يطقؾ الؼراءة فقفا.  فصالة الػجر ُيَبؽَّ

أما أن يمخر الػجر حتك يسػر احتجاًجا بالحديث الؿذكقر فالعؿؾ طؾك 

 ر مـ أهؾ العؾؿ.خالفف, طـد كثق

 وقد ذكره اإلمام البغقي يف شرح السـة:

يا معاُذ إذا »قال لؿعاذ:  ملسو هيلع هللا ىلص حديث كالجؿع بقـ إحاديث, وهق أن الـبل

ُفْؿ, وإذا  كان يف الشتاِء فَغؾِّْس  بالػجرِ, وأصِْؾ الؼراَءَة قْدَر ما ُيطِقُؼ الـاُس وٓ ُتِؿؾَّ

الؾقَؾ قصقٌر, والـاُس يـامقَن, فلمفْؾفؿ حتك كان الصقُػ فلْسِػْر بالػْجرِ, فنِنَّ 

 , لؽـف ٓ يثبت.«ُيَداِرُكقا

 ذنس أْٛاع ايفذس:

 والػجر فجران:

 فجر صادق.إول: 

 فجر كاذب.الثاين: 

 :«ايصادم, ٚايفادس»ايفسم بني ايفذسٜٔ: 

ُف ٓ يحؾُّ » :ملسو هيلع هللا ىلص والػرق بقـفؿا ما قالف الـبل رحاِن فنكَّ ُف َذَكُب السِّ ا الَّذي كلكَّ فلمَّ

الُة ويحرُم الطَّعاُم  ُم, وأما الؿسَتطقُر الَّذي يلخُذ إفَؼ فبِِف تحؾُّ الصَّ شقًئا وٓ ُيحرِّ
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ائؿِ   .(٤)«طؾك الصَّ

ولق تلمؾ اإلكسان, مشرق الشؿس قبؾ صؾقع الػجر, لرأى ذلؽ يرى ضقًء 

وبقـف وبقـ إرض ضالم, بقـؿا الػجر  ا إلك العؾق,يف السؿاء, ضاربً  صاطًدا

الصادق يرى الضقء يؿشل إلك القؿقـ و القسار كلكف السقػ, ولقس بقـف وبقـ 

 إرض ضالم, بؾ هق ضقء ثؿ يؿتد إلك إفؼ, ثؿ يبدأ يف الصعقد.

 حهِ صال٠ ايفذس قبٌ طًٛع ايفذس:

قبؾ صؾقع الػجر وٓ تجقز صالة الػجر قبؾ صؾقع الػجر, ومـ صؾك 

 اهلل  متعؿدا, فصالتف باصؾة, فقـبغل لؾؿسؾؿقـ, أن يحتاصقا لصالهتؿ, فنن

 .[10الـساء: ] ﴾ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿يؼقل: 

فؿـ صؾك الصالة لغقر وقتفا فؼد ضقع شرًصا مـ شروصفا فصارت باصؾة 

 مردودة طؾك صاحبفا.

الققت هق الحرص طؾك الخقر ٕن الذي أخرج الـساء يف هذا  وفيه:

 الحرص طؾك الخقر وفقف حث إزواج, كسائفؿ وبـاهتؿ طؾك الصالة.

ٕن هذا الققت ربؿا تـام فقف الـساء فتحتاج أن يققظفا زوجفا لؾصالة, 

, ولقُؽـ حظفـ مـ اإليؿان التؿسؽ بف, اهلل  ويـبغل لؾـساء أن يتؼقـ

 والدطقة إلقف, والعؿؾ بف, والؿسارطة فقف.

أن تشرف طؾك مطبخفا, وطؾك أبـائفا وطؾك  ,يف هذه الدكقآ يُؽـ بغقتفا 

وهل القاجب إطظؿ,  , هل الؿتعقـةشلهنا, بؾ إن صاطة رهبا 
                                                                                       

(, وهق يف الصحقحة 344/  2(, والديؾؿل )377/  1(, وطـف البقفؼل )191/  1أخرجف الحاكؿ ) (٤)

 .ڤ (, مـ حديث جابر بـ طبد اهلل2002لإلمام إلباين برقؿ )
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 اهلل طؾك العبقد أن يعبدوه وٓ يشركقا بف شقئا, والـساء داخؾف يف هذا الحؼ. فحؼ

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ﴿: اهلل  والؿرأة مخاصبة بؼقل

 .[78اإلسراء: ] ﴾چ چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ
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 اهلل ٜصًٞ ايظٗس  نإ زضٍٛ»حدٜح: ]

 [«...,ٚايعصس ٚايػُظ ْك١ٝ ,باهلادس٠

 

 

ـْ َجابِرَ  - 52 ـَ َطْبدِ  )َط , ْب
ِ
يصؾل الظُّْفَر  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َكاَن َرُسقُل »َقاَل:  ڤ اهلل

ْؿُس َكِؼقٌَّة, َواْلَؿْغرَِب إَِذا َوَجَبْت,  َواْلِعَشاَء َأْحَقاًكا بِاْلَفاِجَرِة, َواْلَعْصَر َوالشَّ

ْبَح: َكاَن  إَِذا َرآُهؿْ  َوَأْحَقاًكا, َر, َوالصُّ َؾ, َوإَِذا َرآُهْؿ َقْد َأْبَطُئقا َأخَّ اْجَتَؿُعقا َطجَّ

قَفا بَِغَؾسٍ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ   (.(٤)«ُيَصؾِّ

 والفاجرة: هل شدة الحر بعد الزوال.

ـْ َأبِل - 5٣ ـْ  الِؿـَْفال َسقَّار )وَط َبْرَزَة  َطَؾك َأبِل َساَلَمة َقاَل: َدَخْؾُت َأَكا َوَأبِلبِ

ْثـَا َكْقَػ َكاَن َرُسقُل  َفَؼاَل:  ؟ُيَصؾِّل الَؿْؽُتقَبةَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل إسؾؿل َفَؼاَل َلُف َأبِل: َحدِّ

ـَ َتْدَحُض اْلَشْؿس, َوُيَصؾِّل الَعْصَر » َكاَن ُيَصؾِّل الَفِجقر الَّتِل َتْدُطقَكَفا إُوَلك ِحق

ْؿُس َحقًَّة, َوَكِسْقُت َما َقاَل فِل  ُثؿَّ َيْرِجُع َأَحُدَكا إَِلك َرْحِؾِف فِل َأْقَصك الَؿِديـَِة َوالشَّ

ـْ الِعَشاِء الَّتِل َتْدُطقَكَفا الَعَتَؿَة َوَكاَن َيْؽَرُه  الَؿْغرَِب, َوَكاَن َيْسَتِحبُّ َأنْ  َر ِم ُيَمخِّ

ُجُؾ  ـَ َيْعرُِف الرَّ ـْ َصاَلَة الَغَداِة ِحق الـَّْقَم َقْبَؾَفا َوالَحِديَث َبْعَدَها, َوَكاَن َيـَْػتُِؾ ِم

ـِ إَِلك الِؿاَئةِ  تَّْق  (.(2)«َجِؾقَسُف, َوَيْؼَرُأ بِالسِّ

                                                                                       

 (.646(, ومسؾؿ يف صحقحف )560أخرجف البخاري يف صحقحف ) (٤)

 (. 647(, ومسؾؿ يف صحقحف )547أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)



 
356 

 

  1/جإفــادة ذوي األفهـــام بشرح عمدة األحكام

 

l: 

وقد أجؿع العؾؿاء  ,لبقان وقت صالة الظفر احلديجني: ساق املصيف 

وذهب الجؿفقر إلك أن آخر وقتفا حقـ يصقر  ,أن أول وقتفا إذا زالت الشؿس

ثقر  وذهب أبق ,وقد تؼدم ,ڤضؾ الشلء مثؾف كؿا يف حديث جابر 

 ,ٓ تػريط لؾظفر حتك تدخؾ الشؿس صػرة ,يقسػ وداود ومحؿد وططاء وأبق

والصحقح ما ذهب إلقف الجؿفقر  ,وقت الظفر والعصر إلك الؾقؾ ,وقال صاوس

 .ڤلدٓلة حديث جابر 

َؿاءِ »: ڤويف حديث بُريدة  ـِ السَّ ـْ بَْط ْؿُس َط ـَ َزاَلِت الشَّ  .(٤)«ُثؿَّ أََمَرُه بِالظُّْفِر ِحق

فلقام بالظفر حقـ زالت الشؿس والؼائؾ » :ڤ مقسك ويف حديث أبل

 .(2)«اكتصػ الـفاريؼقل قد 

ـِل ِجْبرِيُؾ »ويف حديث جابر طـد الرتمذي وغقره ولػظف:  ِطـَْد  َأمَّ

َراِك َوَصؾَّك  ُوَلك ِمـُْفَؿا حقـ كان اْلَػْلُء ِمْثَؾ الشِّ ْٕ ـِ َفَصؾَّك الظُّْفَر يف ا َتْق اْلَبْقِت َمرَّ

َة الثَّاكَِقَة الظُّْفَر حقـ كان ضِؾُّ كؾ َشْلٍء مثؾف لَِقْقِت اْلَعْصرِ  َْمسِ  اْلَؿرَّ ْٕ  .(٣)«بِا

 »وطـد الـسائل بؾػظ: 
َّ
َم  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ ِجْبِريَؾ َأَتك الـَّبِل اَلِة, َفَتَؼدَّ ُؿُف َمَقاِققَت الصَّ ُيَعؾِّ

  ِجْبِريُؾ َوَرُسقُل 
ِ
  َخْؾَػُف, َوالـَّاُس َخْؾَػ َرُسقلِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ِ
ـَ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل , َفَصؾَّك الظُّْفَر ِحق

                                                                                       

 (.614(, وأخرج حديث أبل مقسك إشعري مسؾؿ برقؿ )613أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (٤)

 .ڤ(, مـ حديث أبل مقسك إشعري 614أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (2)

وجاء مـ  .( وهق يف الصحقح الؿسـد لؾقادطل 513(, والـسائل )160أخرجف الرتمذي ) (٣)

(, وكال الحديثقـ يف صحقح أبل داود 149(, والرتمذي )393طـد أبل داود ) ڤحديث ابـ طباس 

(, وقال: )وصؾف الـسائل وغقره والرتمذي بنسـاد صحقح, وقال الرتمذي: 417لإلمام إلباين برقؿ )

 .(1470) «صحقحف». وأخرجف ابـ حبان يف «حديث صحقح مشفقر», والحاكؿ: «حديث حسـ صحقح»

 :يعـل: يف إمامة جربيؾ(.«أصح شلء يف الؿقاققت»وقال البخاري: إكف 
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ـَ َكاَن الظِّؾُّ مِْثَؾ َشْخِصِف َفَصـَ  ْؿُس, َوَأَتاُه ِحق َم ِجْبِريُؾ َزاَلِت الشَّ َع َكَؿا َصـََع, َفَتَؼدَّ

  َوَرُسقُل 
ِ
  َخْؾَػُف, َوالـَّاُس َخْؾَػ َرُسقلِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ِ
ـَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َفَصؾَّك اْلَعْصَر, ُثؿَّ َأَتاُه ِحق

َم ِجْبِريُؾ َوَرُسقُل  ْؿُس َفَتَؼدَّ   َوَجَبِت الشَّ
ِ
  َخْؾَػُف, َوالـَّاُس َخْؾَػ َرُسقلِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

َم ِجْبِريُؾ َوَرُسقُل َفَص  َػُؼ َفَتَؼدَّ ـَ َغاَب الشَّ   ؾَّك اْلَؿْغِرَب, ُثؿَّ َأَتاُه ِحق
ِ
َخْؾَػُف,  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

  َوالـَّاُس َخْؾَػ َرُسقلِ 
ِ
َم  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ـَ اْكَشؼَّ اْلَػْجُر َفَتَؼدَّ َفَصؾَّك اْلِعَشاَء, ُثؿَّ َأَتاُه ِحق

  ِجْبِريُؾ َوَرُسقُل 
ِ
  َخْؾَػُف, َوالـَّاُس َخْؾَػ َرُسقلِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ِ
َفَصؾَّك اْلَغَداَة, ُثؿَّ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

َْمِس  ْٕ ُجِؾ مِْثَؾ َشْخِصِف َفَصـََع مِْثَؾ َما َصـََع بِا ـَ َكاَن ضِؾُّ الرَّ َ ِحق
َأَتاُه اْلَقْقَم الثَّاكِل

ُجِؾ مِْثَؾ َش  ـَ َكاَن ضِؾُّ الرَّ َْمِس َفَصؾَّك الظُّْفَر, ُثؿَّ َأَتاُه ِحق ْٕ ْخَصقِْف َفَصـََع َكَؿا َصـََع بِا

َْمسِ  ْٕ ْؿُس َفَصـََع َكَؿا َصـََع بِا ـَ َوَجَبِت الشَّ َفَصؾَّك  َفَصؾَّك اْلَعْصَر, ُثؿَّ َأَتاُه ِحق

َْمسِ  ْٕ َفَصؾَّك  اْلَؿْغِرَب, َفـِْؿـَا ُثؿَّ ُقْؿـَا, ُثؿَّ كِْؿـَا ُثؿَّ ُقْؿـَا, َفَلَتاُه َفَصـََع َكَؿا َصـََع بِا

ـَ اْمَتدَّ اْلَػْجُر َوَأْصَبَح َوالـُُّجقُم َباِدَيٌة ُمْشَتبَِؽٌة َفَصـََع َكَؿا َصـََع  اْلِعَشاَء, ُثؿَّ َأَتاُه ِحق

ـِ َوْقٌت  اَلَتْق ـِ الصَّ ـَ َهاَتْق َْمِس َفَصؾَّك اْلَغَداَة, ُثؿَّ َقاَل: َما َبْق ْٕ  , وقد سبؼ معـا.«بِا

ُمقَسك  ُهَرْيَرَة َوُبَرْيَدَة َوَأبِل اْلَباب طـ أبل ويف: ِطقَسك  قال أبق

َْكَصاِريِّ َوَأبِل َوَأبِل ْٕ  هـا بـ َحْزٍم َواْلَبَراِء َوَأَكٍس. َسِعقٍد َوَجابٍِر َوَطْؿِرو َمْسُعقٍد ا
 »: ڤبـ سؿرة  ويف مسؾؿ طـ جابر

ُّ
ُيَصؾِّل الظُّْفَر إَِذا  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن الـَّبِل

ْؿُس   .(٤)«َدَحَضِت الشَّ

 «:ڤاهلل  بـ طبد جابر»قوله: 

بـ حرام ُقتِؾ أبقه يقم ُأحد, وهق مـ الؿؽثريـ طـ  اهلل بـ طبد هق جابر

 الؿقاقػ بعد مؼتؾ أبقف. ملسو هيلع هللا ىلص وَشِفد مع الـبل ,ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقلِ 

                                                                                       

 (.618أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (٤)



 
358 

 

  1/جإفــادة ذوي األفهـــام بشرح عمدة األحكام

 

 ولف قصة طجقبة يف غزوة الخـدق:

ـَ َطْبدِ  فعـ َجابِرَ    ْب
ِ
ا ُحِػَر اْلَخـَْدُق َرَأْيُت بَِرُسقلِ » :ڤ اهلل  ,ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َلؿَّ

ٌء؟ َفنِكِّل َرَأْيُت  ْ
َخَؿًصا, َفاْكَؽَػْلُت إَِلك اْمَرَأتِل, َفُؼْؾُت َلَفا: َهْؾ ِطـَْدِك َشل

  بَِرُسقلِ 
ِ
ـْ َشِعقٍر, َوَلـَا  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

َخَؿًصا َشِديًدا, َفَلْخَرَجْت لِل ِجَراًبا فِقِف َصاٌع مِ

ْعُتَفا فِل ُبْرَمتَِفا,  , َقاَل: َفَذَبْحُتَفا َوَصَحـَْت, َفَػَرَغْت إَِلك َفَراِغل, َفَؼطَّ ـٌ ُبَفْقَؿٌة َداِج

ْقُت إَِلك َرُسقلِ    ُثؿَّ َولَّ
ِ
َٓ َتْػَضْحـِل بَِرُسقلِ  ,ملسو هيلع هللا ىلص اهلل   َفَؼاَلْت: 

ِ
ـْ َمَعُف,  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َوَم

, إِكَّا َقْد َذَبْحـَا ُبَفْقَؿًة َلـَا, َوَصَحـَْت َصاًطا  ا َرُسقَل َقاَل: َفِجْئُتُف َفَساَرْرُتُف, َفُؼْؾُت: يَ 
ِ
اهلل

ـْ َشِعقٍر َكاَن ِطـَْدَكا, َفَتَعاَل َأْكَت فِل َكَػٍر َمَعَؽ, َفَصاَح َرُسقُل 
  مِ

ِ
َيا َوَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

  , َوَقاَل َرُسقُل «ؿْ َأْهَؾ اْلَخـَْدِق, إِنَّ َجابًِرا َقْد َصـََع َلُؽْؿ ُسقًرا َفَحلَّ َهاًل بِؽُ 
ِ
 اهلل

َٓ َتْخبُِزنَّ َطِجقـََتُؽْؿ َحتَّك َأِجلءَ  :ملسو هيلع هللا ىلص َـّ ُبْرَمَتُؽْؿ, َو , َفِجْئُت َوَجاَء «َٓ ُتـِْزُل

  َرُسقُل 
ِ
َيْؼَدُم الـَّاَس َحتَّك ِجْئُت اْمَرَأتِل, َفَؼاَلْت: بَِؽ َوبَِؽ, َفُؼْؾُت: َقْد  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

َلْخَرْجُت َلُف َطِجقـََتـَا َفَبَصَؼ فِقَفا َوَباَرَك, ُثؿَّ َطَؿَد إَِلك ُبْرَمتِـَا َفَعْؾُت الَِّذي ُقْؾِت لِل, فَ 

َٓ َفَبَصَؼ فِقَفا َوَباَرَك, ُثؿَّ َقاَل:  ـْ ُبْرَمتُِؽْؿ َو اْدِطل َخابَِزًة َفْؾَتْخبِْز َمَعِؽ, َواْقَدِحل ِم

ََكؾُ « ُتـِْزُلقَها َٕ  
ِ
قا َحتَّك َتَرُكقُه َواْكَحَرُفقا, َوإِنَّ ُبْرَمَتـَا َلَتِغطُّ َوُهْؿ َأْلٌػ, َفُلْقِسُؿ بِاهلل

اُك: َلُتْخَبُز َكَؿا ُهقَ  حَّ , َوإِنَّ َطِجقـََتـَا َأْو َكَؿا َقاَل الضَّ َ
 .(٤)«َكَؿا ِهل

 «:ُيَصؾِّل الظُّْفَر بِاْلَفاِجَرةِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َكاَن َرُسقُل »قوله: 

هذا هق الققت الؿختار يف صالة الظفر, وهق التبؽقر لفا بعد الزوال, وربؿا 

  ُكـَّا ُكَصؾِّل َمَع َرُسقلِ »: ڤصؾقا يف شدة الحر, فػل حديث أكس 
ِ
فِل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

َْرِض, َبَسَط َثْقَبُف, ْٕ ـَ ا
ـَ َجْبَفَتُف مِ ْع َأَحُدَكا َأْن ُيَؿؽِّ

, َفنَِذا َلْؿ َيْسَتطِ ِة اْلَحرِّ َفَسَجَد  ِشدَّ
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 اهلل تعالك بقان هذه الؿسللة. , أخرجف مسؾؿ, وسقليت إن شاء(٤)«َطَؾْقفِ 

ْؿُس َكِؼقَّةٌ »قوله:   «:َواْلَعْصَر َوالشَّ

وأمره هبا يف الققم الثاين  ,والشؿس مرتػعة» ويف حديث بريدة طـد مسؾؿ:

 .«لؿ تخالطفا صػرة ,والشؿس بقضاء كؼقة

صالها يف الققم الثاين حتك اكصرف مـفا أكف »: ڤمقسك  ويف حديث أبل

 .«والؼائؾ يؼقل قد احؿرت الشؿس

ويف  ,ثؿ صؾك العصر حقـ كان ضؾ الشلء مثؾف» :ڤويف حديث جابر 

أي كان يصؾل العصر  ,«الققم الثاين صؾك العصر حقـ كان ضؾ الشلء مثؾقف

طـ تلخقر  ملسو هيلع هللا ىلص والشؿس كؼقة مرتػعة بقضاء, لؿ تخالطفا صػرة, وقد هنك اْلـَّبِل

  َسِؿْعُت َرُسقَل »الصالة إلك آصػرار, فػل حديث أكس َقاَل: 
ِ
َيُؼقُل:  ,ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ْقَطاِن » ـَ َقْرَكِل الشَّ ْؿَس, َحتَّك إَِذا َكاَكْت َبْق تِْؾَؽ َصاَلُة اْلُؿـَافِِؼ, َيْجِؾُس َيْرُقُب الشَّ

َٓ َيْذُكُر: َّٓ َقِؾقاًل  اهللَ فِقَفا, َقاَم, َفـََؼَرَها َأْرَبًعا,   .(2)«إِ

 فققت صالة العصر مـ حقـ يصقر ضؾ الشلء مثؾف.

 «:َواْلَؿْغرَِب إَِذا َوَجَبْت »قوله: 

بـ  أي أكف كان يصؾل الؿغرب إذا سؼطت الشؿس, وجاء مـ حديث رافع

  َوُكـَّا ُكَصؾِّل اْلَؿْغِرَب َطَؾك َطْفِد َرُسقلِ »خديج قال: 
ِ
َفَقـَْصِرُف َأَحُدَكا َوإِكَُّف  ,ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 .(٣)«َلَقـُْظُر إَِلك َمَقاقِِع َكْبؾِفِ 

اْلَؿْغِرَب إَِذا َتَقاَرْت  ملسو هيلع هللا ىلص ُكـَّا ُكَصؾِّل َمَع الـبل»: ڤبـ إكقع  وطـ سؾؿة
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 أخرجف مسؾؿ.«, بِاْلِحَجاِب 

 ويعتؿد وقتفا حتك يغقب الشػؼ إحؿر, ويدخؾ وقت العشاء.

, [36 الحج:] ﴾ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ﴿السؼقط: قال تعالك: والقجقب: 

 أي سؼطت جـقهبا.

أصح وهق اختقار إول وذهب بعضفؿ أن الشػؼ هق البقاض, والؼقل 

 .ڤوصح طـ ابـ طؿر  ,جؿاهقر العؾؿاء

 «:وإفضؾ يف صالة الؿغرب التؼديؿ» قوله:

ذهب حقـ غاب الشػؼ ويف الققم الثاين قال وصؾك العشاء بعد ما »ويف لػظ: 

 «.ثؾث الؾقؾ

 «:َواْلِعَشاَء َأْحَقاًكا َوَأْحَقاًكا»قوله: 

أي وصالة العشاء ربؿا طجؾفا وربؿا أخرها يـظر إلك حال الـاس وقد تؼدم 

, ويف حديث «ثؿ أمره بالعشاء حقـ وقع الشػؼ»: ڤيف حديث بريدة 

فنذا صؾقتؿ الؿغرب فنن وقتف إلك أن يسؼط »يف مسؾؿ:  ڤبـ طؿر  اهلل طبد

 .«فنذا صؾقتؿ العشاء فنن وقتف إلك كصػ الؾقؾ ,الشػؼ

 األفطٌ يف صال٠ ايعػا٤ ايتأخري:

ََمْرُتُفْؿ َأْن » :ملسو هيلع هللا ىلص وإفضؾ فقفا التلخقر لؼقلف َٕ تِل  َٓ َأْن َأُشؼَّ َطَؾك ُأمَّ َلْق

ْقِؾ َأْو كِْصِػفِ  ُروا الِعَشاَء إَِلك ُثُؾِث الؾَّ  .(٤)«ُيَمخِّ

مـفؿ, ابـ طباس, وابـ ُطؿر, وأكس  ملسو هيلع هللا ىلص الـبلجاء طـ طدة مـ أصحاب 

 يؼدمفا شػؼة بإمة, وهذا مـ رحؿتف بلمتف. ملسو هيلع هللا ىلص وغقرهؿ, وقد كان
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رَ  إَذا َرآُهؿْ »قوله:  َؾ, َوإَِذا َرآُهْؿ َقْد َأْبَطُئقا َأخَّ  «:اْجَتَؿُعقا َطجَّ

 فضقؾة الجؿاطة.فيه: 

 أن يـتظر كصػفنن اجتؿعقا يف الؿسجد ٓ يؾزم  مراطاة الؿمتؿقـ,وفيه: 

ساطة, أو أقؾ أو أكثر, وإن تلخروا قؾقال أبطل, ٓ بلس بذلؽ ففق يراطل 

أحقالفؿ, لؽـ ٓ يُؽـ ديدن الؿلمقم التلخر والتخؾػ, بؾ يـبغل لف الؿبادرة إذا 

وققؾ بعد  ,واختؾػقا يف وقت الضرورة لفا فؼقؾ بعد ثؾث الؾقؾ ,سؿع الـداء

 وهق ققل ضعقػ. ,كصػ الؾقؾ

ْبَح: َكاَن الـَّبِلُّ »قوله:  قَفا بَِغَؾسٍ  ملسو هيلع هللا ىلص َوالصُّ ُيؼال الصبح, ويؼال الػجر, «: ُيَصؾِّ

كان يصؾقفا بَغَؾس, أي اختالط الـقر بالظؾؿة, وقد تؼدم معـا, وأن إفضؾ أن 

 تؽقن يف أول الققت.

الؿؼدسل, حديث طبداهلل ابـ َطْؿرو وهق مـ  لؿاذا لؿ يذكر قد يؼقل قائؾ:

جف مسؾؿ بطِِرقف ثؿ قال بعد ذكره لف, يف إحاديث أصح  أوقات الصالة, وخرَّ

 ؟«ٓ يـال العؾؿ براحة الجسؿ»بـ كثقر:  طـ يحقك

َوْقُت الظُّْفرِ َما َلْؿ »أن الحديث اكػرد بف مسؾؿ, ولػظ الحديث:  الجقاب:

ْؿُس, َوَوْقُت اْلَؿْغرِِب َما لَْؿ   َيْحُضرِ اْلَعْصُر, َوَوْقُت اْلَعْصرِ َما َلْؿ َتْصَػرَّ الشَّ

ْقِؾ, َوَوْقُت اْلَػْجرِ َما َلْؿ َتْطُؾِع  َػِؼ, َوَوْقُت اْلِعَشاِء إَِلك كِْصِػ الؾَّ َيْسُؼْط َثْقُر الشَّ

ْؿُس   .(٤)«الشَّ

 «:الؿـفال أبلطـ » :قوله

 بـ سالمة الرياحل البصري ثؼة. هق سقار
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 «:برزة إسؾؿل أبق» :قوله

 بـ طبقد إسؾؿل مشفقر بؽـقتف. هق كضؾة

ْثـَا َكْقَػ َكاَن َرُسقُل »قوله:   :«ُيَصؾِّل الَؿْؽُتقَبةَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َحدِّ

 سمال أهؾ العؾؿ وصؾب الحديث.فيه: 

الصالة الؿؽتقبة, التل هل أهؿ ما السمال طـ إهؿ فؼد سلل طـ  وفيه:

 يـبغل لإلكسان أن يبادر إلقف.

ْثـَا َكْقَػ َكاَن »ولفذا يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلص أن العبادة هل الؿتابعة لْؾـَّبِلوفيه:  َحدِّ

 «.ُيَصؾِّل الَؿْؽُتقَبةَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َرُسقُل 

طـ الققت ٓ طـ الؽقػقة, ُطؾِؿ ذلؽ بالؼريـة, ٕن أبا برزة, لؿ والسمال هـا: 

 يشرح لف كقػقة الصالة, وإكؿا حدثف طـ الؿقاققت.

 «:الَؿْؽُتقَبةَ »وقوله: 

خرج بف الـافؾة, فالـافؾة مـفا الؿطؾؼ, ومـفا الؿؼقد, والؿؼقد ٓ ُيصؾك إٓ 

مـ لقٍؾ أو هنار ما طدا  بعد دخقل وقت الػريضة, وأما الُؿطؾؼ فقصؾقف متك شاء,

 اهلل. الصالة فقفا, و سقليت بقاهنا إن شاءطـ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل إوقات, التل هنك َرُسقُل 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ﴿قال تعالك:  الؿػروضة,ومعـك الؿؽتقبة: 

 , أي ُفِرض.[183البؼرة: ] ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

 «:َكاَن ُيَصؾِّل الَفِجقر الَّتِل َتْدُطقَكَفا إُوَلك»قوله: 

وسؿقت إولك  ,وهل شدة الحر ,ٕهنا تصؾك بالفاجرة سؿقت الفجقر:

كؿا تؼدم يف حديث جابر طـد الـسائل  ملسو هيلع هللا ىلص ٕهنا أول صالة أم فقفا جربيؾ الـبل

 وغقره.
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ـَ َتْدَحُض اْلَشْؿس»ققلف:   «:ِحق

أي حقـ تزول الشؿس, مـ وسط السؿاء إلك جفة الؿغرب كلهنا دحضت 

 أي زلؼت.

َرْحِؾِف فِل َأْقَصك الَؿِديـَِة َوُيَصؾِّل الَعْصَر ُثؿَّ َيْرِجُع َأَحُدَكا إَِلك »قوله: 

ْؿُس َحقَّةً   «:َوالشَّ

 دٓلة طؾك تؼديؿ صالة العصر, وطدم التلخقر خالًفا لؿا ذهب إلقف الحـػقة.

ْؿُس َحقَّةً »قوله:   «:الشَّ

أي بقضاء كؼقة لؿ يخالطفا ُصػرة, أو ُحؿرة كؿا هق مقضقح بالروايات 

 إخرى.

 «:الَؿْغرَِب َوَكِسْقُت َما َقاَل فِل »قوله: 

هذا ققل الراوي, وفقف حرص السؾػ طؾك أن أٓ يحدثقا إٓ بؿا سؿعقه 

 وتقؼـقه.

ـْ الِعَشاِء الَّتِل َتْدُطقَكَفا الَعَتَؿةَ »قوله:  َر ِم  «:َوَكاَن َيْسَتِحبُّ َأْن ُيَمخِّ

َٓ َتْغِؾَبـَُّؽُؿ »قد جاء الـفل طـ تسؿقة العشاء بالَعَتَؿَة:  ملسو هيلع هللا ىلص بؼقل الـبل

 َ ْٕ َفا فِل كَِتاِب ا َفا ُتْعتُِؿ  ْطَراُب َطَؾك اْسِؿ َصاَلتُِؽُؿ اْلِعَشاِء, َفنِكَّ  اْلِعَشاُء, َوإِكَّ
ِ
اهلل

بِؾِ   .(٤)«بِِحاَلِب اإْلِ

 سؿاها بالعتؿة فقؽقن الـفل محؿقل طؾك الؽراهة. ملسو هيلع هللا ىلص َوَجاء أن الـبل

أكف صالة العشاء أفضؾفا التلخقر إلك كصػ الؾقؾ, أو إلك ثؾث الؾقؾ, وفيه: 

لؿـ أخرها أن يتػطـ إلك مسللة مفؿة وهل أن أغؾب الـاس يظـقن يـبغل إٓ أكف 

                                                                                       

 .ڤ (, مـ حديث طبد اهلل بـ طؿر644أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (٤)
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أن كصػ الؾقؾ الساطة الثاكقة طشرة, وربؿا يؽقن قد خرج الققت ٕن كصػ 

طة ستتلخر ويتضرر الؾقؾ هق ما بقـ الؿغرب وصؾقع الػجر, لؽـ إذا كاكت الجؿا

الـاس, وربؿا شؼ طؾقفؿ أو صؾقا وتركقا الجؿاطة, فُقصؾل اإلكسان الصالة يف 

أو ل وقتفا, طـد غقاب الشػؼ إحؿر, وقال بعضفؿ: الشػؼ إبقض والصحقح 

 ما تؼدم.

 «:َوَكاَن َيْؽَرُه الـَّْقَم َقْبَؾَفا َوالَحِديَث َبْعَدَها»قوله: 

وإن  يػقهتا, وقد يؽقن حائاًل بقـ اإلكسان وبقـ الذكر,ٕن الـقم قبؾفا قد 

الؿممـقـ  اهلل  حضرها ربؿا قام إلقفا متثاقاًل, متؽاساًل, وقد امتدح

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ﴿ :اهلل  بؼقل

 .[16السجدة: ] ﴾ں ڱ

ـِ َمالٍِؽ  داود مـ حديث َأَكسِ  ثبت يف ســ أبل َيِة: ڤْب ْٔ , فِل َهِذِه ا

 ﴾ڱ ڱ ڱ ں گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴿
ـَ اْلَؿْغِرِب َواْلِعَشاِء ُيَصؾُّقنَ », َقاَل: [16السجدة: ] ُظقَن َما َبْق , َوَكاَن «َكاُكقا َيَتَقؼَّ

ـُ َيُؼقُل: قَِقاُم الؾَّْقؾِ   .(٤)«اْلَحَس

 حهِ ايتٓفٌ بني املػسب ٚايعػا٤:

 والصالة بقـ مغرب وطشاء مختؾػ فقفا:

أو مـ صؾك اثـتل », «صؾك ست ركعاتمـ »ما جاء مؼقًدا:  فالؿؿـقع مـفا:

 .«طشرة ركعة
                                                                                       

يف صحقح  (, وصححف اإلمام إلباين 3196(, والرتمذي )1321أخرجف أبق داود يف ســف ) (٤)

 الســ.
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اهلل, ٓسقؿا مع حديث أكس  فال أرى فقف بلًسا إن شاء الؿطؾؼ: وأما التـػؾ

ل َمَتك َطْفُدَك َتْعـِل بِالـبل»: ڤحديث حذيػة والذي ذكركاه آكػا,   َسَلَلْتـِل ُأمِّ

 ملسو هيلع هللا ىلص مِـِّل فؼؾت لفا َدِطقـِل آتِل الـبلفؼؾت ما لل بِِف َطْفٌد ُمـُْذ َكَذا َوَكَذا َفـَاَلْت  ملسو هيلع هللا ىلص

 معف اْلَؿْغِرَب َوَأْسَلُلُف َأْن َيْسَتْغِػَر لل َوَلِؽ َفَلَتْقُت الـبل
َ
َفَصؾَّْقُت معف  ملسو هيلع هللا ىلص َفُلَصؾِّل

اْلَؿْغِرَب َفَصؾَّك حتك صؾك اْلِعَشاَء ُثؿَّ أكػتؾ َفَتبِْعُتُف َفَسِؿَع َصْقتِل فؼال مـ هذا 

َؽ قال إِنَّ هذا َمَؾٌؽ لؿ َيـِْزْل  ال ما َحاَجُتَؽ َغَػرَ ُحَذْيَػُة قؾت كعؿ ق ُمِّ
ِ
اهلل لؽ َوٕ

َركِل بَِلنَّ َفاصَِؿَة َسقَِّدُة  َّ َوُيَبشِّ
َؿ َطَؾل ْقَؾِة اْسَتْلَذَن َربَُّف َأْن ُيَسؾِّ َْرَض َقطُّ قبؾ هذه الؾَّ ْٕ ا

ـَ  ـَ َواْلُحَسْق  .(٤)«َسقَِّدا َشَباِب َأْهِؾ اْلَجـَّةِ كَِساِء َأْهِؾ اْلَجـَِّة َوَأنَّ اْلَحَس

فؿـ هذه العؿقمات ُيسَتَدل طؾك جقاز التـػؾ الؿطؾؼ, بقـ الؿغرب 

 والعشاء واهلل أطؾؿ.

 «:َوالَحِديَث َبْعَدَها»قوله: 

َب طؾقف  ملسو هيلع هللا ىلص كان يؽرهف ٓ سقؿا لغقر حاجة, أما السؿر مـ أجؾ العؾؿ فؼد َبقَّ

ـِ َطبَّاسٍ «, باب السؿر يف العؾؿ»البخاري:  بِتُّ فِل »َقاَل:  ,ڤ وذكر حديث اْب

َقاَل: َفَؼاَم َفَباَل, ُثؿَّ َغَسَؾ  ,ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َبْقِت َخاَلتِل َمْقُؿقَكَة َفَبَؼْقُت َكْقَػ ُيَصؾِّل َرُسقُل 

ْقِف, ُثؿَّ َكاَم, ُثؿَّ َقاَم إَِلك اْلِؼْرَبِة َفَلْصَؾَؼ ِشـَاَقَفا, ُثؿَّ َصبَّ فِل اْلَجْػـَِة, َأِو  َوْجَفُف َوَكػَّ

ـَ اْلُقُضقَءيْ  َل ُوُضقًءا َحَسـًا َبْق , ُثؿَّ َقاَم ُيَصؾِّل, اْلَؼْصَعِة, َفَلَكبَُّف بَِقِدِه َطَؾْقَفا, ُثؿَّ َتَقضَّ ـِ

ـْ َيِؿقـِِف,  ـْ َيَساِرِه, َقاَل: َفَلَخَذكِل َفَلَقاَمـِل َط َفِجْئُت َفُؼْؿُت إَِلك َجـْبِِف, َفُؼْؿُت َط

َثاَلَث َطْشَرَة َرْكَعًة, ُثؿَّ َكاَم َحتَّك َكَػَخ َوُكـَّا َكْعِرُفُف  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َفَتَؽاَمَؾْت َصاَلُة َرُسقلِ 

اَلِة َفَصؾَّك, َفَجَعَؾ َيُؼقُل فِل َصاَلتِِف, َأْو فِل إَِذا َكاَم  بِـَْػِخِف, ُثؿَّ َخَرَج إَِلك الصَّ
                                                                                       

 (.298(, وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل )3781أخرجف الرتمذي ) (٤)
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ـْ  ُسُجقِدِه: الؾُفؿَّ اْجَعْؾ فِل َقْؾبِل ُكقًرا, َوفِل َسْؿِعل ُكقًرا, َوفِل َبَصرِي ُكقًرا, َوَط

ـْ ِشَؿالِل ُكقًرا, َوَأَماِمل ُكقًرا, َوَخ  ْؾِػل ُكقًرا, َوَفْقِقل ُكقًرا, َوَتْحتِل َيِؿقـِل ُكقًرا, َوَط

 .(٤)«: َواْجَعْؾـِل ُكقًراَأْو َقاَل , «ُكقًرا, َواْجَعْؾ لِل ُكقًرا

  طـ َطْبدَ »وما أخرجف الشقخان: 
ِ
ـَ ُطَؿرَ  اهلل  »َقاَل:  ڤ ْب

ُّ
 ملسو هيلع هللا ىلص َصؾَّك بِـَا الـَّبِل

َؿ َقاَم, َفَؼاَل:  ا َسؾَّ َأَرَأْيَتُؽْؿ َلْقَؾَتُؽْؿ َهِذِه, َفنِنَّ َرْأَس ِماَئِة اْلِعَشاَء فِل آِخِر َحَقاتِِف َفَؾؿَّ

َْرِض َأَحٌد  ْٕ ـْ ُهَق َطَؾك َضْفرِ ا َٓ َيْبَؼك ِمؿَّ  .(2)«َسـٍَة ِمـَْفا 

يؼقل: اكصرفت بعد العشاء أخرة  بـ طروة قال: سؿعت أبل وطـ هشام

يا »فسؿعت كالمل طائشة خالتل وكحـ يف حجرة بقــا وبقـفا سؼػ فؼالت: 

كائؿا قبؾ هذه  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل إين ما رأيت رسقل ؟طروة أو يا طرية ما هذا السؿر

 .(٣)«الصالة, وٓ متحدثا بعدها, إما كائؿا فقسؾؿ, أو مصؾقا فقغـؿ

لؽـ الشؽقى  اهلل  فؾقؽـ يف صاطةأي إذا كان وٓ بد مـ السؿر 

إما سؿر يف ققؾ وقال, ٓ  يف هذه إيام مـ السؿر طؾك غقر العؾؿ اهلل  إلك

يـػع بؾ يضر, وإما طؾك القاتسابات أو كحق ذلؽ مـ إشقاء التل حاللفا يؾفل 

 اهلل الفداية, السالمة. وحرامفا يطغل كسلل

 .[ام الـقم يف الؽتاب والسـةولؾـقم أحؽام كثقرة ذكرتف يف كتابل: ]أحؽ

وهذا مـفا, ومـفا: أن اإلكسان يتقخك بـقمف إوقات, التل ٓ يضقع طؾقف 

بسببفا طبادة أما مـ كام طـ الصالة الؿػروضة متعؿدا قاصًدا فنكف معرض 
                                                                                       

 (.763(, ومسؾؿ يف صحقحف )6316أخرجف البخاري يف صحقحف ) (٤)

 (.2537(, ومسؾؿ يف صحقحف )116أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)

( بـحقه, وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل 2149أخرجف طبد الرزاق يف مصـػف برقؿ ) (٣)

 (, وقال فقف:1632)
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 تؼدم., كؿا  لعذاب الؼرب, إٓ أن ي

ـَ »قوله:  ـْ َصاَلَة الَغَداِة ِحق ُجُؾ َجِؾقَسفُ َوَكاَن َيـَْػتُِؾ ِم  «:َيْعرُِف الرَّ

بؿعـك أكف كان ُيَغؾِس هبا طؾك ما تؼدم, إٓ أكف لطقل الؼراءة فربؿا اكصرف 

وسؾَّؿ والرجؾ يعرف جؾقسف, ٕهنا لؿ تؽـ لفؿ مصابقح, وإكؿا كاكقا يعرفقكف 

 بؿا يدخؾ مـ كقر اإلصباح.

ـِ إَِلك الِؿاَئةِ »قوله:  تَّْق  «:َوَيْؼَرُأ بِالسِّ

وكحق هذه السقرة ولقس  هبا مثؾ سقرة القاقعة, والـجؿ, والحاقة, الؿراد

ـْ  مـ سقرة البؼرة أو الـساء, الؿراد أن يؼرأ بالستقـ, أو آل طؿران, ويف حديث َط

ْقُت َوَراَء َأَحٍد َأْشَبَف َصاَلًة بَِرُسقلِ »ُهَرْيَرَة َقاَل:  َأبِل   َما َصؾَّ
ِ
ـْ ُفاَلنٍ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

 - مِ

ْقـَا ُػ فِل  َفَصؾَّ ـَ الظُّْفِر, َوُيَخػِّ
ـِ مِ ُوَلَقْق ْٕ ْكَساِن َوَكاَن ُيطِقُؾ ا َوَراَء َذلَِؽ اإْلِ

ِؾ, َوَيْؼَرُأ فِل  ُػ فِل اْلَعْصِر, َوَيْؼَرُأ فِل اْلَؿْغِرِب بِِؼَصاِر اْلُؿَػصَّ , َوُيَخػِّ ـِ ُْخَرَيْق ْٕ ا

ْؿِس َوُضَحاَها َوَأْشَباِهَفا, َوَيؼْ  ـِ اْلِعَشاء بِالشَّ ـِ َصِقيَؾَتْق ْبِح بُِسقَرَتْق  .(٤)«َرُأ فِل الصُّ

ويبدأ صقل الؿػصؾ طؾك الؿشفقر مـ أققال أهؾ العؾؿ, أكف مـ سقرة ق 

 إلك آخر سقرة الؿرسالت.

 مـ سقرة الحجرات.وقال بعضفؿ: 

 مـ إحؼاف.وقال بعضفؿ: 

 .مـ سقرة يسوقال بعضفؿ: 

قدمـا »بـ أوس طـ جده قال:  اهلل بـ طبد داود: مـ صريؼ طثؿان فعـد أبل

َْحاَلُف طؾك اْلُؿِغقَرةِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل طؾك رسقل ْٕ بـ ُشْعَبَة  َوْفِد َثِؼقٍػ قال َفـََزَلْت ا
                                                                                       

 (, وقال فقف: هذا حديث حسـ.1250(, وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل )983أخرجف الـسائل ) (٤)
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ـَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل : َوَأْكَزَل رسقلڤ ِذي ٌد وكان يف اْلَقْفِد الَّ َبـِل َمالٍِؽ يف ُقبٍَّة لف, قال ُمَسدَّ

ُثـَا  مـ َثِؼقٍػ قال: كان ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َقِدُمقا طؾك رسقل ُكؾَّ َلْقَؾٍة َيْلتِقـَا َبْعَد اْلِعَشاِء ُيَحدِّ

َسِعقٍد َقائًِؿا طؾك ِرْجَؾْقِف حتك ُيَراِوُح بقـ ِرْجَؾْقِف مـ ُصقِل اْلِؼَقاِم َوَأْكَثُر ما  قال أبق

ـَ ُمْستَ  َٓ َسَقاَء كـا ُمْسَتْضَعِػق  مـ َقْقمِِف مـ ُقَرْيٍش ُثؿَّ يؼقل 
َ
ُثـَا ما َلِؼل ـَ ُيَحدِّ ق  َذلِّ

َة فؾؿا َخَرْجـَا إلك اْلَؿِديـَِة كاكت ِسَجاُل اْلَحْرِب َبْقـَـَا َوَبْقـَُفْؿ ُكَداُل  ٌد بَِؿؽَّ قال ُمَسدَّ

طؾقفؿ َوُيَداُلقَن َطَؾْقـَا فؾؿا كاكت َلْقَؾًة َأْبَطَل طـ اْلَقْقِت الذي كان َيْلتِقـَا فقف َفُؼْؾـَا 

ْقؾَ  َة قال إكف َصَرَأ طؾك ُجْزئِل مـ اْلُؼْرآِن َفَؽِرْهُت َأْن أجلء حتك لؼد َأْبَطْلَت َطـَّا الؾَّ

ُف قال َأْوٌس َسَلْلُت َأْصَحاَب رسقل ُبقَن اْلُؼْرآَن قالقا َثاَلٌث  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ُأتِؿَّ َكْقَػ ُيَحزِّ

ِؾ َوْح   .(٤)«َدهُ َوَخْؿٌس َوَسْبٌع َوتِْسٌع َوإِْحَدى َطْشَرَة َوَثاَلَث َطْشَرَة َوِحْزُب اْلُؿَػصَّ

 بدا١ٜ ٚضط املفصٌ:

 يبدأ وسط الؿػصؾ مـ سقرة طؿ إلك آخر سقرة الضحك.و

 بدا١ٜ قصاز املفصٌ:

 ويبدأ قصار الؿػصؾ إلك آخر الؼرآن.

 :وكؼؾ شقخ اإلسالم 

الصؾقات, وثبت يف الػجر  اتػاق إئؿة إربعة, طؾك أن صالة الؿغرب أقصر

 والؼرآن الؿجقد, وكان صالتف بعد تخػقًػا.كان يطقؾ فقفا بـحق ق  ملسو هيلع هللا ىلص أن الـبل

أكف خػػ يف آخر حقاتف, وٓ بلس  بف طؾكقد ُيستدل وهذا الحديث:  

يف آخر  ملسو هيلع هللا ىلص بالتطقيؾ أحقاًكا, و مراطاة أحقال الـاس هق إفضؾ وإولك, فنن الـبل

 يف الؿغرب. طؿره صؾك يف الؿغرب بالؿرسالت ويف أوائؾ الفجرة صؾك بالطقر
                                                                                       

 يف صحقح وضعقػ أبل داود. (, وضعػف اإلمام إلباين 1393أخرجف أبق داود ) (٤)
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 وغقرها. الػجر بالتؽقير, وقد صؾك يف

ما يـبغل أن يؽقن طؾقف القاطظ مـ ترتقب الخطبة والؿحاضرة, وفيه: 

 ساق الصؾقات طؾك ترتقٍب وسقاقٍة واحدة. ڤ والؿقضقع, فنن أبا برزة

 

 

  



 
370 

 

  1/جإفــادة ذوي األفهـــام بشرح عمدة األحكام

 
 

 

 صال٠  ,غػًْٛا عٔ ايصال٠ ايٛضط٢»حدٜح: ]

 [«...اهلل أدٛافِٗ ٚقبٛزِٖ ْاّزا َأل ,ايعصس

 

 

ـْ  - 5١ اهللُ ُقُبقَرُهْؿ َوُبُققَتُفْؿ  َمألَ »َقاَل َيْقَم اْلَخـَْدِق:  ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ الـَّبِلَّ  ,ڤ َطِؾلٍّ )َط

ْؿُس  ,َكاًرا الِة اْلُقْسَطك َحتَّك َغاَبْت الشَّ ـْ الصَّ  .(٤)«َكَؿا َشَغُؾقَكا َط

الِة اْلُقْسَطك»َوفِل َلْػٍظ لُِؿْسِؾٍؿ:  ـْ الصَّ ُثؿَّ َصالَها  - اْلَعْصرِ َصالِة  - َشَغُؾقَكا َط

ـَ اْلَؿْغرِِب َواْلِعَشاءِ   .(«َبْق

ـْ َطبْدِ  - 55   )َوَلُف َط
ِ
ـِ َمْسُعقدٍ  اهلل   َحَبَس اْلُؿْشرُِكقَن َرُسقَل »َقاَل:  ڤ ْب

ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـِ اْلَعْصرِ  ْت  ,َط ْؿُس َأْو اْصَػرَّ ِت الشَّ   َفَؼاَل َرُسقُل  ,َحتَّك اْحَؿرَّ
ِ
َشَغُؾقَكا » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

الِة اْلُقْسَطك ـْ الصَّ َأْو  ,اهللُ َأْجَقاَفُفْؿ َوُقُبقَرُهْؿ َكاراً  َمألَ  - َصالِة اْلَعْصرِ  - َط

 (.(2)«اهللُ َأْجَقاَفُفْؿ َوُقُبقَرُهْؿ َكاًرا َحَشا

l: 

هق رابع الخؾػاء الراشديـ وإئؿة الؿفديقـ «: صالب بـ أبل طؾل»قوله: 

 ابـتف, وابـ طؿف أول َمـ آمـ مِـ وزوج ملسو هيلع هللا ىلص صفر الـبل

 الؿقاصـ كؾفا إٓ تبقك. ,ملسو هيلع هللا ىلص الصبقان وشفد مع الـبل

: َيا َرُسقَل 
 
 َتْخُؾُػـِل َمَع الـَِّساءِ  َوَخَؾَػُف طؾك الؿديـة َفَؼاَل َلُف َطؾِل

ِ
ْبَقاِن؟  اهلل َوالصِّ

                                                                                       

 (.627(, ومسؾؿ يف صحقحف )4533أخرجف البخاري يف صحقحف ) (٤)

 (. 628أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (2)
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َٓ َأَما َتْرَضك َأْن َتُؽقَن ِمـِّل » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َفَؼاَل َرُسقُل  ُف  َّٓ َأكَّ ـْ ُمقَسك إِ بَِؿـِْزَلِة َهاُروَن ِم

َة َبْعِدي  .(٤)«ُكُبقَّ

 وقد تؼدمت ترجؿتف.

 «:َيْقَم اْلَخـَْدِق »قوله: 

 ويؼال لف يقم إحزاب.

 ضبب تطُٝتٗا بػص٠ٚ اخلٓدم:

وأصحابف حػروا حقل الؿديـة خـدًقا مـ  ملسو هيلع هللا ىلص وسؿقت بالخـدق: ٕن الـبل

تحزبقا  دخقل الجققش, وسؿقت إحزاب ٕن الؼبائؾإحزاب يتؼقن بف  جفة

واستئصالف وكان جقشفؿ ثالثة آٓف ومع ذلؽ  ملسو هيلع هللا ىلص وتجؿعقا طؾك غزو الـبل

 , وسؾط طؾقفؿ الريح.اهلل  صدهؿ

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ﴿حقث قال تعالك: 

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 

 ﴾ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ
 .[10, 9إحزاب: ]

س راية طدوهؿ وردهؿ مفزومقـ  وكصر اهلل الؿممـقـ, ورفع شلهنؿ وكؽَّ

 خاسريـ, فإمر هلل.

ثؿ لؿ يؽـ لؼريش غزوة  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل وهل ثالث غزوة مـ قريش لؿديـة رسقل

بعدها إلك الؿديـة, وأول الغزوات غزوة بدر الؽربى, وكاكت يف رمضان, ثؿ 

يف حػره الخـدق كؿا يف  ملسو هيلع هللا ىلص غزوة ُأحد ثؿ غزوة إحزاب, وقد شارك الـبل
                                                                                       

 (. 2404(, ومسؾؿ يف صحقحف )3706أخرجف البخاري يف صحقحف ) (٤)
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ا َكاَن َحْقُث َأَمَرَكا َرُسقُل »بـ طازب إكصاري, َقاَل:  الرباء حديث   َلؿَّ
ِ
َأْن  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

َٓ َتْدُخُؾ فِقَفا  ,َكْحِػَر اْلَخـَْدَق َطَرَض َلـَا فِل َبْعِض اْلَجَبِؾ َصْخَرٌة َطظِقَؿٌة َشِديَدةٌ 

  َفاْشَتَؽْقـَا َذلَِؽ إَِلك َرُسقلِ  ,اْلَؿَعاِوُل 
ِ
  َفَجاَء َرُسقُل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ِ
ا َرآَها َأَخَذ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َفَؾؿَّ

  بِاْسؿِ »َوَقاَل:  ,اْلِؿْعَقَل َوَأْلَؼك َثْقَبفُ 
ِ
اهللُ »َوَقاَل:  ,ُثؿَّ َضَرَب َضْرَبًة َفَؽَسَر ُثُؾَثَفا ,«اهلل

امِ  ,َأْكَبرُ  اَطةَ  ,ُأْططِقُت َمَػاتِقَح الشَّ ُْبِصُر ُقُصقَرَها اْلُحْؿَر السَّ َٕ  إِكِّل 
ِ
ُثؿَّ َضَرَب  ,«َواهلل

ُْبِصُر  ,ُأْططِقُت َمَػاتِقَح َفاِرَس  ,اهللُ َأْكَبرُ »الثَّاكَِقَة َفَؼَطَع ُثُؾًثا آَخَر َفَؼاَل:  َٕ  إِكِّل 
ِ
َواهلل

َْبَقَض  ْٕ ـِ ا   بِاْسؿِ »َفَؼاَل:  ُثؿَّ َضَرَب الثَّالَِثةَ  ,«َقْصَر اْلَؿَدائِ
ِ
 ,َفَؼَطَع َبِؼقََّة اْلَحَجرِ  ,«اهلل

ـِ  ,اهللُ َأْكَبرُ »َوَقاَل:  ُْبِصُر َأْبَقاَب َصـَْعاءَ  ,ُأْططِقُت َمَػاتِقَح اْلَقَؿ َٕ  إِكِّل 
ِ
 .(٤)«َواهلل

 ثابتة مـ طدة أوجف. ملسو هيلع هللا ىلص ومشاركة الـبل

 «:َكاًرااهللُ ُقُبقَرُهْؿ َوُبُققَتُفْؿ  َمأَلَ »قوله: 

جقاز الدطاء طؾك الؽافريـ, خالًفا لؿا زطؿف الؼرضاوي ومـ إلقف  فيه:

طؾك  قد دطا طؾك أطقاهنؿ ودطا ملسو هيلع هللا ىلص بعدم تجقيز الدطاء طؾك الؽافريـ, والـبل

 ڱ ں ں﴿ بعض قبائؾفؿ, ودطا طؾقفؿ جؿؾًة ومـف ققلف تعالك:

 .[250البؼرة: ] ﴾ڻ

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿وققلف تعالك: 

 .[78الؿائدة: ] ﴾چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڄ

 إثبات طذاب الؼرب, وطذاب الؼرب ثابٌت بالؽتاب, وبالسـة, وباإلجؿاع.وفيه: 

 ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ں﴿: اهلل  فؿـف ققل أما الؽتاب:
                                                                                       

(, وإسـاده ضعقػ: لضعػ مقؿقن 36820ل شقبة يف مصـػف )(, وابـ أب18694أخرجف أحؿد برقؿ ) (٤)

وهق البصري, فؼد كؼؾ إثرم طـ أحؿد ققلف: أحاديثف مـاكقر,  - ويؼال لف: مقؿقن بـ َأستاذ - أبل طبد اهلل

 وقال ابـ معقـ: ٓ شلء, وقال أبق داود: تؽؾؿ فقف, أفاده الؿحؼؼ ط الرسالة.
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 .[46غافر: ] ﴾ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

 ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ﴿: وققل 

 [124صف: ] ﴾ی ی

 .[100الؿممـقن: ] ﴾ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ﴿وققلف تعالك: 

أكثر مـ أربعة طشر مقصـًا مـ  ,«طذاب الؼرب وكعقؿف»وقد ذكرت يف كتابل: 

 الؼرآن, فقف اإلشارة إلك طذاب الؼرب, وما فقف مـ الـعقؿ والعذاب.

 وأما السـة:

ـْ َأبِل إَِذا » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َقاَل: َقاَل َرُسقُل  ,ڤ ُهَرْيَرةَ  فؿـ أشفرها ما جاء: َط

َد َأَحُدُكْؿ  ـْ َأْرَبٍع َيُؼقُل:َتَشفَّ  ِم
ِ
ـْ َطَذاِب  َفْؾَقْسَتِعْذ بِاهلل  الؾُفؿَّ إِكِّل َأُطقُذ بَِؽ ِم

ْتـَِة اْلَؿِسقِح 
ـْ َشرِّ فِ ْتـَِة اْلَؿْحَقا َواْلَؿَؿاِت, َوِم

ـْ فِ ـْ َطَذاِب اْلَؼْبرِ, َوِم َجَفـََّؿ, َوِم

الِ  جَّ  .(٤)«الدَّ

يعذب الؽػار يف  اهلل  نوهذا الحديث فقف دٓلة طؾك هذه الؿسللة ٕ

 قبقرهؿ, ومـ شاء مـ طصاة الؿممـقـ.

َٓ َيـَْبِغل » :ملسو هيلع هللا ىلص أن الذي يعذب بالـار هق رب الـار كؿا قال الـبلوفيه:  ُف  إِكَّ

َّٓ َربُّ الـَّارِ  َب بِالـَّاِر إِ  .(2)«َأْن ُيَعذِّ

اَلِة اْلُقْسَطك»قوله:  ـْ الصَّ  «:َكَؿا َشَغُؾقَكا َط

كؿا قال تعالك:  اهلل  بسبب شغؾفؿ لؾؿسؾؿقـ طـ صاطةأي أن طذاهبؿ 

 .[26الـبل: ] ﴾ۅ ۉ﴿
                                                                                       

 (.588أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (٤)

, وهق ڤ(, مـ حديث حؿزة إسؾؿل, ومـ حديث ابـ مسعقد 2675, 2673أخرجف أبق داود ) (2)

 (.487برقؿ ) يف الصحقحة لإلمام إلباين 
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 اهلل  فالجزاء مـ جـس العؿؾ, كؿا شغؾقا الؿسؾؿقـ طـ الصالة, دطا
 طؾقفؿ بالعذاب.

أن اإلكسان قد يذُهؾ, أو يـسك, أو يغػؾ طـ الصالة الؿػروضة, أو فيه: 

ـْ َأَكسِ  الـافؾة, فقـبغل لف إذا حصؾ مـف ذلؽ, أن ـِ َمالٍِؽ  يبادر بالؼضاء, فَع  ,ڤ ْب

ـِ الـبل َّٓ َذلَِؽ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص َط اَرَة َلَفا إِ ـْ َكِسَل َصالًَة َفْؾُقَصؾِّ إَِذا َذَكَرَها, َٓ َكػَّ , «َم

 اهلل. وسقليت بقاكف إن شاء

اَلِة اْلُقْسَطك»قوله:   «:الصَّ

: ًٓ  اختؾػ العؾؿاء فقفا طؾك سبعة طشر قق

كؿا هق صريح هذا الحديث وغقره. ومـ أكفا العصر, إول وهق أصحفا: 

أن البخاري لؿ يخرج حديث الصالة القسطك, وقد  الغريب ققل ابـ العربل

خرجف يف تػسقر الؼرآن, وغزوة الخـدق مـ صحقحف, وهذا الؼقل هق مذهب 

وهق حـقػة, وحؽك طـ الشافعل أيًضا  اإِلمام أحؿد, والصحقح مـ مذهب أبل

 مذهبف, كؿا قال الؿاوردي ٓتباع الحديث, وهق ققل الجؿفقر أيًضا.

 أهنا الصبح وكص طؾقف الشافعل يف إم, وهق مذهب مالؽ وجؿاطات.ثاكقفا: 

 حـقػة. أهنا الظفر وهق رواية طـ أبلثالثفا: 

 أهنا الؿغرب.رابعفا: 

 أهنا العشاء أخرة.خامسفا: 

 الخؿس غقر معقـة.أهنا واحدة مـ الصؾقات سادسفا: 

 أهنا الخؿس.سابعفا: 

 أهنا الجؿعة, وادطك الؼاضل حسقـ يف باب صالة الخقف أكف الصحقح.ثامـفا: 

 أهنا الجؿعة يف يقم الجؿعة, ويف سائر إيام الظفر.تاسعفا: 
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 أهنا صالتا العشاء والصبح.طاشرها: 

 أهنا صالتان الصبح والعصر.الحادي طشر: 

 الجؿاطة يف جؿقع الصؾقات.أهنا الثاين طشر: 

 أهنا القتر, واختاره السخاوي.الثالث طشر: 

 أهنا صالة الخقف.الرابع طشر: 

 أهنا صالة طقد إضحك.الخامس طشر: 

 أهنا صالة طقد الػطر.السادس طشر: 

أهنا الضحك حؽاه الحافظ شرف الديـ الدمقاصل يف مصـػف السابع طشر: 

وها إلك قائؾفا, وذكر كبذ مـ أدلتفا أفاده يف ذلؽ, وقد لخصف يف أوراق مع طز

 ابـ الؿؾؼـ يف آطالم.

اهلل  وأصح إققال أهنا صالة العصر, وهل مـ أفضؾ الصؾقات حقث قال

 :﴿[238البؼرة: ] ﴾پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ. 

بلهنا  ملسو هيلع هللا ىلص بؿزيد أمٍر وحٍث بالؿحافظة طؾقفا, وقد فسرها الـبل اهلل  فاختصفا

  َقاَل: َقاَل َرُسقُل  :ڤ مسؾؿ طـ طؾلصالة العصر كؿا يف 
ِ
َْحَزاِب:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ْٕ َيْقَم ا

اَلِة اْلُقْسَطك, َصاَلِة اْلَعْصرِ, َمأَلَ » ـِ الصَّ  .(٤)«اهللُ ُبُققَتُفْؿ َوُقُبقَرُهْؿ َكاًرا َشَغُؾقَكا َط

َأْكُتَب َلَفل ُمْصَحًػا, » :ويف حديث طائشة يف صحقح مسؾؿ أهنا قالت لؽاتبفا

َيَة َفآِذكِّل:  ْٔ  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿َوَقاَلْت: إَِذا َبَؾْغَت َهِذِه ا
:  [238البؼرة: ]

َّ
ا َبَؾْغُتَفا آَذْكُتَفا َفَلْمَؾْت َطَؾل ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿»َفَؾؿَّ

 .«, َوَصاَلِة اْلَعْصرِ [238البؼرة: ] ﴾ٻ
                                                                                       

 (.627أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (٤)
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 اهلل بطؾ هنر معؼؾ. وكؿا ققؾ: إذا جاء هنر

الحديث يف تػسقر الصالة القسطك بصالة العصر, فال كؼدم طؾك  ففـا جاء

 ققل أحد. ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ققل رسقل

ْؿُس »قوله:   أي سؼطت وتقارت. «:َحتَّك َغاَبْت الشَّ

اكؼضك  أن صالة العصر يـتفل وقتفا بغقاب الشؿس, فنذا غابت الشؿسفيه: 

 وقتفا.

الققت وقد خرجت مـ  وإذا اصػرت الشؿس, كان وقتفا مؽروًها,

 أخرجف مسؾؿ. «تؾؽ صالة الؿـافؼقـ» :ڤ الؿختار, فعـ أكس

جقاز أداء الصالة الؿؼضقة, يف غقر وقتفا, مثاًل كؿت طـ صالة وفيه: 

الصبح جاز لؽ أن تصؾقفا بعد الشروق متك صحقت, بقـؿا لق كـت يؼًظا ما جاز 

الذكقب, بؾ إن تلخقرها إلك ذلؽ الققت مـ كبائر  لؽ تلخقرها إلك ذلؽ الققت,

 وطظقؿ أثام.

وذهب بعض أهؾ العؾؿ كالشقخ ابـ باز وغقره, إلك أن مـ أخر صالة الػجر 

 متعؿًدا حتك تطؾع الشؿس ففق كافر.

اَلةِ » :ملسو هيلع هللا ىلص لؼقل الـبل ْرِك َواْلُؽْػرِ َتْرَك الصَّ ـَ الشِّ ُجِؾ َوَبْق ـَ الرَّ  .(٤)«َبْق

 قضاء الػائتة.وفيه: 

ـَ »قوله:  َها َبْق  «:اْلَؿْغرِِب َواْلِعَشاءِ  ُثؿَّ َصالَّ

 أي بقـ وقتل الؿغرب والعشاء وإٓ فنكف صؾك العصر, ثؿ الؿغرب, ثؿ العشاء,

الشؿس, ثؿ صؾك  فـزل بطحان فصؾك بعد ما غربت»كؿا جاء يف بعض الروايات: 
                                                                                       

 .ڤ(, مـ حديث جابر بـ طبد اهلل 82أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (٤)
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 .«قضاء الصؾقات إول فإول»أخرجف البخاري وبقب طؾقف:  «الؿغرب

م الػائتة حتك ولق خشل  اإلكسان ذهاب وقت الحاضرة. وُتؼدَّ

 (:591يف الػتح ) قال الحافظ ابـ حجر 

ـَ اْلَػَقائِِد:)  َوفِل اْلَحِديِث ِم

َٓ َمَع الـِّْسَقاِن.َتْرتِقُب اْلَػَقائِِت:  ْكِر  َْكَثُر َطَؾك ُوُجقبِِف َمَع الذِّ ْٕ  َوا

َٓ َيِجُب التَّْرتِقُب فِقَفا.  :
ُّ
افِِعل  َوَقاَل الشَّ

َر َفائَِتًة فِل َوْقِت َحاِضَرٍة َضقٍِّؼ َهْؾ َيْبَدُأ بِاْلَػائَِتِة َوإِْن  َواْختؾُػقا فِقَؿا إِذا َتَذكَّ

 َخَرَج َوْقُت اْلَحاِضَرِة َأْو َيْبَدُأ بِاْلَحاِضَرِة َأْو َيَتَخقَُّر.

ِل:  َوَّ ْٕ  َمالٌِؽ.َفَؼاَل بِا

 َوَأْصحَ َوَقاَل بِالثَّاكِل: 
ُّ
افِِعل ْأِي َوَأْكَثُر َأْصَحاِب اْلَحِديِث.الشَّ  اُب الرَّ

 َأْشَفُب.َوَقاَل بِالثَّالِِث: 

َؾَقاُت اْلَػَقائُِت.َوَقاَل ِطَقاٌض:   َمَحؾُّ اْلِخاَلِف إَِذا َلْؿ َتْؽُثِر الصَّ

ا إَِذا َكُثَرْت َفاَل ِخاَلَف َأكَُّف َيْبَدُأ بِاْلَحاِضَرِة.  َفَلمَّ

 َحدِّ اْلَؼؾِقِؾ:َواْخَتَؾُػقا فِل 

 َصاَلُة َيْقٍم.َفِؼقَؾ: 

 هـاَأْرَبُع َصَؾَقات(. َوِققَؾ: 
 جقاز صالة الػائتة جؿاطًة وهذا ققل الجؿاهقر.وفيه: 

أن الصؾقات تتػاضؾ, فصالة الػجر فضؾفا يف صقل قرائتفا, ويف شفقد وفيه: 

 الؿالئؽة لفا.الؿالئؽة لفا, وصالة العصر فضؾفا يف كقهنا الصالة القسطك, وشفقد 

أن اإليؿان يزيد ويـؼص, تزيده الطاطة, وتـؼصف الؿعصقة, فنذا كاكت وفيه: 
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 اهلل  الصؾقات تتػاضؾ, فاإليؿان يتػاضؾ, كؾؿا ازداد الَؿرء تؼرًبا إلك

والدطاء, وقراءة الؼرآن, وغقر ذلؽ مـ إطؿال الصالحة كؾؿا ُرفعت  بالذكر,

 .[31الؿدثر: ] ﴾ڱ ں ںڻڱ ﴿: اهلل  مـزلتف إِيَؿاًكا, قال

فنن هذه الصؾقات كاكت حضًرا  ,لؾحاجةجقاز الجؿع يف الحضر وفيه: 

أن يجؿع يف  لؾحاجةٕن الخـدق قريب مـ الؿديـة, بؾ حقل الؿديـة, فقجقز 

ـِ  الصؾقات, بقـ الظفر والعصر, وبقـ الؿغرب والعشاء, كؿا يف حديث اْب

  َجَؿَع َرُسقُل »َقاَل:  ڤ َطبَّاٍس,
ِ
ـَ الظُّْفِر َواْلَعْصِر, َواْلَؿْغِرِب َواْلِعَشاِء  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َبْق

َٓ َمَطرٍ   .(٤)«بِاْلَؿِديـَِة, فِل َغْقِر َخْقٍف, َو

 «:ڤبـ مسعقد  اهلل طبد»قوله: 

ِة » :ملسو هيلع هللا ىلص الرحؿـ الفذلل تؼدم ذكره قال الـبل طبد وهق أبق ـْ ِدقَّ َأَتْضَحُؽقَن ِم

ـْ َجَبِؾ ُأُحدٍ  ؟َساَقْقفِ    . (2)«َوالَِّذي َكْػِسل بَِقِدِه َلُفَؿا َأْثَؼُؾ فِل اْلِؿقَزاِن ِم

ـْ اْلَعْصرِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َحَبَس اْلُؿْشِرُكقَن َرُسقَل »قوله:   «:َط

 أي شغؾقه وأخروه كؿا هق مػسر يف الحديث السابؼ.

ْت »قوله:  ْؿُس َأْو اْصَػرَّ ْت الشَّ  «:حتَّك اْحَؿرَّ

ر هبا طـد احؿرار ملسو هيلع هللا ىلص ُأخبِرلعؾف  الشؿس وآصػرار, لؽـ لؿ يتؿؽـ مـ  وُذكِّ

 الصالة إٓ بعد الؿغرب لحاجتفؿ إلك القضقء وكحقه.

ـْ َجابِرِ  ـِ َطْبدِ  فَع   ْب
ِ
ـَ اْلَخطَّاِب َجاَء َيْقَم اْلَخـَْدِق َبْعَد َما  َأنَّ ُطَؿرَ » :ڤ اهلل ْب

ْؿُس, َفَجَعَؾ َيُسبُّ  اَر ُقَرْيٍش. َقاَل: َيا َرُسقَل َغَرَبْت الشَّ  ! َما كِْدُت ُأَصؾِّل  ُكػَّ
ِ
اهلل

                                                                                       

 (.705أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (٤)

(, وقال فقف: هذا 838(, وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل )3991أخرجف أحؿد يف مسـده ) (2)

 حديث حسـ.
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ْؿُس َتْغُرُب. َقاَل الـبل ْقُتَفا :ملسو هيلع هللا ىلص اْلَعْصَر َحتَّك َكاَدْت الشَّ  َما َصؾَّ

ِ
. َفُؼْؿـَا إَِلك َواهلل

ْلَكا َلَفا, َفَصؾَّك اْلَعْصَر َبْعَد مَ  اَلِة, َوَتَقضَّ َل لِؾصَّ ْؿُس, ُثؿَّ ُبْطَحاَن َفَتَقضَّ ا َغَرَبْت الشَّ

 .(٤)«َصؾَّك َبْعَدَها اْلَؿْغِرَب 

ره ُطَؿر فصالها بعد الغروب. ملسو هيلع هللا ىلص فُعؿر صالها قبؾ الغروب والـبل  ذكَّ

 ٚقت اصفساز ٚامحساز ايػُظ:

 ويؽقن اصػرار واحؿرار الشؿس قبؾ الغروب بؼؾقؾ وهق وقت كراهة,

ـْ َأبِلوأشد مـف يف الؽراهة, وقت الغروب كؿا سقليت   ڤ َذر   معـا, وجاء َط

اَلَة » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َقاَل: َقاَل لِل َرُسقُل  ُروَن الصَّ َكْقَػ َأْكَت إَِذا َكاَكْت َطَؾْقَؽ ُأَمَراُء ُيَمخِّ

الَة  ـْ َوْقتَِفا َقاَل ُقْؾُت َفَؿا َتْلُمُركِل َقاَل َصؾِّ الصَّ الَة َط ـْ َوْقتَِفا َأْو ُيِؿقُتقَن الصَّ َط

َفا َلَؽ َكافَِؾةٌ لَِقْقتَِفا   .(2)«َفنِْن َأْدَرْكَتَفا َمَعُفْؿ َفَصؾِّ َفنِكَّ

 إذا احتاجقا إلك مقطظة. مقطظة اإلمام لؾـاس,وفيه: 

حتك ٓ يمخذ هذا  أبدى طذره يف تلخقر الصالة ملسو هيلع هللا ىلص إبداء العذر فنن الـبلوفيه: 

!  وكؼتدي بفإذن كحـ كمخر  أخر الصالة ملسو هيلع هللا ىلص الػعؾ طؾك أكف ديـ, فقؼقل الـاس الـبل

لؾؿؼاتؾ أن يصؾل  لشغٍؾ, وذهقٍل, وإٓ يجقز ملسو هيلع هللا ىلص كؼقل يف هذه الؿسللة أخر الـبل

بـ  بـ طؿر كؿا هق يف حديث طبداهلل وهق طؾك الػرس, وهق يسايػ, يصؾل إيؿاًء,

الخطاب, يف الصحقح فنذا كان الخقف أشد مـ ذلؽ فؾقصؾل إيؿاًء, بؾ قال 

 .اهلل  برأسف وُيؼاتؾ يف سبقؾ بعضفؿ يصؾل ركعة واحدة يقمِئ إيؿاءً 

  فعـ طبد
ِ
بـ ُسْػَقاَن  إلك َخالِدِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َبَعَثـِل رسقل»قال:  ڤ بـ ُأَكْقسٍ  اهلل

                                                                                       

 (.631(, ومسؾؿ يف صحقحف )596أخرجف البخاري يف صحقحف ) (٤)

 (.648أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (2)
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 وكان كحق ُطَرَكَة َوَطَرَفاٍت فؼال اْذَهْب َفاْقُتْؾُف قال: َفَرَأْيُتُف َوَحَضَرْت َصاَلُة 
ِّ
اْلُفَذلِل

اَلَة َفاْكَطَؾْؼُت َأْمِشل اْلَعْصِر فؼؾت إين ٕخاف َأْن  ْر الصَّ َيُؽقَن َبْقـِل َوَبْقـَُف ما إن ُأَؤخِّ

وأكا ُأَصؾِّل أومكء إِيَؿاًء َكْحَقُه فؾؿا َدَكْقُت مـف قال لل مـ أكت قؾت َرُجٌؾ مـ 

ُجِؾ َفِجْئُتَؽ يف َذاَك قال إين َلِػل َذاَك فَ  َؿَشْقُت اْلَعَرِب َبَؾَغـِل َأكََّؽ َتْجَؿُع لَِفَذا الرَّ

 .(٤)«معف َساَطًة حتك إذا َأْمَؽـَـِل َطَؾْقُتُف بَِسْقِػل حتك َبَرد

بصالة  وهق تػسقر الصالة القسطك ,ڤ بقان لؿا تؼدم يف حديث طؾلوفيه: 

 العصر.

 صالب. بـ أبل إثبات طذاب الؼرب طؾك ما تؼدم يف حديث طؾلوفيه: 

هذا الديـ حتك وصؾ  مـ أجؾ اهلل طؾقفؿ تعبقا أن الصحابة رضقانوفيه: 

, واقتداًء هلل  صافقا, فؿا طؾقـا إٓ أن كلخذ بف, تعظقًؿا لف وتعبًدا إلقـا, كؼًقا,

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل برسقل

أن إشغال التل كؼع فقفا, ٓ تؼارب هذا الشغؾ, ويف صحقح مسؾؿ وفيه: 

ـْ َجابٍِر,   َغَزْوَكا َمَع َرُسقلِ »َقاَل:  ڤ َط
ِ
ـْ ُجَفْقـَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ًٓ َقْقًما مِ َة, َفَؼاَتُؾقَكا قَِتا

ْقَتَطْعـَاُهْؿ, َفَلْخَبرَ  َٓ ْقـَا الظُّْفَر َقاَل اْلُؿْشِرُكقَن: َلْق مِْؾـَا َطَؾْقِفْؿ َمْقَؾًة  ا َصؾَّ  َشِديًدا, َفَؾؿَّ

  ِجْبِريُؾ َرُسقَل 
ِ
  َذلَِؽ, َفَذَكَر َذلَِؽ َلـَا َرُسقُل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ِ
, َقاَل: َوَقاُلقا: إِكَُّف ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـَا َستَ  ا َحَضَرِت اْلَعْصُر َقاَل: َصػَّ ِد, َفَؾؿَّ َٓ َْو ْٕ ـَ ا
 َأَحبُّ إَِلْقِفْؿ مِ

َ
ْلتِقِفْؿ َصاَلٌة ِهل

ـَ اْلِؼْبَؾةِ  , َواْلُؿْشِرُكقَن َبْقـَـَا َوَبْق ـِ ْق اهلل طؾقف  لـبقف صؾك اهلل  , فلوحك(2)«َصػَّ
                                                                                       

إسـاده ضعقػ  (:1135يف صحقح أبل داود ) (, قال اإلمام إلباين 1249أخرجف أبق داود ) (٤)

 ابـ طبد اهلل بـ ُأكقس اسؿف طبد اهلل, وهق مجفقل.

 (.840أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (2)
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 وطؾك آلف وسؾؿ بصالة الخقف.

أكف إذا ذكر فتح تسرت يبؽل,  ڤ بـ مالؽ وجاء يف ترجؿة أكسفائدة: 

 الؿسؾؿقـ فتًحا طظقًؿا لؽـ قال: اهلل طؾك وما تسرت مع أكف يقم فتح»وقال: 

َْشَعِريِّ » ْٕ ْبِح َحتَّك اْكَتَصَػ َفَؾْؿ ُأَصؾِّ َصاَلَة »َقاَل: «, َشِفْدُت َفْتَح ُتْسَتَر َمَع ا الصُّ

كِل بِتِْؾَؽ  ْكَقا َجِؿقًعاالـََّفاُر َوَما َسرَّ اَلِة الدُّ  .(٤)«الصَّ

 يف هذه إمقر. ملسو هيلع هللا ىلص فقـبغل لؾؿسؾؿ أن يؼتدي بالـبل

لؿا تؼدم مـ بقان جقاز قضاء الػائتة, ولق  احلديح: وساق املصيف  

بعد خروج الققت, وجقاز الصالة يف الققت آضطراري كؿا ثبت طـ ُطؿر 

 «.صؾك يف وقت آحؿرار وآصػرار», أكف: ڤ

 والحؿد هلل رب العامؾقـ

 

 

  

                                                                                       

 (.33822أخرجف ابـ أبل شقبة يف مصـػف برقؿ ) (٤)
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 ...ثِ فكاٍ:,أعتِ ايٓيب بايعػا٤»حدٜح: ]

 [«يٛ ال إٔ أغل ع٢ً أَيت ألَستِٗ بايصال٠... 

 

 

ـْ َطْبدِ  - 51   )َط
ِ
ـِ َطبَّاسٍ  اهلل بِاْلِعَشاِء. َفَخَرَج ُطَؿُر,  ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل َأْطَتَؿ الـَّبِلُّ  ڤ ْب

اَلُة, َيا َرُسقَل  بَْقاُن. َفَخَرَج َوَرْأُسُف َيْؼُطُر َيُؼقُل:  َفَؼاَل: الصَّ . َرَقَد الـَِّساُء َوالصِّ
ِ
اهلل

اَطةِ » اَلِة َهِذِه السَّ ََمْرُتُفْؿ بَِفِذِه الصَّ َٕ تِل َأْو َطَؾك الـَّاِس  َٓ َأْن َأُشؼَّ َطَؾك ُأمَّ  (.(٤)«َلْق

l: 

 .(2)«طؿربالعتؿة حقـ كاداه  ملسو هيلع هللا ىلص أطتؿ الـبل»بؾػظ:  ڤ وجاء طـ طائشة

ـْ َطْبدِ    وَط
ِ
ـِ ُطَؿَر  اهلل   َمَؽْثـَا َذاَت َلْقَؾٍة َكـَْتظُِر َرُسقَل », َقاَل: ڤْب

ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ْقِؾ, َأْو َبْعَدُه, َفاَل َكْدِري  ـَ َذَهَب ُثُؾُث الؾَّ ِخَرِة, َفَخَرَج إَِلْقـَا ِحق ْٔ لَِصاَلِة اْلِعَشاِء ا

ـَ َخَرَج:  ٌء َشَغَؾُف فِل َأْهؾِِف, َأْو َغْقُر َذلَِؽ, َفَؼاَل ِحق ْ
ُؽْؿ َلَتـَْتظُِروَن َصاَلًة َما َأَشل إِكَّ

ـٍ َغْقرُ  اَطةَ َيـَْتظُِرَها َأْهُؾ ِدي ْقُت بِِفْؿ َهِذِه السَّ تِل َلَصؾَّ َٓ َأْن َيْثُؼَؾ َطَؾك ُأمَّ , ُثؿَّ «ُكْؿ, َوَلْق

اَلَة, َوَصؾَّك َن َفَلَقاَم الصَّ  , متػؼ طؾقف.(٣)«َأَمَر اْلُؿَمذِّ

اهلل طؾقف وطؾك آلف  صؾك - أن الـبل ,ڤ مـ حديث أكس ويف الصحقحقـ

َر لَقَْؾًة َصالََة » :- وسؾؿ ـْ (١)«الِعَشاِء إَِلك َشْطِر الؾَّْقؾِ َأخَّ ـِ  َجابِرِ  , وجاء يف مسؾؿ َط ْب

                                                                                       

 (.7239أخرجف البخاري يف صحقحف ) (٤)

 (.638(, ومسؾؿ يف صحقحف )862أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)

 (.639أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (٣)

 (.640(, ومسؾؿ يف صحقحف )661أخرجف البخاري يف صحقحف ) (١)
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  َكاَن َرُسقُل »َقاَل:  ڤ َسُؿَرَة,

ِ
ِخَرةِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ْٔ ُر َصاَلَة اْلِعَشاِء ا  .(٤)«ُيَمخِّ

ترك ذلؽ  ملسو هيلع هللا ىلص فضقؾة تلخقر العشاء بخالف بؼقة الصؾقات إٓ أن الـبلوفيه: 

 اهلل. شػؼة بلمتف طؾك ما يليت إن شاء

 :قال اإلمام الـقوي 

َْفَضُؾ َتْؼِديُؿَفا َأْم َتْلِخقُرَها َوُهَؿا َمْذَهَباِن َمْشُفقَراِن  ْٕ َواْخَتَؾَػ اْلُعَؾَؿاُء َهِؾ ا

ـْ  ََحاِديِث َوَم ْٕ َؾ التَّْلِخقَر اْحَتجَّ بَِفِذِه ا ـْ َفضَّ ِّ َفَؿ
افِِعل ِن لَِؿالٍِؽ َوالشَّ َٓ َؾِػ َوَقْق لِؾسَّ

َؾ    التَّْؼِديَؿ اْحَتجَّ بَِلنَّ اْلَعاَدَة اْلَغالَِبَة لَِرُسقلِ  َفضَّ
ِ
َرَها فِل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َتْؼِديُؿَفا َوإِكََّؿا َأخَّ

َشاَرُة  ََحاِديِث اإْلِ ْٕ َأْوَقاٍت َيِسقَرٍة لَِبَقاِن اْلَجَقاِز َأْو لُِشْغٍؾ َأْو لُِعْذٍر َوفِل َبْعِض َهِذِه ا

 هـاَؾُؿ. إَِلك َهَذا َواهلُل َأطْ 
 «:ملسو هيلع هللا ىلص َأْطَتَؿ الـَّبِلُّ »قوله: 

أي أخر العشاء إلك ثؾث الؾقؾ, حتك اشتدت طتؿة الؾقؾ, وقد ورد الـفل 

 طـ تسؿقة صالة العشاء بالعتؿة.

 ولقس فقف تسؿقة الصالة بالعتؿة, وإكؿا أخرب أكف صالها بالعتؿة.

ـْ َطْبدِ    فَع
ِ
ـِ ُطَؿَر,  اهلل   : َسِؿْعُت َرُسقَل َقاَل  ڤْب

ِ
َٓ », َيُؼقُل: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

بِؾِ  َفا اْلِعَشاُء, َوُهْؿ ُيْعتُِؿقَن بِاإْلِ َٓ إِكَّ َْطَراُب َطَؾك اْسِؿ َصاَلتُِؽْؿ, َأ ْٕ  .(2)«َتْغِؾَبـَُّؽُؿ ا

َوَلْق »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  وقد وردت بعض إحاديث التل فقفا التسؿقة قال رسقل

ْبِح,  ََتْقُهَؿا َوَلْق َحْبًقاَيْعَؾُؿقَن َما فِل اْلَعَتَؿِة َوالصُّ َٕ»(٣). 
                                                                                       

 (.643أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (٤)

 (.644أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (2)

 .ڤ(, مـ حديث أبل هريرة 437(, ومسؾؿ يف صحقحف )615أخرجف البخاري يف صحقحف ) (٣)
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 :قال اإلمام الـقوي 

: ـِ ـْ َوْجَفْق  َواْلَجَقاُب َطـُْف ِم

َٓ لِؾتَّْحِريِؿ. َأَحُدُهَؿا: ـِ اْلَعَتَؿِة لِؾتَّـِْزيِف  َ َط
 َأكَُّف اْسُتْعِؿَؾ لَِبَقاِن اْلَجَقاِز َوَأنَّ الـَّْفل

َٓ َيْعِرُف اْلِعَشاَء َفُخقصَِب بَِؿا َيْعِرُفُف َيْحَتِؿُؾ َأكَُّف ُخقصَِب  َوالثَّاكِل: ـْ  بِاْلَعَتَؿِة َم

َكَُّف َأْشَفُر ِطـَْد اْلَعَرِب.
ِ
 َواْسَتْعَؿَؾ َلْػَظ اْلَعَتَؿِة ٕ

 َوإِكََّؿا َكاُكقا ُيْطؾُِؼقَن اْلِعَشاَء َطَؾك اْلَؿْغِرِب.

 : َ »َفِػل َصِحقِح اْلُبَخاِريِّ ْٕ  .«ْطَراُب َطَؾك اْسِؿ َصاَلتُِؽُؿ اْلَؿْغِرِب َٓ َيْغِؾَبـَُّؽُؿ ا

ْبِح َواْلِعَشاِء َقاَل:  َْطَراُب اْلِعَشاُء, َفَؾْق َقاَل َلْق َيْعَؾُؿقَن َما فِل الصُّ ْٕ َوَتُؼقُل ا

ُؿقا َأنَّ اْلُؿَراَد اْلَؿْغِرُب, واهلل أطؾؿ.   هـاَلَتَقهَّ
 «:بالعشاء»قوله: 

اختؾػ العؾؿاء يف مبدأه ومـتفاه وجؿفقرهؿ طؾك كسبة إلك اْلَعِشل واْلَعِشل 

 أكف مـ الظفر والعشاء أول ضالم الؾقؾ مـ صالة الؿغرب إلك العتؿة.

ـْ الَخطَّاب  َفَخَرَج ُطَؿرُ »قوله:   «:َفَؼاَل  ڤب

 يف الـصح والتذكقر. ,ڤبـ الخطاب  ما طؾقف طؿرفيه: 

 تذكقر الؽبقر, وجقاز ذلؽ وأكف ٓ محذور فقف.وفيه: 

ر طؿر   ڤبـ الخطاب  وقد ذكَّ
ّ
 يف غقر ما مقصـ, لغقر ما حادثة. ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِل

ْبَقانُ »مراطاة حال الضعػاء مـ ققلف: وفيه:   .«َرَقَد الـَِّساُء َوالصِّ

 «:اهلل الصالة يا رسقل»قوله: 

 أي حضرت الصالة, أو أدرك الصالة.

فنما أهنؿ كامقا يف بققهتؿ, وهؿ يـتظرون آبائفؿ, أو أن مـ حضر مـفؿ يف 

الؿسجد كام, ٕن الؿشؼة تؾحؼفؿ, أما الصبقان فؾؽثرة حركتفؿ, وأما الـساء 
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 فؾؽثرة أطؿالفـ, فؿا أن يضع أحدهؿ جـبف, أو يجؾس إٓ وأَتاه الـعاس.

 طؾقفؿ كاكقا اهلل وٓ يؿـع أن يؽقن قد كام غقرهؿ, فنن الصحابة رضقان

 يشتغؾقن يف مزارطفؿ وأسقاقفؿ, وربؿا لحؼفؿ الـعاس.

والـقم هـا: الغقر مستغرق: ٕكف لؿ يرد أهنؿ تقضلوا لؾصالة, وإكؿا ُأققؿت 

 الصالة فؼامقا وصؾقا.

ولفذا تجد أن العؾؿاء اختؾػقا يف مسللة الـقم هؾ هق كاقض أم غقر كاقض 

 إلك ثالثة أققال:

 بعضفؿ إلك أكف كاقض مطؾؼا.ذهب الؼقل إول: 

 وذهب بعضفؿ إلك أكف غقر كاقض مطؾؼا.الؼقل الثاين: 

 أن الؿستغرق مـف يـؼض القضقء, والـعسة ٓ تـؼض القضقء.الؼقل الثالث: 

 وهذا هق الؼقل الذي ُيعؿؾ بف جؿًعا بقـ إحاديث.

أن اإلكسان يـبغل لف أن يراطل حال الضعػاء, فؾقس الـاس طؾك حٍد وفيه: 

 
ّ
, َفَليُُّؽْؿ َما َصؾَّك »: ملسو هيلع هللا ىلصسقاء يف أغؾب أبقاب الديـ, قال الـَّبِل ـَ رِي إِنَّ ِمـُْؽْؿ ُمـَػِّ

ِعقَػ َوالَؽبِقَر َوَذا الَحاَجةِ  ْز, َفنِنَّ فِقِفُؿ الضَّ  .(٤)«بِالـَّاِس َفْؾَقَتَجقَّ

ـِ َأبِل ُطْثَؿانَ ويف حديث  , اْجَعْؾـِل  َقاَل: ُقْؾُت: َيا َرُسقَل  ڤاْلَعاِص  ْب
ِ
اهلل

َٓ َيْلُخُذ َطَؾك »إَِماَم َقْقمِل. َفَؼاَل:  ًكا  َأْكَت إَِماُمُفْؿ, َواْقَتِد بَِلْضَعِػِفْؿ, َواتَِّخْذ ُمَمذِّ

 .(2)«َأَذاكِِف َأْجًرا

ز لشدة  ملسو هيلع هللا ىلصوكان الـبل  يدخؾ يف الصالة يريد إصالتفا فقبؽل الصبل, فقتَجقَّ
                                                                                       

كصاري 466(, ومسؾؿ يف صحقحف )702أخرجف البخاري يف صحقحف ) (٤)  .ڤ(, مـ حديث أبل مسعقد ٕا

(, والحاكؿ 217و21/ 4(, وأحؿد )714(, وابـ ماجف )209(, والرتمذي )531أخرجف أبق داود ) (2)

  (907.)(, وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل 201و199/ 1)
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ـَ َمالٍِؽ,  وجد أمف بف, كؿا يف حديث َأَكَس  َما َصؾَّْقُت َوَراَء إَِماٍم َقطُّ »َيُؼقُل:  ڤْب

 
ِّ
ـَ الـَّبِل

َٓ َأَتؿَّ مِ ُػ مَ  ملسو هيلع هللا ىلصَأَخػَّ َصالًَة, َو , َفُقَخػِّ
ِّ
بِل َخاَفَة َوإِْن َكاَن َلَقْسَؿُع ُبَؽاَء الصَّ

فُ  ـَ ُأمُّ  .(٤)«َأْن ُتْػَت

 وفيه: 
ّ
 ملسو هيلع هللا ىلصجقاز شفقد الجؿاطات مـ الـساء والصبقان وسقليت معـا أن الـَّبِل

 َمَساِجَد  ٓ َتْؿـَُعقا إَِماءَ »قال: 
ِ
  اهلل

ِ
 .«اهلل

إٓ أن صالة الؿرأة يف بقتفا أفضؾ مـ صالهتا يف الؿسجد, وإذا صؾك 

فنهنؿ ُيدخؾقن يف الصػ خالفا لؿا زطؿف بعض إصػال والصبقان يف الؿسجد 

 الُجفال مـ أن دخقل إصػال يف الصػ يبطؾ الصالة.

 «:َفَخَرَج َوَرْأُسُف َيْؼُطرُ »قوله: 

دلقؾ طؾك أكف حديث طفٍد بُغسٍؾ, فنما أن يؽقن هذا الُغسؾ لؾترُبد, أو غقر 

 ذلؽ مـ إغسال كالجـابة.

 وفيه: 
ّ
قد أخر  ملسو هيلع هللا ىلصجقاز تلخقر الصالة لؾحاجة ما لؿ يخرج وقتفا, فنن الـَّبِل

 الصالة.

 وفيه: 
ّ
خرج ورأسف يؼطر, أي شعر  ملسو هيلع هللا ىلصطدم استخدام الؿـشػة, فنن الـَّبِل

 رأسف يؼطر مع أكف ٓ ماكع شرطل مـ استخدامفا.

تِل»قوله:  َٓ َأْن َأُشؼَّ َطَؾك ُأمَّ  «:َلْق

الـاس الظـقن, فنذا تلخرت ٕمٍر تخشك أن  إبداء العذر حتك ٓ يظـ فيه:

 يظـ بؽ فبقـ.

  ڤ َفَعـ َصِػقَّةَ 
ِّ
  َجاَءْت إَِلك َرُسقلِ »َأكََّفا:  ملسو هيلع هللا ىلصَزْوَج الـَّبِل

ِ
َتُزوُرُه فِل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل
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َثْت ِطـَْدُه َساَطًة ُثؿَّ  ـْ َرَمَضاَن, َفَتَحدَّ

ََواِخِر مِ ْٕ اْطتَِؽافِِف فِل اْلَؿْسِجِد فِل اْلَعْشِر ا

 
ُّ
َمَعَفا َيْؼؾُِبَفا, َحتَّك إَِذا َبَؾَغْت َباَب اْلَؿْسِجِد ِطـَْد َباِب  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَمْت َتـَْؼؾُِب, َفَؼاَم الـَّبِل

َكَْصاِر َفَسؾََّؿا َطَؾك َرُسقلِ ُأمِّ َسَؾَؿَة َمرَّ َرُجاَلِن مِ  ْٕ   ـْ ا
ِ
  ,ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ُّ
: ملسو هيلع هللا ىلص َفَؼاَل َلُفَؿا الـَّبِل

َؿا ِهَل َصِػقَُّة بِـُْت ُحَقلٍّ » : ُسْبَحانَ َطَؾك ِرْسِؾُؽَؿا, إِكَّ َٓ  َيا َرُسقَل  . َفَؼا
ِ
: َوَكُبَر  اهلل

ِ
اهلل

 
ُّ
ْقَطاَن : ملسو هيلع هللا ىلصَطَؾْقِفَؿا, َفَؼاَل الـَّبِل ِم, َوإِكِّل َخِشقُت َأْن إِنَّ الشَّ ْكَساِن َمْبَؾَغ الدَّ ـْ اإْلِ َيْبُؾُغ ِم

 .(٤)«َيْؼِذَف فِل ُقُؾقبُِؽَؿا َشْقًئا

 فرض طؾك العباد ما فقف يسٌر, ورحؿة هبؿ. اهلل  إن الديـ يسر, فننوفيه: 

 .«الؿشؼة تجؾب التقسقر»دلقؾ الؼاطدة الػؼفقة التل تؼقل: وفيه: 

 
ّ
لخقف الؿشؼة قّدم صالة العشاء يف أول وقتفا مع أن إفضؾ  ملسو هيلع هللا ىلصفالـَّبِل

 الصالة يف آخر وقتفا.

 وفيه: 
ّ
بلمتف وشػؼتف طؾقفؿ يف كثقر مـ شمون ديـفؿ, فؼد  ملسو هيلع هللا ىلصرفؼ الـَّبِل

 اهلل سبحاكف: رحؿة لؾعالؿقـ, يؼقل اهلل  أرسؾف

 .[107إكبقاء: ] ﴾ک ک گ گ گ﴿

الؿختار خشقة أن يػرض طؾك  فؽقػ ٓ يؽقن رحؿة وهق يرتك كثقًرا مـ

 أمتِف فقشؼ طؾقفؿ.

أن مـ ولل مـ أمر الؿسؾؿقـ شقًئا فعؾقف أن يرفؼ هبا ويف حديث وفيه: 

ـْ »: ڤطائشة  تِل َشْقًئا َفَشؼَّ َطَؾْقِفْؿ, َفاْشُؼْؼ َطَؾْقِف, َوَم ـْ َأْمرِ ُأمَّ ـْ َولَِل ِم , َم الؾُفؿَّ

تِل َشْقًئا َفرَ  ـْ َأْمرِ ُأمَّ  , أخرجف مسؾؿ.(2)«َفَؼ بِِفْؿ, َفاْرُفْؼ بِفِ َولَِل ِم
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فرٌض وواجٌب, إٓ إذا جاءت الؼريـة بصرفف إلك  ملسو هيلع هللا ىلصأن أمر الـبل وفيه: 

ََمْرُتُفْؿ بَِفِذهِ » آستحباب, مـ ققلف: َٕ تِل َأْو َطَؾك الـَّاِس  َٓ َأْن َأُشؼَّ َطَؾك ُأمَّ : «َلْق

 فلمره هـا لقس لؾقجقٌب وإكؿا هق لالستحباب.

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھھ ھ ﴿اهلل تعالك:  قال

 .[7الحشر: ] ﴾ھ ے ے

ـِ  ُهَرْيَرَة, َطْبدِ  ويف حديث َأبِل ْحَؿ ـِ َصْخٍر  الرَّ   -ْب
َ
 -اهلل َتَعاَلك َطـُْف  َرِضل

  َقاَل: َسِؿْعُت َرُسْقَل 
ِ
فْلُتقا  َما َكَفْقُتُؽْؿ َطـُْف َفاْجَتـُِبقُه َوَما َأَمْرُتُؽْؿ بِفِ »َيُؼْقُل:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

 .(٤)«ِمـُْف َما اْسَتَطْعُتؿْ 

اَطة»قوله:   «:َهِذِه السَّ

أي يف آخر الثؾث إول مـ الؾقؾ, ففق الققت آفضؾ: لؽـف جعؾفا طؾك 

 أول الققت تخػقًػا لألمة, وشػؼة طؾقفؿ.

 أٍٚ ٚقت صال٠ ايعػا٤:

وأول وقت العشاء إذا غاب الشػؼ إحؿر, وقال بعضفؿ: إبقض, 

أكف إحؿر, وقد اختؾػ العؾؿاء يف مؼداره فذهب بعضفؿ إلك أكف  والصحقح

 ساطة وكصػ, هبذه الساطات الؿعفقدة الستقـ دققؼة.

 وذهب بعضفؿ إلك أكف ساطة, وبعضفؿ ساطة وربع.

 :قال الشقخ مؼبؾ 

 ٕن الؿـاصؼ قد تختؾػ, وفعاًل هذا قد يحصؾ.

 العشاء. صالة وقت ودخؾ الؿغرب, صالة وقت اكتفك إحؿر الشػؼ غاب فؿتك
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قام خطبفؿ هبذه الخطبة بعد  ملسو هيلع هللا ىلصويف بعض روايات الحديث: أن الـبل 

 الصالة, واستدل بف بعض أهؾ العؾؿ طؾك السؿر يف العؾؿ.

ب طؾقف البخاري   «باب السؿر يف العؾؿ» :وبقَّ
ّ
قام  ملسو هيلع هللا ىلص, ٕن الـَّبِل

ـْ ُهَق َأَرَأْيَتُؽْؿ َلْقَؾَتُؽْؿ َهِذِه َفنِنَّ »وغبطفؿ وقال:  َرْأَس ِماَئِة َسـٍَة ِمـَْفا ٓ َيْبَؼك ِمؿَّ

 , وقد تؼدم.«َطَؾك َضْفرِ إَْرِض َأَحٌد 

 استحباب التطقب لؾصالة, إذ أن الُغسؾ مـ أكقاع الّطقب.وفيه: 

 وفيه: 
ّ
فنن  ,ملسو هيلع هللا ىلصخروج اإلكسان إلك العبادة بـشاط يستػاد هذا مـ ُغسؾ الـَّبِل

 اإلكسان قد يؽقن ثؼقاًل, فنذا ما اغتسؾ ذهب طـف الؽسؾ, ووجد الخػة والـشاط.
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 ٚحضس  ,إذا أقُٝت ايصال٠»حدٜح: ]

 [«فابد٤ٚا بايعػا٤ ,ايعػا٤

 

 

ـْ َطائَِشَة  - 57 اَلُة, َوَحَضَر اْلَعَشاُء,  ملسو هيلع هللا ىلص: َأنَّ الـبل ڤ)َط َقاَل: إَذا ُأِققَؿْت الصَّ

 (.(٤)«َفاْبَدُءوا بِاْلَعَشاءِ 

ـِ ُطَؿَر  ـْ اْب  .(2)َكْحُقهُ  ڤَوَط

ـُ ُطَؿرَ  الَُة, َفالَ َيْلتِقَفا : »ڤ وزاد كافع, َوَكاَن اْب ُيقَضُع َلُف الطََّعاُم, َوُتَؼاُم الصَّ

ُف َلَقْسؿَ   . (٣)«ُع ِقَراَءَة اإِلَمامِ َحتَّك َيْػُرَغ, َوإِكَّ

ـْ َطائَِشَة  - 58 َٓ »يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  َقاَلْت: َسِؿْعُت َرُسقَل  ڤ)َولُِؿْسِؾٍؿ: َط

َْخَبَثانِ  ْٕ َٓ َوُهَق ُيَدافُِعُف ا  (.(١)«َصاَلَة بَِحْضَرِة َصَعاٍم, َو

l: 

لبقان أطذار التخؾػ طـ صالة الجؿاطة,  ما تقدو: ذكس املصيف 

الجؿاطة واجبة طؾك الرجال, وٓ يجقز لف أن يتخؾػ طـفا إٓ العذر فنن صالة 

 شرطل.

ـِ ُطَؿَر,  ـِ اْب   َقاَل: َقاَل َرُسقُل  ڤويف الباب َط
ِ
إَِذا ُوِضَع َطَشاُء »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل
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َـّ َحتَّك َيْػُرَغ ِمـْفُ  َٓ َيْعَجَؾ اَلُة, َفاْبَدُءوا بِاْلَعَشاِء, َو , متػؼ (٤)«َأَحِدُكْؿ َوُأِققَؿِت الصَّ

 طؾقف, وقد سبؼ معـا يف التخريج.

َم الَعَشاُء, َفاْبَدُءوا بِِف َقْبَؾ َأْن »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  أن رسقل ,ڤوطـ أكس  إَِذا ُقدِّ

ـْ َطَشائُِؽؿْ   .(2)«ُتَصؾُّقا َصالََة الَؿْغرِِب, َوَٓ َتْعَجُؾقا َط

 :قال اإلمام الترمذي 

ـْ 
ـٌ َصِحقٌح َوَطَؾْقِف اْلَعَؿُؾ ِطـَْد َبْعِض َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ مِ َحِديُث َأَكٍس َحِديٌث َحَس

 
ِّ
ـُ ُطَؿَر َوبِِف َيُؼقُل َأْحَؿُد َوإِْسَحُؼ  مِـُْفْؿ َأُبق ملسو هيلع هللا ىلصَأْصَحاِب الـَّبِل َبْؽٍر َوُطَؿُر َواْب

اَل  ِن َيْبَدُأ بِاْلَعَشاِء َوإِْن َفاَتْتُف الصَّ َٓ ِطقَسك َسِؿْعت  ُة فِل اْلَجَؿاَطِة َقاَل َأُبقَيُؼق

اْلَجاُروَد َيُؼقُل َسِؿْعُت َوِكقًعا َيُؼقُل فِل َهَذا اْلَحِديِث َيْبَدُأ بِاْلَعَشاِء إَِذا َكاَن َصَعاًما 

 
ِّ
ـْ َأْصَحاِب الـَّبِل

َغْقِرِهْؿ وَ  ملسو هيلع هللا ىلصَيَخاُف َفَساَدُه َوالَِّذي َذَهَب إَِلْقِف َبْعُض َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ مِ

اَلِة َوَقْؾُبُف َمْشُغقٌل بَِسَبِب  ُجُؾ إَِلك الصَّ َٓ َيُؼقَم الرَّ َباِع َوإِكََّؿا َأَراُدوا َأْن  تِّ
ِ
َأْشَبُف بِآ

ٌء. 
ْ
اَلِة َوفِل َأْكُػِسـَا َشل َٓ َكُؼقُم إَِلك الصَّ ـِ َطبَّاٍس َأكَُّف َقاَل  ـْ اْب ٍء َوَقْد ُرِوَي َط ْ

 هـاَشل
 ايتدًف عٔ اجلُاع١:ذنس أعراز 

 األٍٚ: ايطفس:

فنن الؿسافر يجقز لف أن يمخر صالة إلك صالة, كصالة الظفر مع العصر, 

وصالة الؿغرب مع العشاء, ويجقز يف ذلؽ جؿع التؼديؿ, وجؿع التلخقر, طؾك 

 اهلل. ما يليت بقاكف إن شاء

 قال اهلل  وإن صؾك الؿسافر جؿاطًة مع الؿسؾؿقـ: فذلؽ أفضؾ, فنن

ساء: ] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ﴿لـبقف:   .[102اـل
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 فلخربَ باجتؿاطفؿ حتك يف حال الحرب والشدة.

 ايجاْٞ: املسض:

فالؿرض مـ إطذار: فنن الؿريض يجقز لف أن يتخؾػ طـ الجؿاطة, إن 

كان الؿرض ثؼقاًل طؾقف, وإن كان خػقًػا, ورأى مـ كػسف خػة, وأراد أن يخرج, 

 ڤقد سَؾؽ إمريـ: فػل الصحقح طـ جابر, وطائشة, وأكس  ملسو هيلع هللا ىلصفنن الـَّبِل 

  أنَّ رسقَل »جؿقًعا: 
ِ
, فصؾَّك  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ـُ ُف إيؿ َركَِب فرًسا فُصِرَع طـُف, فُجِحَش شؼُّ

يف بقتِِف قاطًدا وصؾَّك خؾَػُف ققٌم ققاًما فلشاَر إلقِفؿ أن اجؾِسقا, ثؿ قاَل: إكَّؿا جعَؾ 

 .(٤)«ال: فنذ صؾَّك جالًسا َفصؾُّقا جؾقًسا َأجؿعقنَ اإلماُم لقمَتؿَّ بِِف, وق

ـْ ُطَبْقدِ    ويف حديث َط
ِ
ـِ َطْبدِ  اهلل   ْب

ِ
ـِ ُطْتَبَة, َقاَل: َدَخْؾُت َطَؾك َطاِئَشَة  اهلل  ڤْب

ـْ َمَرِض َرُسقلِ  ِثقـِل َط َٓ ُتَحدِّ   َفُؼْؾُت: َأ
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ُّ
َفَؼاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص؟ َقاَلْت: َبَؾك, َثُؼَؾ الـَّبِل

َٓ, ُهْؿ َيـَْتظُِروَكَؽ, َقاَل:  «َأَصؾَّك الـَّاُس؟» . «َضُعقا لِل َماًء فِل الِؿْخَضِب »ُقْؾـَا: 

َ َطَؾْقِف, ُثؿَّ َأَفاَق, َفَؼاَل 
َأَصؾَّك »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلْت: َفَػَعْؾـَا, َفاْغَتَسَؾ, َفَذَهَب لَِقـُقَء َفُلْغِؿل

َٓ, ُهْؿ َيـَْتظُِروَكَؽ َيا َرُسقَل  «الـَّاُس؟ , َقاَل:  ُقْؾـَا: 
ِ
َضُعقا لِل َماًء ِفل »اهلل

َ َطَؾْقِف, ُثؿَّ َأَفاَق, َفَؼاَل:  «الِؿْخَضِب 
َقاَلْت: َفَؼَعَد َفاْغَتَسَؾ, ُثؿَّ َذَهَب لَِقـُقَء َفُلْغِؿل

َٓ, ُهْؿ َيـَْتظُِروَكَؽ َيا «َأَصؾَّك الـَّاُس؟» , َفَؼاَل:  َرُسقَل  ُقْؾـَا: 
ِ
َضُعقا لِل َماًء ِفل »اهلل

َ َطَؾْقِف, ُثؿَّ َأَفاَق َفَؼاَل: «الِؿْخَضِب 
َأَصؾَّك », َفَؼَعَد, َفاْغَتَسَؾ, ُثؿَّ َذَهَب لَِقـُقَء َفُلْغِؿل

َٓ, ُهْؿ َيـَْتظُِروَكَؽ َيا َرُسقَل  «الـَّاُس؟ , َوالـَّاُس ُطُؽقٌف فِل ال َفُؼْؾـَا: 
ِ
َؿْسِجِد, اهلل

 
َّ
  َيـَْتظُِروَن الـَّبِل

ُّ
َبْؽٍر  إَِلك َأبِل ملسو هيلع هللا ىلصلَِصالَِة الِعَشاِء أِخَرِة, َفَلْرَسَؾ الـَّبِل

                                                                                       

(, حديث أكس بـ 413, 412, 411, ومسؾؿ يف صحقحف )(,689أخرجف البخاري يف صحقحف ) (٤)

 يف مسؾؿ. ڤ متػؼ طؾقف, وحديث طائشة, وجابر بـ طبد اهلل ڤ مالؽ



          
 393 الصالة كتاب

 
ُسقُل َفَؼاَل: إِنَّ َرُسقَل   بِالـَّاِس, َفَلَتاُه الرَّ

َ
  بَِلْن ُيَصؾِّل

ِ
  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

َ
َيْلُمُرَك َأْن ُتَصؾِّل

: َيا ُطَؿُر َصؾِّ بِالـَّاِس, َفَؼاَل َلُف ُطَؿُر: -َكاَن َرُجاًل َرِققًؼا وَ  -َبْؽٍر  بِالـَّاِس, َفَؼاَل َأُبق

  َأْكَت َأَحؼُّ بَِذلَِؽ, َفَصؾَّك َأُبق
َّ
ـْ َكْػِسِف  ملسو هيلع هللا ىلصَبْؽٍر تِْؾَؽ إَيَّاَم, ُثؿَّ إِنَّ الـَّبِل

َوَجَد مِ

ـِ َأَحُدُهَؿا الَعبَّاُس لَِصالَةِ  ـَ َرُجَؾْق ًة, َفَخَرَج َبْق ْفِر َوَأُبق ِخػَّ َبْؽٍر ُيَصؾِّل بِالـَّاِس,  الظُّ

ا َرآُه َأُبق   َفَؾؿَّ
ُّ
َر, َفَلْوَمَل إَِلْقِف الـَّبِل َر, َقاَل: َأْجؾَِساكِل  ملسو هيلع هللا ىلصَبْؽٍر َذَهَب لَِقَتَلخَّ َٓ َيَتَلخَّ بَِلْن 

ْؽٍر ُيَصؾِّل َوُهَق َيْلَتؿُّ بَ  َبْؽٍر, َقاَل: َفَجَعَؾ َأُبق إَِلك َجـْبِِف, َفَلْجَؾَساُه إَِلك َجـِْب َأبِل

 
ِّ
  , َوالـَّاُس بَِصالَِة َأبِلملسو هيلع هللا ىلصبَِصالَِة الـَّبِل

ُّ
:  َقاِطٌد, َقاَل ُطَبْقدُ  ملسو هيلع هللا ىلصَبْؽٍر, َوالـَّبِل

ِ
اهلل

  َفَدَخْؾُت َطَؾك َطْبدِ 
ِ
َثْتـِل َطاِئَشُة  اهلل َٓ َأْطِرُض َطَؾْقَؽ َما َحدَّ ـِ َطبَّاٍس َفُؼْؾُت َلُف: َأ ْب

 
ِّ
ـْ َمَرِض الـَّبِل , َقاَل: َهاِت, َفَعَرْضُت َطَؾْقِف َحِديَثَفا, َفَؿا َأْكَؽَر مِـُْف َشْقًئا َغْقَر ملسو هيلع هللا ىلصَط

ُجَؾ الَِّذي َكاَن َمَع الَعبَّا ْت َلَؽ الرَّ  َأكَُّف َقاَل: َأَسؿَّ
ُّ
َٓ, َقاَل: ُهَق َطؾِل ـُ  ِس ُقْؾُت:  بْ

 .(٤)«ڤَصالٍِب  َأبِل

 ايجايح: املطس ٚايربد ٚايسٜح:

فنن الؿطر قد يحقل بقـ اإلكسان وبقـ حضقر الجؿاطة والؿسجد, فؼد ثبت 

ـِ ُطَؿَر  ,ملسو هيلع هللا ىلصطـ الـبل  اَلِة فِل َلْقَؾٍة َذاِت َبْرٍد, : »ڤمـ حديث اْب َأكَُّف َكاَدى بِالصَّ

َحالِ َوِريٍح, َوَمَطٍر, َفَؼاَل فِل آِخِر كَِدائِِف:  َٓ َصؾُّقا فِل الرِّ َٓ َصؾُّقا فِل ِرَحالُِؽْؿ, َأ , َأ

  ُثؿَّ َقاَل: إِنَّ َرُسقَل 
ِ
َن, إَِذا َكاَكْت َلْقَؾٌة َباِرَدٌة, َأْو َذاِت َمَطٍر » ,ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َكاَن َيْلُمُر اْلُؿَمذِّ

َػِر, َأْن َيُؼقَل:  َٓ َصؾُّقا فِل ِرَحالُِؽؿْ فِل السَّ  أخرجاه. (2)«َأ

بالؿاء, والطقـ, وقد  تبؾؾتحتك ولق كان الجق صحًقا, ولؽـ إرض قد 
                                                                                       

 (.418(, ومسؾؿ يف صحقحف )687أخرجف البخاري يف صحقحف ) (٤)

 (.697(, ومسؾؿ يف صحقحف )632أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)



 
394 

 

  1/جإفــادة ذوي األفهـــام بشرح عمدة األحكام

 

وكحقه, جاز لفؿ أن يصؾقا يف يشؼ طؾك الـاس الحضقر, بسبب الَدحض, 

ـِ  اهلل بققهتؿ, فؼد ثبت يف الصحقحقـ, طـ َطْبد ُن اْب َن ُمَمذِّ ـَ اْلَحاِرِث, َقاَل: َأذَّ ْب

ـِ ُطَؾقََّة, َوَقاَل:  َوَكرِْهُت َأْن »َطبَّاٍس َيْقَم ُجُؿَعٍة فِل َيْقٍم َمطِقٍر, َفَذَكَر َكْحَق َحِديِث اْب

ْحِض  َلؾِ َتْؿُشقا فِل الدَّ  .(٤)«َوالزَّ

  يف مسؾؿ, َقاَل: َخَرْجـَا َمَع َرُسقلِ  ڤويف حديث جابر 
ِ
فِل َسَػٍر,  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـْ َشاَء ِمـُْؽْؿ فِل َرْحِؾفِ »َفُؿطِْرَكا, َفَؼاَل:   .(2)«لُِقَصؾِّ َم

ـْ َأبِل ويف ســ أبل ـْ َأبِقِف,  داود, َط  :- ڤبـ طؿقر  وهق أسامة -اْلَؿؾِقِح, َط

« 
ُّ
ـٍ َكاَن َيْقَم َمَطٍر, َفَلَمَر الـَّبِل َحالِ », ُمـَاِدَيُف: ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َيْقَم ُحـَْق اَلَة فِل الرِّ  .(٣)«َأنَّ الصَّ

ـْ ُكَعْقؿِ  اِم, َقاَل:  ويف مسـد أحؿد َط ـِ الـَّحَّ ْبِح فِل َيْقٍم َباِرٍد َوَأَكا »ْب ُكقِدَي بِالصُّ

ـْ َقَعَد َفالَ َحَرَج َطَؾْقِف, َفـَاَدى ُمـَاِدي  فِل مِْرِط اْمَرَأتِل, َفُؼْؾُت: َلْقَت اْلُؿـَاِدَي َقاَل: َم

 
ِّ
ـْ َقَعَد َفالَ َحَرَج َطَؾْقفِ »فِل آِخِر َأَذاكِِف:  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِل  .(١)«َوَم

 ٚايبصٌ, ٚايهساخ: ايسابع: أنٌ ايجّٛ,

مـ طدة أحاديث كحديث  ملسو هيلع هللا ىلصٓسقؿا إذا كان لحاجة, فؼد ثبت طـ الـَّبِل 

َجَرِة »ولػظف:  ڤ ابـ طؿر ـْ َهِذِه الشَّ ـْ َأَكَؾ ِم َـّ  -َيْعـِل الثُّقَم  -َم َفالَ َيْؼَرَب

ـْ »هريرة طـد مسؾؿ زيادة:  متػؼ طؾقف, ويف حديث أبل (5)«َمْسِجَدَكا ـْ َأَكَؾ ِم َم
                                                                                       

 (.699(, ومسؾؿ يف صحقحف )901أخرجف البخاري يف صحقحف ) (٤)

 (.698أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (2)

(, وقال فقف: 967) (, وهق صحقح أبل داود إم لإلمام إلباين 1057أخرجف أبق داود ) (٣)

 ححف ابـ خزيؿة وابـ حبان وكذا الحاكؿ.إسـاده صحقح طؾك شرط الشقخقـ, وص

 (.2605برقؿ ) (, وهق يف الصحقحة لإلمام إلباين 17934أخرجف أحؿد ) (١)

 (.561(, ومسؾؿ يف صحقحف )853أخرجف البخاري يف صحقحف ) (5)
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َٓ ُيْمِذَيـَّا بِرِيِح الثُّقمِ  َـّ َمْسِجَدَكا, َو َجَرِة, َفاَل َيْؼَرَب  .(٤)«َهِذِه الشَّ

, ويف «مـ أكؾ مـ هذه الشجرة فال يؼربـا», ولػظف: ڤويف حديث أكس 

ـْ أَكَؾ الَبَصَؾ, »: ڤاهلل  بـ طبد , ويف حديث جابر(2)«ٓ يصؾقـ معـا»لػظ:  َم

اَث,  ا َيَتلَذَّى ِمـُْف َبـُق آَدمَ والثُّقَم, والُؽرَّ َـّ َمْسِجَدَكا, َفننَّ الَؿالَئَِؽَة َتَتلَذَّى ِمؿَّ  .(٣)«َفال َيْؼَرَب

وإن أكؾ الثقم, و البصؾ, ثؿ ألحؼفؿا بشلء مؿا يزيؾ الروائح, كشلء مـ 

الؾبان, أو كحق ذلؽ, جاز لف الحضقر وأما إذا أماهتؿا صبخا, فال يضره ذلؽ لؿا 

ـَ اْلَخطَّاِب  مسؾؿ َأنَّ ُطَؿرَ ثبت يف صحقح  ـْ »َقاَل:  ڤْب ُؽْؿ َأيَُّفا الـَّاُس َتلُْكُؾقَن ِم إِكَّ

: َهَذا الْبََصُؾ َوالثُّقُم, َوَلَؼْد َرَأْيُت َكبِلَّ  ـِ َّٓ َخبِقَثَتْق ـِ َما ُأَراُهَؿا إِ   َشَجَرَتْق
ِ
إَِذا َوَجَد  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ُجِؾ َأَمَر بِِف فَ  ـَ الرَّ ـْ َأَكَؾُفَؿا َفْؾقُِؿْتُفَؿا َصْبًخاِريَحُفَؿا ِم  .(١)«لُْخرَِج إَِلك اْلبَِؼقِع َفَؿ

 اخلاَظ: اخلٛف:

فنن الخائػ الذي خقفف متحؼؼ, يجقز لف أن يتخؾػ طـ الجؿاطة, كالخقف 

مـ السؾطان, أو الخقف مـ قطاع الطريؼ, أو كحق ذلؽ, وقد كان السؾػ 

ـْ ُحَذْيَػَة,  رضقان  ڤاهلل طؾقفؿ, ربؿا َصؾِّك أحدهؿ مختبئًا يف بقتف أو غقر ذلؽ, فَع

  َقاَل: ُكـَّا َمَع َرُسقلِ 
ِ
, َقاَل: َفُؼْؾـَا: َيا «َأْحُصقا لِل َكْؿ َيْؾِػُظ اإْلِْساَلمَ », َفَؼاَل: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

بِْعِؿائٍة؟ َقاَل:  َرُسقَل  تِِّؿاَئٍة إَِلك السَّ ـَ السِّ ـُ َما َبْق , َأَتَخاُف َطَؾقْـَا َوَكْح
ِ
َٓ »اهلل ُؽْؿ  إِكَّ

ُؽْؿ َأْن ُتبْتََؾْقا ا», َقاَل: «َتْدُروَن َلَعؾَّ َّٓ ِسرًّ َٓ ُيَصؾِّل إِ ُجُؾ مِـَّا   .(5)«َفابُْتؾِقَـَا َحتَّك َجَعَؾ الرَّ
                                                                                       

 (. 562أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (٤)

 (.562(, ومسؾؿ يف صحقحف )5451أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)

 (.564أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (٣)

 (. 567أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (١)

 (.149أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (5)
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 ايطعاّ, َٚدافع١ األخبجني:ايطادع: حطٛز 

 فؿـ كان صعامف حاضًرا, فؾف أن يلكؾ, ثؿ يحضر إلك الصالة وإن فاتتف.

 حهِ تكدِٜ ايصال٠ ع٢ً ايطعاّ:

 اختؾػ العؾؿاء يف تؼديؿ الصالة طؾك الطعام إلك أققال:

 فؿـفؿ مـ قدم الصالة مطؾًؼا.إول: 

م الطعام مطؾًؼا.الثاين:   ومـفؿ مـ قدَّ

ؾ, وقال: إن كان لف حاجة لؾطعام أكَؾ, وإن لؿ يؽـ الثالث:  ومـفؿ َمـ َفصَّ

 لف حاجة ذهب إلك الصالة.

 إذا كان الطعام حاًرا وربؿا إذا تلخر يػسد, ُيؼدم الطعام. الرابع:

بؾ يلكؾ مـ الطعام ما يؽسر شفقتف, ثؿ بعد ذلؽ يؼقم إلك الخامس: 

 الصالة.

«, الطعام وُأققؿت الصالة فؾقبدأ بالطعامإذا حضر »والحديث طؾك ضاهره أكف: 

إن كان لف حاجة, أما إن لؿ يؽـ لف حاجة فال حاجة إلك وضعف, لؽـ كاكت طادة 

ـِ َمالٍِؽ,  الـاس, كؿا يف حديث َأَكسِ    َأنَّ َرُسقَل  ,ڤْب
ِ
َم » َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل إَِذا ُقدِّ

ـْ َطَشائُِؽؿْ  اْلَعَشاُء َفاْبَدُءوا بِِف َقْبَؾ َأْن ُتَصؾُّقا َصاَلةَ  َٓ َتْعَجُؾقا َط  .«اْلَؿْغِرِب, َو

ـِ ُطَؿَر  ـْ اْب   ڤوَط
ُّ
إَِذا َكاَن َأَحُدُكْؿ َطَؾك الطََّعاِم َفاَل »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل الـَّبِل

 .«َيْعَجْؾ َحتَّك َيْؼِضَل َحاَجَتُف ِمـْفُ 

فؽاكقن يضعقن صعامفؿ قبؾ الؿغرب, وربؿا إذا ذهب لؾصالة ٓ سقؿا مـ 

يبؼك يف الؿسجد, ما يرجع إٓ وقد فسد الطعام, وكاكقا يف قؾٍة وحاجة, أما مـ لؿ 

يؽـ لف حاجة إلك الطعام وبادر إلك الصالة, وٓ يخشك طؾك كػسف الػتـة 
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 بالقسقسة يف الصالة مـ أجؾف فال بلس.

بـ ُأمقَّة  الصالة طؾك الطعام مـ احتج بحديث َطْؿرو وذهب إلك تؼديؿ

  َأكَُّف َرَأى َرُسقَل »: ڤالَضَؿري 
ِ
الَِة,  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َ إَِلك الصَّ

ـْ َكتِِػ َشاٍة, َفُدِطل
َيْحَتزُّ مِ

لْ  , َفَصؾَّك َوَلْؿ َيَتَقضَّ ـَ ق ؽِّ  , أي أكف لؿ ُيؽِؿؾ صعامف.(٤)«َفَلْلَؼك السِّ

َفاَل َيْعَجْؾ َحتَّك َيْؼِضَل »ومـ ذهب إلك الؼقل أخر استدل هبذا الحديث: 

 , أي يػرغ مـ إكؾ والحاجة إلقف.«َحاَجَتُف ِمـْفُ 

 «.َوَحَضَر الَْعَشاءُ »لقست الرخصة خاصة بطعام العشاء, كؿا جاء الؾػظ:  فائدة:

الـاس مـ أطؿالفؿ, الحديث طام, وإكؿا ُذكَِر فقف الغالب, وهق رجقع إن بؾ 

 ومزارطفؿ, فقلكؾقن يف بققهتؿ مع إقامة الصالة.

 ويف احلديح مً الفوائد:

أن اإلكسان يـبغل أن يؼطع جؿقع العالئؼ, التل قد تجعؾف ُيػَتـ يف صالتف, 

, قد ٓ يعؼؾ, وٓ يدري ما يؼقل, بقـؿا إذا تخؾص  ًٓ فؾق كان يصؾل وقؾبف مشغق

 تف بخشقٍع وكان محسـًامـ هذه العالئؼ, ودخؾ يف صال

 حهِ ص٢ً ٖٚٛ دا٥ع, أٚ ٜدافع٘ األخبجإ:

فذهب الجؿفقر إلك  ,فصالتف مختؾٌػ يف قبقلفا مـ طدمف بقـ أهؾ العؾؿ

 صحة الصالة.

 وذهب الظاهرية إلك بطالهنا.

وذهب بعض أهؾ العؾؿ إلك التػصقؾ فنن كاكت مدافعتف لقست بشديدة, 

 صالتف صحقحة.بحقث أكف يعؼؾ ما يؼقل ويػعؾ, ف
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أما إذا اشتدت الؿدافعة حتك يذهب الخشقع القاجب, فالصالة باصؾة, 

 يعـل بحقث أكف يستعجؾ لشدة الؿدافعة, فال يحسـ ركقًطا, وٓ خشقًطا.

أما مـ كان ُيحسـ الركقع, والؼقام, والؼراءة وإكؿا يجد يف كػسف مدافعة, فنن 

ـِ إَْزَرِق  سؾؿ مـ الحدث, فالصالة صحقحة طؾك الصحقح, وقد ـِ  ثبت َط ْب

َة, َفَبْقـَا َأَكا َطَؾك ُجُرِف َكَفٍر, إَِذا َرُجٌؾ  ڤَقْقٍس,  َقاَل: ُكـَّا بِإَْهَقاِز ُكَؼاتُِؾ اْلَحُروِريَّ

ابَُّة ُتـَاِزُطُف, َوَجَعَؾ َيْتَبُعَفا َقاَل ُشْعَبُة: ُهَق  ُيَصؾِّل, َوإَِذا لَِجاُم َدابَّتِِف بَِقِدِه, َفَجَعَؾِت الدَّ

ـَ اْلَخَقاِرِج َيُؼقُل:َبْرَزَة إَْسَؾؿِ  َأُبق
 َفَجَعَؾ َرُجٌؾ مِ

ُّ
ا  ل ْقِخ, َفَؾؿَّ الؾَُّفؿَّ اْفَعْؾ بَِفَذا الشَّ

ْقُخ, َقاَل: إِكِّل َسِؿْعُت َقْقَلُؽْؿ,    َوإِكِّل َغَزْوُت َمَع َرُسقلِ »اْكَصَرَف الشَّ
ِ
ِستَّ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ِسقَرُه, َوإِكِّل َأْن ُكـُْت َأْن ُأَراِجَع َمَع َغَزَواٍت, َأْو َسْبَع َغَزَواٍت, َوَثَؿاَن, َوَشِفْدُت َتقْ 

 
َّ
ـْ َأْن َأَدَطَفا َتْرِجُع إَِلك َمْلَلِػَفا َفَقُشؼَّ َطَؾل

 مِ
َّ
 .(٤)«َدابَّتِل َأَحبُّ إَِلل

 (:١/29يف الؿجؿقع ) ♫قال الـقوي 

يؽره ان يصؾل وهق يدافع البقل أو الغائط أو الريح أو يحضره صعام أو »

ٓ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  اهلل طـفا ان رسقل كػسف إلقف لحديث طائشة رضكشراب تتقق 

رواه مسؾؿ قال اصحابـا فقـبغل  «خبثانصالة بحضرة الطعام وٓ وهق يدافعف إ

ان يزيؾ هذا العارض ثؿ يشرع يف الصالة فؾق خاف فقت الققت فقجفان 

الصحقح الذى قطع بف جؿاهقر آصحاب اكف يصؾك مع العارض محافظة طؾل 

حرمة الققت والثاين حؽاه الؿتقلل اكف يزيؾ العارض فقتقضل ويلكؾ وان خرج 

ث وٓن الؿراد مـ الصالة الخشقع فقـبغل الققت ثؿ يؼضقفا لظاهر هذا الحدي

أن يحافظ طؾقف وحؽل أصحابـا الخراساكققن وصاحب البقان طـ الشقخ أبك 
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زيد الؿروي اكف إذا اكتفك بف مدافعة إخبثقـ إلك أن ذهب خشقطف لؿ تصح 

صالتف وبف جزم الؼاضل حسقـ وهذا شاذ ضعقػ والؿشفقر مـ مذهبـا 

ع الؽراهة وحؽك الؼاضل طقاض طـ أهؾ ومذاهب العؾؿاء صحة صالتف م

 هـ. ا«الظاهر بطالهنا واهلل أطؾؿ
فإكؾ والشرب وقضاء الحاجة قبؾ الصالة مـ إزالة العالئؼ, وقد قال 

ُجُؾ إقبالف َطَؾك حاجتف َحتَّك يؼبؾ َطَؾك صالتف: »ڤالدرداء  أبق وقؾبف  مـ فؼف الرَّ

 .(٤)«فارغ

فؿـ الػؼف أن اإلكسان يسعك يف قطع جؿقع العالئؼ, حتك إذا دخؾ الؿسجد, 

اكشرح صدره, وهدأ بالف, ولؿ يخرج مستعجاًل, بقـؿا إذا كان يف قؾبف ما يشغؾف 

كؿا  ملسو هيلع هللا ىلصلربؿا وسقس يف صالتف ثؿ خرج مـ صالتف مسرًطا فؼد ثبت طـ الـبل 

 َصؾَّْقُت وَ »يف حديث ُطْؼَبَة, طـد البخاري َقاَل: 
ِّ
بِاْلَؿِديـَِة الَعْصَر,  ملسو هيلع هللا ىلصَراَء الـَّبِل

َفَسؾََّؿ, ُثؿَّ َقاَم ُمْسِرًطا, َفَتَخطَّك ِرَقاَب الـَّاِس إَِلك َبْعِض ُحَجِر كَِسائِِف, َفَػِزَع الـَّاُس 

ـْ ُسْرَطتِِف, َفَؼاَل: 
ـْ ُسْرَطتِِف, َفَخَرَج َطَؾْقِفْؿ, َفَرَأى َأكَُّفْؿ َطِجُبقا مِ

ـْ َذَكْرُت َش مِ ْقًئا ِم

 .(2)«تِْبرٍ ِطـَْدَكا, َفَؽرِْهُت َأْن َيْحبَِسـِل, َفَلَمْرُت ِبِؼْسَؿتِفِ 

الَةِ »وبقب طؾقف:  َء فِل الصَّ ْ
ل ُجُؾ الشَّ إِكِّل »: ڤَوَقاَل ُطَؿُر  ,«َباُب ُيْػؽُِر الرَّ

الَةِ  ُز َجْقِشل َوَأَكا فِل الصَّ َُجفِّ َٕ». 
                                                                                       

 ڤ َطبَّاس, (, وقال: وقد روي كحقه َطـ ابـ6/94يف فتح الباري ) ذكره الحافظ ابـ رجب  (٤)

. ذكره الرتمذي فِل ))جامعف(( تعؾقؼًا, وخرجف وكقع فِل «ٓ كؼقم إلك الصالة ويف أكػسـا شلء»َقاَل: 

, َطـ زياد َمْقَلك ابـ طقاش, أن ابـ َطبَّاس: َكاَن يـتظر الطعام. 
ّ
))كتابف(( َطـ شريؽ, َطـ ُطْثَؿان الثََّؼِػل

َطـ شريؽ,  - َأْيضًا - لـا فِل صالتـا. ثؿ قال: وروى وكقعفحضرت الصالة, َفَؼاَل: اكتظروا, ٓ يعرض 

 َطـ َأبِل إِْسَحاق, َقاَل: َقاَل اْلَحَسـ: أذهب لؾـػس الؾقامة أن يبدأ بالطعام.
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,  مع شدة خشقطف, ومراقبتف هلل ملسو هيلع هللا ىلصفنذا كان هذا إمر قد حصؾ لؾـَّبِل 
فؽقػ بـا كحـ الذيـ تعؾؼت قؾقبـا بالدكقا, والشفقات, وغقر ذلؽ, فقـبغل لـا أن 

 كحارب أكػسـا, وأن كدخؾ الصالة وقد قطعـا جؿقع العالئؼ التل تسبب القسقسة.

الصالة اشتغؾ بؿا فقفا مـ فاإلكسان إذا أزال جؿقع الؿشاغؾ, ثؿ دخؾ يف 

 .اهلل  إركان, والقاجبات, والؿستحبات, واستحضر القققف بقـ يدي
 ويف احلديح مً الفوائد:

اَلة َلُشْغاًل »: ملسو هيلع هللا ىلصما دل طؾقف ققل الـَّبِل  , أخرجاه طـ (٤)«إِنَّ فِل الصَّ

 .ڤ -بـ مسعقد  اهلل طبد

م »آستدٓل طؾك قاطدة: وفيه:  , «طؾك جؾب الؿصالحدرئ الؿػاسد ُتؼدَّ

فاإلكسان يف هذا الحال, يلكؾ ولق تلخر طـ الصالة شقًئا, مـ أجؾ صرد مػسدة 

 القسقسة, والشغؾ يف الصالة.

َْخَبَثانِ » أيًضا الؽـايات, فؼقلف:وفيه:  ْٕ , كـاية طـ الحدث, سقاًء يف «ُيَدافُِعُف ا

كان صاحب سَؾس, ذلؽ الحدث الذي هق البقل, أو الغائط, إٓ أن اإلكسان إذا 

فؾف حؽؿ آخر, فنن السَؾس مرض مـ إمراض, سقاًء كان سَؾس بقل, أو سَؾس 

 ريح أو غقر ذلؽ.

فاإلكسان ُيغصب طؾك أمره, وقد تخرج مـف هذه إشقاء بغقر تحؽؿ يف 

 كػسف, وحؽؿ صاحب هذا الؿرض, كحؽؿ آستحاضة.

كف يصؾل ما شاء بذلؽ مع أهنؿ اختؾػقا هؾ يتقضل لؽؾ صالٍة طؾك ِحَدهتا أم أ

 القضقء, مالؿ يحدث لف كاقض مـ غقر جـس هذا الخارج؟
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 وهذا الذي يظفر أكف إذا تقضل لصالة الؿغرب, ثؿ بؼل لصالة العشاء,

وإن كان صاحب سَؾس, مـ هذه الـاحقة, فقجقز لف أن يصؾل العشاء, بذلؽ 

 ف.القضقء ما لؿ ُيحدث حدًثا آخر غقر هذا الؿرض الذي قد ابُتؾل ب

 «:َٓ َصاَلَة بَِحْضَرِة َصَعامٍ »قوله: 

أي ٓ صالة تامة طؾك الصحقح مـ تػاسقر أهؾ العؾؿ, ولقس معـاه البطالن 

كؿا ذهب إلقف الظاهرية: ٕكف يـؼص مـ أجر الصالة, بؿؼدار القسقسة التل تحصؾ 

(: بنسـاد صحقح طـ قاسؿ الجرمل: 61/ 7) «الحؾقة»يف  لإلكسان وكؿا جاء

 .(٤)«يؽتب لؾرجؾ مـ صالتف ما طؼؾ مـفا»سؿعت سػقان الثقري يؼقل: 

 ذنس أقطاّ اخلػٛع يف ايصال٠:

 والخشقع يـؼسؿ إلك قسؿقـ:

 خشقع واجب.إول: 

 وخشقع مستحب.الثاين: 

والسجقد,  ففق آصؿئـان يف الؼقام, والركقع, والرفع, أما الخشقع القاجب:

 هذا واجب ٓ يجقز لف أن َيُخؾ بف, وإن أَخؾَّ بف ما صؾك.

ُجقَد, َقاَل:  فعـ َزْيد ُكقَع َوالسُّ َٓ ُيتِؿُّ الرُّ ْبـ َوْهٍب, َقاَل: َرَأى ُحَذْيَػُة َرُجاًل 

تِل َفَطرَ » ًدا  َما َصؾَّْقَت َوَلْق ُمتَّ ُمتَّ َطَؾك َغْقِر الِػْطَرِة الَّ  .(2)«َطَؾْقَفا ملسو هيلع هللا ىلصاهلُل ُمَحؿَّ

امِِت  ويدل طؾقف أيضا حديث ُطبَاَدةُ  ـُ الصَّ  ,ملسو هيلع هللا ىلص اهلل : قال, َسِؿْعُت َرُسقَل ڤْب

َـّ »َيُؼقُل:  َـّ  َخْؿُس َصَؾَقاٍت َكَتَبُف َـّ َلْؿ ُيَضقِّْع ِمـُْف ـْ َجاَء بِِف اهللُ َطَؾك اْلِعَباِد, َفَؿ
                                                                                       

(: ٓ أصؾ لف مرفقطًا. وإكؿا صح 6941الضعقػة طـد حديث رقؿ )يف  قال اإلمام إلباين  (٤)

 .مقققفًا طـ بعض السؾػ: ثؿ قال: واكؿا رواه أبق كعقؿ
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َـّ َكاَن َلُف  ِف ,  ِطـَْد َشْقًئا, اْستِْخَػاًفا ِبَحؼِّ َـّ ـْ َلْؿ َيْلِت بِِف  َطْفٌد َأْن ُيْدِخَؾُف اْلَجـََّة, َوَم
ِ
اهلل

َبُف, َوإِْن َشاَء َأْدَخَؾُف اْلَجـَّةَ  َفَؾْقَس َلُف ِطـَْد   َطْفٌد, إِْن َشاَء َطذَّ
ِ
 .(٤)«اهلل

 والـقع الثاين: مـ الخشقع, هق الخشقع الؿستحب:

َرَأْيُت »َقاَل: خشقع الؼؾب, ففذا ُيستحب, ومرغب فقف, فؼد: مثؾ: 

  َرُسقَل 
ِ
ـَ اْلُبَؽاِء  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

َحك مِ , طـ (2)«ملسو هيلع هللا ىلصُيَصؾِّل َوفِل َصْدِرِه َأِزيٌز َكَلِزيِز الرَّ

 .ڤبـ الشخقر  اهلل طبد

 (:١/27يف الؿجؿقع ) ♫ قال الـقوي

واذكارها وما يتعؾؼ هبا يستحب الخشقع يف الصالة والخضقع وتدبر قراءهتا »

وآطراض طـ الػؽر فقؿا ٓ يتعؾؼ هبا فان فؽر يف غقرها وأكثر مـ الػؽر لؿ تبطؾ 

صالتف لؽـ يؽره سقاء كان فؽره يف مباح أو حرام كشرب الخؿر وقد قدمـا حؽاية 

وجف ضعقػ يف فصؾ الػعؾ مـ هذا الباب ان الػؽر يف حديث الـػس إذا كثر بطؾت 

مردود وقد كؼؾ آجؿاع طؾل اهنا ٓ تبطؾ واما الؽراهة فؿتػؼ  الصالة وهق شاذ

طؾقفا وقد سبؼت هذه الؿسللة بادلتفا مـ آحاديث الصحقحة الؽثقرة يف الؿسائؾ 

الؿـثقرة يف آخر باب صػة الصالة ومؿا استدلقا بف طؾل اهنا ٓ تبطؾ بالػؽر حديث 

اهلل يجاوز  ان»اهلل طؾقف وسؾؿ:  اهلل صؾل اهلل طـف قال: قال رسقل أبك هريرة رضك

 ـه. ا«, رواه البخاري ومسؾؿ«ٓمتل ما حدثت بف اكػسفا ما لؿ تعؿؾ أو تؽؾؿ بف
 والحؿد هلل رب العالؿقـ

 

                                                                                       

(, وقال: حديث 1276(, وهق يف صحقح أبل داود إم )461(, والـسائل )1420أخرجف أبق داود ) (٤)

 صحقح, وصححف ابـ حبان وغقره.

(, 26 و 25/ 4(, وأحؿد )315(, والرتمذي يف الشؿائؾ )13/ 3(, والـسائل )904أخرجف أبق داود ) (2)

 (.586برقؿ ) مام القادطل (, وهق يف الصحقح الؿـسد لإل753و  665وصححف ابـ خزيؿة )
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 ٢ْٗ عٔ ايصال٠ بعد »حدٜح: ]

 [«...,ايصبذ حت٢ تطًع ايػُظ

 

 

ـْ َطْبدِ  - 59   )َط
ِ
ـِ َطبَّاٍس  اهلل َوَأْرَضاُهْؿ  َشِفَد ِطـِْدي ِرَجاٌل َمْرِضقُّقنَ »َقاَل:  ڤْب

ْؿُس, َوَبْعَد  ملسو هيلع هللا ىلصِطـِْدي ُطَؿُر َأنَّ الـبل  ْبِح َحتَّك َتْطُؾَع الشَّ اَلِة َبْعَد الصُّ ـْ الصَّ َكَفك َط

 (.(٤)«اْلَعْصرِ َحتَّك َتْغُرَب 

ـْ َأبِل - 11 ـْ َرُسقلِ  ڤَسِعقٍد اْلُخْدِريِّ  )َط َٓ َصاَلَة َبْعَد »أكف قال: : ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  َط

ْؿُس  َٓ َصاَلَة َبْعَد اْلَعْصِر َحتَّك َتِغقَب الشَّ ْؿُس, َو ْبِح َحتَّك َتْرَتِػَع الشَّ  (.(2)«الصُّ

ـْ طؾلِّ »: قال الؿصـػ  ـِ َأبل ويف الباِب ط   صالٍب, وطبدِ  ب
ِ
ـِ  اهلل مسعقٍد,  ب

  وطبدِ 
ِ
ـِ طؿرَ  اهلل ـِ الخطاِب, وطبدِ  ب   ب

ِ
ـِ  اهلل ـِ العاِص, وَأبل طؿِروب هريرَة,  ب

ـِ ُجـُدِب, وَسَؾَؿةَ  وَسُؿَرةَ  ـِ إَكَقِع, وزيدِ  ب ـِ ثابٍت ومعاذِ  ب ـِ جبٍؾ, ب ـِ  ومعاذِ  ب ب

َة, وَأبل طػراء, وكعِب  ـِ ُمرَّ , وطؿِرو ب , ُأمامَة الباهؾلِّ ـِ طبسَة الُسَؾؿلِّ وطائشَة,  ب

ـَ الـبلِّ ڤ , ولؿ يسؿْع م ـابحلِّ  .«ملسو هيلع هللا ىلص, والصَّ

l: 

, يف مسللٍة مفؿة وهل هذه مجؿقطة مـ إحاديث ذكرها الؿصـػ 

اهلل فرض طؾقـا الصالة يف أوقات  الصالة يف أوقات الؽراهة, وقد طؾؿـا أن
                                                                                       

 (.826(, ومسؾؿ يف صحقحف )581أخرجف البخاري يف صحقحف ) (٤)

 (.827(, ومسؾؿ يف صحقحف )586أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)
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 .[103الـساء: ] ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ہ﴿معؾقمة, فؼال: 

 وأوقات الؽراهة مـؼسؿة إلك قسؿقـ:

بـ طامر طـد  طؼبةوهق ما تضؿـف حديث  إول: وقت الؽراهة شديدة,

َـّ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  َثالُث َساَطاٍت َكَفاَكا َرُسقُل »مسؾؿ:  , َوَأْن َكْؼُبَر فِقِف َـّ َأْن ُكَصؾِّل فِقِف

ـَ  ِفقَرِة, َوِحق ُؿ الظَّ
ـَ َيُؼقُم َقائِ ْؿُس َباِزَغًة َحتَّك َتْرَتِػَع, َوِحق ـَ َتْطُؾُع الشَّ َمْقَتاَكا: ِحق

ْؿُس لِْؾُغُروِب َحتَّك َتْغُرَب   .(٤)«َتَضقَُّػ الشَّ

صالة ة بعد صالة العصر, وبعد , وهل الصالالثاين: وقت الؽراهة الغقر شديدة

 الػجر.

 واختؾػ أهؾ العؾؿ يف حؽؿ الصالة فقفؿا, إلك ققلقـ:

 مذهب الظاهرية, وأحؿد يف رواية أكف ٓ يجقز الصالة فقفؿا بحاٍل.إول: 

 مذهب الشافعقة إلك جقاز صالة ذوات إسباب يف هذه إوقات.الثاين: 

قال: قال  ڤبـ ُمْطِعٍؿ  ُجَبْقرِ وهذا هق الصحقح لؿا ثبت مـ حديث 

َة  يا َبـِل طبد»: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسقل َٓ َتْؿـَُعقا َأَحًدا َصاَف بفذا اْلَبْقِت َوَصؾَّك َأيَّ َمـَاٍف 

ْقِؾ َوالـََّفارِ   أخرجف إربعة. (2)«َساَطٍة َشاَء مـ الؾَّ

 واختؾػ العؾؿاء هؾ الؿـفل طـف الصالة بعد الصالة, أم الصالة يف الققت؟

وبقاكف لق أذن العصر ثؿ لؿ تصؾ العصر بعد, ففؾ يجقز لؽ أن تتـػؾ قبؾ أن 

 ؟تصؾل العصر أم ٓ

ٓ صالة بعد صالة العصر »والصحقح الجقاز, لؿا جاء يف بعض الروايات: 
                                                                                       

 (.831أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (٤)

(, وهق يف 1254(, وابـ ماجف )585(, والـسائل )868(, والرتمذي )1894أخرجف أبق داود ) (2)

 (.258الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل )
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وهؽذا يف الػجر, فظاهر إحاديث تدل طؾك أن الـفل طـ  «حتك تغرب الشؿس

 مطؾًؼا وذهب بعضفؿ إلك أكف ٓ يجقز. الصالة بعد الصالة, ٓ الـفل طـ الصالة

 حهِ ايصال٠ يف املطذد احلساّ يف ٚقت ايهسا١ٖ:

 وقد اختؾػ أهؾ العؾؿ فقفا إلك ققلقـ:

َٓ  َيا َبـِل َطْبدِ »الصالة يف الحرم جائزة مطؾًؼا, لحديث: إول:  َمـَاٍف, 

َة  ـْ َلْقٍؾ َأْو َكَفارٍ َتْؿـَُعقا َأَحًدا َصاَف بَِفَذا الَبْقِت, َوَصؾَّك َأيَّ , يف بعض «َساَطٍة َشاَء ِم

, إلك جقاز التـػؾ مطؾًؼا يف الؽعبة, الروايات: أو َصؾَّك, فذهب الشافعل 

 يف أي ساطة مـ لقٍؾ أو هنار اطتؿاًدا طؾك ضاهر هذا الحديث.

ققل الجؿفقر مـ أهؾ العؾؿ طؾك أن الؿراد بالصالة هـا, ما يؽقن مـ الثاين: 

 الطقاف, أو مـ ذوات إسباب.ركعتل 

 والذي يظفر أن ما ذهب إلقف الجؿفقر هق إولك, وإقرب.

ومـ إوقات التل استثـاها بعضفؿ مـ الؽراهة زوال يقم الجؿعة, فؼالقا 

يجقز الصالة يقم الجؿعة, ولق يف وقت الزوال, وُطّؿَدُتفؿ يف ذلؽ ما جاء يف 

 ڤ َقَتاَدةَ  داود مـ حديث َأبِل ســ أبل
ِّ
ـِ الـَّبِل اَلَة كِْصَػ », ملسو هيلع هللا ىلص, َط َأكَُّف َكِرَه الصَّ

َّٓ َيْقَم اْلُجُؿَعِة, َوَقاَل: َّٓ َيْقَم اْلُجُؿَعةِ » الـََّفاِر إِ ُر إِ  .«إِنَّ َجَفـََّؿ ُتَسجَّ

ـْ َأبِل» َداُوَد: َقاَل َأُبق
اْلَخؾِقِؾ, َلْؿ  اْلَخؾِقِؾ, َوَأُبق ُهَق ُمْرَسٌؾ, ُمَجاِهٌد َأْكَبُر مِ

ـْ َأبِل
 .(٤)«َقَتاَدةَ  َيْسَؿْع مِ

ُسَؾْقؿ,  بـ أبل قتادة, وفقف لقث خؾقؾ لؿ يسؿع مـ أبل قؾت يف سـده أبق
                                                                                       

(, وقال: هق 200يف ضعقػ أبل داود برقؿ ) (, وضعػف اإلمام إلباين 1083أخرجف أبق داود ) (٤)

 ط.وكان اختؾ - هق ابـ أبل سؾْقؿ - مع إرسالف ضعقػ: لقث
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  وهق ققل َرُسقُل  ڤهريرة  ويغـل طـف ما جاء طـ أبل
ِ
ـِ اْغَتَسَؾ ُثؿَّ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َم

َر َلُف, ُثؿَّ  ـْ ُخْطَبتِِف ُثؿَّ ُيَصؾِّل َمَعُف ُغِػَر َأَتك اْلُجُؿَعَة َفَصؾَّك َما ُقدِّ َأْكَصَت َحتَّك َيْػُرَغ ِم

ُْخَرى َوَفْضُؾ َثاَلَثِة َأيَّامٍ  ْٕ ـَ اْلُجُؿَعِة ا  .(٤)«َلُف َما َبْقـَُف َوَبْق

وذوات إسباب مثؾ صالة آستخارة, وقضاء الػائتة, وتحقة الؿسجد, 

باب ما يصؾل بعد العصر مـ »فؽؾ هذا جائٌز, قال البخاري يف صحقحف: 

 .«الػقائت وكحقها

 طؾقفؿ: وقال العؾؿاء 

أحاديث الـفل قد ُخصص طؿقمفا, فؽان العؿقم فقفا َضِعقًػا, فػل حديث 

 »قالت:  ڤُأّم َسَؾَؿَة 
َّ
َيـَْفك َطـَْفا يعـل الركعتقـ بعد العصر ُثؿَّ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِؿْعُت الـَّبِل

ـَ َصؾَّ  قِفَؿا ِحق ـَ َرَأْيُتُف ُيَصؾِّ
ـْ َبـِل َحَراٍم مِ

 َوِطـِْدي كِْسَقٌة مِ
َّ
ك الَعْصَر, ُثؿَّ َدَخَؾ َطَؾل

إَْكَصاِر, َفَلْرَسْؾُت إَِلْقِف الَجاِرَيَة, َفُؼْؾُت: ُققمِل بَِجـْبِِف َفُؼقلِل َلُف: َتُؼقُل َلَؽ ُأمُّ 

,  َسَؾَؿَة: َيا َرُسقَل  ـِ ـْ َهاَتْق , َسِؿْعُتَؽ َتـَْفك َط
ِ
قِفَؿااهلل َفنِْن َأَشاَر بَِقِدِه,  ؟َوَأَراَك ُتَصؾِّ

ا اْكَصَرَف  َفاْسَتْلِخِري َطـُْف, َفَػَعَؾِت الَجاِرَيُة, َفَلَشاَر بَِقِدِه, َفاْسَتْلَخَرْت َطـُْف, َفَؾؿَّ

ُف َأتَ  َيا بِـَْت َأبِلَقاَل:  ـِ َبْعَد الَعْصرِ, َوإِكَّ ْكَعَتْق ـِ الرَّ ـْ ُأَمقََّة, َسَلْلِت َط اكِل َكاٌس ِم

ـِ َبْعَد الظُّْفرِ, َفُفَؿا َهاَتانِ  َطْبدِ  َتْق ـِ الؾَّ ْكَعَتْق ـِ الرَّ  .(2)«الَؼْقس ِ, َفَشَغُؾقكِل َط

كان إذا  ملسو هيلع هللا ىلصلزم الصالة بعد العصر بعد ذلؽ: ٕن الـَّبِل  ملسو هيلع هللا ىلصثؿ إن الـَّبِل 

  َصاَلَتاِن َما َتَرَكُفَؿا َرُسقُل »: ڤطؿؾ طؿاًل أثبتف, فعـ طائشة 
ِ
فِل َبْقتِل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـِ َبْعَد اْلَعْصرِ  ـِ َقْبَؾ اْلَػْجِر, َوَرْكَعَتْق َٓ َطاَلكَِقًة: َرْكَعَتْق ا َو , ِسرًّ  .(٣)«َقطُّ
                                                                                       

 (.857أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (٤)

 (.834(, ومسؾؿ يف صحقحف )1233أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)

 (.835أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (٣)
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 .«يلتقـل يف يقم بعد العصر إٓ صؾك ركعتقـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ما كان رسقل» ويف لػظ:

ـَ َمالٍِؽ  ويف صحقح مسؾؿ مـ حديث َأَكَس  َيْضِرُب  َكاَن ُطَؿرُ », َقاَل: ڤْب

َْيِدي َطَؾك َصاَلٍة َبْعَد اْلَعْصرِ  ْٕ  .(٤)«ا

 حهِ ايتٓفٌ بعد ايعصس:

 واختؾػ أهؾ العؾؿ يف هذه الؿسللة إلك ثالث أققال:

 وذهب بعض أهؾ العؾؿ إلك سـقة الصالة بعد العصر مطؾؼا,

 وذهب بعضفؿ إلك الـفل طـ الصالة بعد العصر مطؾًؼا,

 إسباب بعد العصر, وهذا هق الصحقح. ومـفؿ مـ ذهب إلك جقاز ذوات

 يف الســ: قال اإلمام الترمذي 

َة, َفَؼاَل  ْبِح بَِؿؽَّ الَِة َبْعَد الَعْصِر َوَبْعَد الصُّ َوَقْد اْخَتَؾَػ َأْهُؾ الِعْؾِؿ فِل الصَّ

ْبِح, وَ  الَِة َوالطََّقاِف َبْعَد الَعْصِر َوَبْعَد الصُّ َٓ َبْلَس بِالصَّ ُهَق َقْقُل َبْعُضُفْؿ: 

 
ِّ
قا بَِحِديِث الـَّبِل , َوَأْحَؿَد, َوإِْسَحاَق, َواْحَتجُّ ِّ

افِِعل  َهَذا. ملسو هيلع هللا ىلصالشَّ

ْؿُس, َوَكَذلَِؽ  وَقاَل َبْعُضُفْؿ: إَِذا َصاَف َبْعَد الَعْصِر َلْؿ ُيَصؾِّ َحتَّك َتْغُرَب الشَّ

ْبِح َأْيًضا َلْؿ ُيَصؾِّ َحتَّك ْؿُس, إِْن َصاَف َبْعَد َصالَِة الصُّ قا بَِحِديِث  َتْطُؾَع الشَّ َواْحَتجُّ

َة َحتَّك َكَزَل بِِذي ُصًقى  ـْ َمؽَّ
, َوَخَرَج مِ ْبِح َفَؾْؿ ُيَصؾِّ ُطَؿَر: َأكَُّف َصاَف َبْعَد َصالَِة الصُّ

, َوَمالِِؽ  ْؿُس, َوُهَق َقْقُل ُسْػَقاَن الثَّْقِريِّ ـِ َأَكٍس. َفَصؾَّك َبْعَد َما َصَؾَعِت الشَّ  هـا ْب
 :قال الحافظ ابـ حجر 

ا  ملسو هيلع هللا ىلص: الَِّذي اْخَتصَّ بِِف َقاَل اْلَبْقَفِؼلُّ » َٓ َأْصُؾ اْلَؼَضاِء َوَأمَّ اْلُؿَداَوَمُة َطَؾك َذلَِؽ 

ِة َأكََّفا َقاَلْت َفُؼْؾُت َيا َرُسقَل  ـْ ُأمِّ َسَؾَؿَة فِل َهِذِه اْلِؼصَّ ـْ َذْكَقاَن َط   َما ُرِوَي َط
ِ
اهلل

                                                                                       

 (.1836أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (٤)
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ة ُقْؾُت َأْخَرَجَفا  َٓ تؼقم هبَا حجَّ َ ِرَواَية َضِعقَػة 
َٓ َفِفل َأَكْؼِضقِفَؿا إَِذا َفاَتَتا َفَؼاَل 

ـْ َخَصائِِصِف 
 ـه. ا«َوفِقِف َما فِقفِ  ملسو هيلع هللا ىلصالطََّحاِويُّ َواْحَتجَّ بَِفا َطَؾك َأنَّ َذلَِؽ َكاَن مِ

اهلل  بة رضقانوأما أن يتـػؾ مطؾًؼا فال, وهذا الظاهر مـ صـقع الصحا

 طؾك الـاس حتك أكف كان يضرهبؿ طؾك ذلؽ. ڤطؾقفؿ, ومـ إكؽار ُطؿر 

 حهِ صال٠ ايفا٥ت١ بعد ايعصس:

ـْ  وأما الػائتة فُتصؾَّك متك ذكر إن كان كاسًقا, ومتك قام إن كان كائًؿا, َط

  َأَكسِ 
ِّ
ـِ الـَّبِل ـِ َمالٍِؽ, َط ـْ َكِسَل َصاَلًة, َأْو »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصْب اَرُتَفا َأْن َم َكاَم َطـَْفا, َفَؽػَّ

َقَفا إَِذا َذَكَرَها  .(٤)«ُيَصؾِّ

كان مع بعض أصحابف  ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل »: ڤقتادة  وقد روى مسؾؿ طـ أبل

يف سػر, فـزل يف آخر الؾقؾ َفَقَضَع َرْأَسُف ُثؿَّ َقاَل: اْحَػُظقا َطَؾْقـَا َصاَلَتـَا. َفَؽاَن 

ـْ اْسَتْقَؼَظ َرُسقُل  َل َم   َأوَّ
ِ
ْؿُس فِل َضْفِرِه, َقاَل أبق ملسو هيلع هللا ىلصاهلل .  َوالشَّ ـَ قتادة: َفُؼْؿـَا َفِزِطق

ْؿُس َكَزَل, ُثؿَّ َدَطا . فَ اْرَكُبقا: ملسو هيلع هللا ىلصُثؿَّ َقاَل الـبل  َركِْبـَا َفِسْرَكا َحتَّك إَِذا اْرَتَػَعْت الشَّ

َل مِـَْفا ُوُضقًءا ُدوَن ُوُضقٍء, ُثؿَّ  ـْ َماٍء, َقاَل: َفَتَقضَّ ٌء َم ْ
بِِؿقَضَلٍة َكاَكْت َمِعل فِقَفا َشل

اَلِة َفَصؾَّك َرُسقُل  َن باَِلٌل بِالصَّ   َأذَّ
ِ
, ثُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ـِ ؿَّ َصؾَّك اْلَغَداَة, َفَصـََع َكَؿا َرْكَعَتْق

  َكاَن َيْصـَُع ُكؾَّ َيْقٍم. َقاَل: َوَركَِب َرُسقُل 
ِ
َوَركِْبـَا َمَعُف, َقاَل: َفَجَعَؾ َبْعُضـَا  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

اَرُة َما َصـَْعـَا بَِتْػِريطِـَا فِل َصاَلتِـَا؟ فَؼاَل الـبل  َأَما : ملسو هيلع هللا ىلصَيْفِؿُس إَِلك َبْعٍض َما َكػَّ

لَّ ُأْسَقةٌ َلؽُ 
ـْ َلْؿ ! ُثؿَّ َقاَل: ؟ْؿ فِ َؿا التَّْػرِيُط َطَؾك َم ل الـَّْقِم َتْػرِيٌط, إِكَّ

ُف َلْقَس فِ َأَما إِكَّ

ـَ  َفا ِحق ـْ َفَعَؾ َذلَِؽ َفْؾُقَصؾِّ ُْخَرى, َفَؿ ْٕ اَلِة ا اَلَة َحتَّك َيِجلَء َوْقُت الصَّ ُيَصؾِّ الصَّ

َفا ِطـَْد َوْقتَِفا...َيـْتَبُِف َلَفا, َفنَِذا َكاَن   .(2)«اْلَغُد َفْؾُقَصؾِّ
                                                                                       

 (.684(, ومسؾؿ يف صحقحف )597أخرجف البخاري يف صحقحف ) (٤)
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ومـ هذا الحديث ذهب بعضفؿ إلك أكف يمخر الصالة الػائتة إلك الغد, ثؿ 

 يصؾقفا يف الققت الذي ُتصؾك فقف كؾ يقم.

والصحقح أكف متك قام مـ كقمف صالها, فذلؽ وقتفا, لق كام رجٌؾ قبؾ 

 العصر, ثؿ لؿ يؼؿ إٓ بعد العشاء.

قف الصالة متك قام مـ الـقم, وهق غقر آثؿ إن لؿ يتعؿد الـقم. فػل فقجب طؾ

ـِ »قالت:  ڤحديث طائشة  بِلِّ َحتَّك َيْبُؾَغ, َوَط ـِ الصَّ ـْ َثالٍث: َط ُرفَِع اْلَؼَؾُؿ َط

ـِ اْلَؿْجـُقِن َحتَّك ُيِػقَؼ   .(٤)«الـَّائِِؿ َحتَّك َيْسَتْقِؼَظ, َوَط

 بؿعـك أخرب, وأطؾؿ, وَشِفَد تليت بعدة معاٍن:شفد «: َشِفَد ِطـِْدي»قوله: 

 .[26يقسػ: ] ﴾ڻ ڻ ۀ ۀ﴿الُحؽؿ, قال تعالك: مـفا: 

 .[19الزخرف: ] ﴾ۇ ۆۆ﴿آصالع قال تعالك: ومـفا: 

 .[185البؼرة: ] ﴾ۀ ہ ہ ہ ہھ﴿الحضقر قال تعالك: ومـفا: 

 اإلخبار وهق ما ُذكر يف هذا الحديث.ومـفا: 

 أي مقثقققـ, ُيَصدققن يف كالمفؿ, ويف أخبارهؿ.«: ِرَجاٌل َمْرِضقُّقنَ »قوله: 

فذلؽ ٕكف أفضؾ أهؾ زماكف, وهق أفضؾ : «َوَأْرَضاُهْؿ ِطـِْدي, ُطَؿرُ »ققلف: 

 وأرضاه. ڤبؽر  إمة بعد أبل

 جفات. اهلل طؾقفؿ, ربؿا سؿعقا الحديث مـ طدة أن الصحابة رضقانوفيه: 
                                                                                       

(, وابـ ماجف 3432(, والـسائل )1423(, والرتمذي )4402, 4401, 4398أخرجف أبق داود ) (٤)

يف  (, وجاء طـ ابـ طباس, وطؾل, وحديث طؾل قد أطؾ, كؿا بقـ ذلؽ اإلمام القادطل 2041)
(, حقث قال: هذا الحديث إذا كظرت يف سـده وجدهتؿ رجال 332أحاديث معؾة ضاهرها الصحة )

قال الرتمذي ٓ كعرف لؾحسـ سؿاطًا  «جامع التحصقؾ»الصحقح, ولؽـ الحسـ لؿ يسؿع مـ طؾل فػل 

 هـمـ طؾل وقد روى طـف حديث )رفع الؼؾؿ طـ ثالثة( وقد أدركف ولؽـا ٓ كعؾؿ لف سؿاطًا مـف. ا
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ـْ »قوله:  ْبِح َكَفك َط اَلِة َبْعَد الصُّ  «:الصَّ

وإصؾ يف الـفل التحريؿ, حتك تليت قريـف تصرفف مـ التحريؿ إلك الؽراهة, 

َما َكَفْقُتُؽْؿ َطـُْف َفاْجَتـُِبقُه َوَما َأَمْرُتُؽْؿ بِِف َفاْفَعُؾقا ِمـُْف َما »: ملسو هيلع هللا ىلصلؼقل الـبل 

 بعد صالة الصبح.هريرة وقد تؼدم أن الؿراد  , أخرجاه طـ أبل«اْسَتَطْعُتؿْ 

 «:حتك تطؾع الشؿس» قوله:

ـْ  أي بعد خروج وقت الؽراهة, وارتػاع الؼرص, فؼد جاء يف حديث َط

, الـفل طـ ذلؽ, َقاَل:  َطْؿِرو
ِّ
َؾِؿل ـِ َطبََسَة السُّ , َأيُّ الؾَّْقِؾ  ُقْؾُت: َيا َرُسقَل »ْب

ِ
اهلل

ِخُر, َفَصؾِّ َأْسَؿُع؟ َقاَل:  ْٔ قِْؾ ا اَلَة َمْشُفقَدٌة َمْؽُتقبٌَة,َجْقُف الؾَّ َحتَّك  َما ِشئَْت, َفنِنَّ الصَّ

َفا  , َفنِكَّ ـِ ْؿُس, َفتَْرَتِػَع قِقَس ُرْمٍح, َأْو ُرْمَحْق بَْح, ُثؿَّ َأْقِصْر َحتَّك َتطُْؾَع الشَّ ُتَصؾَِّل الصُّ

اُر, ُثؿَّ َصؾِّ  ـَ َقْرَكْل َشْقَطاٍن, َوُيَصؾِّل لََفا اْلُؽػَّ اَلَة َمْشُفقَدٌة  َتطُْؾُع َبْق َما ِشئَْت, َفنِنَّ الصَّ

َـَّؿ ُتْسَجُر, َوُتْػتَُح َأْبَقابَُفا, َفنَِذا  ْمُح ضِؾَُّف, ُثؿَّ َأْقِصْر, َفنِنَّ َجَف َمْؽُتقبٌَة, َحتَّك َيْعِدَل الرُّ

اَلَة َمْشُفقَدٌة, َحتَّك ُتَصؾِّ  ْؿُس, َفَصؾِّ َما ِشئَْت, َفنِنَّ الصَّ َل اْلَعْصَر, ُثؿَّ َأْقِصْر, َزاَغِت الشَّ

اُر... ـَ َقْرَكْل َشقَْطاٍن, َوُيَصؾِّل َلَفا اْلُؽػَّ َفا َتْغُرُب بَْق ْؿُس, َفنِكَّ  .(٤)«َحتَّك َتْغُرَب الشَّ

الـفل طـ تؼؾقد الؽػار, فتؼؾقد الؽػار مرض تسؾط طؾك الؿسؾؿقـ, وفيه: 

أن  اهلل  اكابسبب ضعػ إيؿاهنؿ, وقؾة طؾؿفؿ, وركقهنؿ إلك الذيـ هن

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ﴿كركـ إلقفؿ, قال تعالك: 

 .[113هقد: ] ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ

أي وهنك طـ الصالة بعد صالة العصر «: َوَبْعَد اْلَعْصِر َحتَّك َتْغُرَب »قوله: 

َأنَّ »: ڤبـ خديج  حتك تغرب الشؿس وتتقارى بالحجاب, لؿا ثبت طـ رافع
                                                                                       

 (.832أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (٤)
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  َرُسقَل 

ِ
ْؿُس, َوَتَقاَرْت بِاْلِحَجاِب  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  .(٤)«َكاَن ُيَصؾِّل اْلَؿْغِرَب إَِذا َغَرَبِت الشَّ

ْؿُس »قوله:  ْبِح َحتَّك َتْرَتِػَع الشَّ  «:َٓ َصاَلَة َبْعَد الصُّ

ـٌ لؿا سبؼ مـ ققلف:   .«حتك تشرق الشؿس»وهذا مبق

َٓ َصاَلَة َبْعَد اْلَعْصرِ َحتَّك َتِغقَب »قوله:  ْؿُس َو  «:الشَّ

 أي إلك أن تغرب.

 ؾػائدة وآستطراد.لما يف الباب مـ إحاديث,  ثؿ ذكر 

 

 

  

                                                                                       

 (.636أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (٤)
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 فص٢ً ايعصس»حدٜح: ]

 [«بعد َا غسبت ايػُظ... 

 

 

ـْ َجابِرِ  - 1٤ ـِ َطْبدِ  )َط   ْب
ِ
ـَ اْلَخطَّاِب  َأنَّ ُطَؿرَ »: ڤاهلل َجاَء َيْقَم  ڤْب

اَر ُقَرْيٍش, َوَقاَل: َيا َرُسقَل  ْؿُس َفَجَعَؾ َيُسبُّ ُكػَّ ,  اْلَخـَْدِق َبْعَد َما َغَرَبْت الشَّ
ِ
اهلل

ْؿُس َتْغُرُب   َما : »ملسو هيلع هللا ىلص. َفَؼاَل الـبل «َما كِْدُت ُأَصؾِّل اْلَعْصَر َحتَّك َكاَدْت الشَّ
ِ
َوَاهلل

ْقُتَفا. َقاَل: َفُؼْؿـَا إَلك ْلَكا َلَفا, َفَصؾَّك اْلَعْصَر  َصؾَّ اَلِة, َوَتَقضَّ َل لِؾصَّ َبْطَحاَن, َفَتَقضَّ

ْؿُس. ُثؿَّ َصؾَّك َبْعَدَها اْلَؿْغِرَب   (.(٤)«َبْعَد َما َغَرَبْت الشَّ

l: 

 تؼدم كحق هذا الحديث, وذكركا ما يتعؾؼ طؾقف مـ إحؽام يف ذلؽ الؿقصـ.

 والدطاء طؾقفؿ.جقاز سب الؽػار, ولعـفؿ, وفيه: 

 إبداء العذر لؿا يػعؾف اإلكسان, فنكف إذا ُطرف السبب, بُطؾ الَعَجب.وفيه: 

اهلل طؾقفؿ مـ الحرص طؾك الصالة, وأهنا  ما طؾقف الصحابة رضقانوفيه: 

طؾك مـ شغؾف طـ الصالة  ملسو هيلع هللا ىلصمـ أهؿ الؿفؿات طـدهؿ, وقد تؼدم دطاء الـبل 

اَلِة اْلُقْسَطك َحتَّك اهللُ ُقُبقَرُهْؿ  َمأَلَ »: ملسو هيلع هللا ىلصبؼقلف  ـْ الصَّ َوُبُققَتُفْؿ َكاًرا, َكَؿا َشَغُؾقَكا َط

ْؿُس   .«َغاَبْت الشَّ

صؾك وحده, خشقة فقات  ڤأهنؿ كاكقا يف زمـ حرب ولعؾ ُطؿر وفيه: 
                                                                                       

 (.631(, ومسؾؿ يف صحقحف )596أخرجف البخاري يف صحقحف ) (٤)
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 الصالة.

ره ُطؿر قام إلقفا. ملسو هيلع هللا ىلصأن اإلكسان ٓ يماخذ بالـسقان فالـبل وفيه:   لؿا ذكَّ

 َما »قوله: 
ِ
ْقُتَفاَواهلل  «:َصؾَّ

يعـل إذا كـت أكت صؾقتفا قبؾ غروب الشؿس, فـحـ ما صؾقـاها وقد 

 وهذا كثقر. ,وفقف جقاز الحؾػ بغقر استحالف ,غربت الشؿس

 «:َفُؼْؿـَا إَلك َبْطَحانَ »قوله: 

 أي مؽان واسع يتسع لؾجؿاطة.

ْلَكا َلَفا»قوله:  اَلِة, َوَتَقضَّ َل لِؾصَّ  «:َفَتَقضَّ

التطفر لؾصالة ورفع الحدث, وقد تؼدمت أحؽامف وواجباتف, وجقب فيه: 

 ومستحباتف يف مقصـف.

 «:فصؾك العصر بعدما غربت الشؿس»قوله: 

 أي بدأ هبا

ترتقب الصؾقات, والبدء بالؿؼضقة, بؾ إن وقتفا حقـ ِذكُرها, وهذا وفيه: 

يف دلقٌؾ لؿا قدمـاه مـ أكف ُيصؾل العصر, ثؿ الؿغرب, ثؿ العشاء: لإلشؽال 

إكف صؾك بقـ الؿغرب »حديث ابـ مسعقد وغقره, حقث ضـ بعضفؿ مـ ققلف: 

أكف صؾك الؿغرب, ثؿ العصر, ثؿ العشاء, والصحقح أكف صؾك «, والعشاء

وقد بقب البخاري  ,العصر, ثؿ الؿغرب, ثؿ العشاء, فؽان العصر قبؾ الؿغرب

 .«باب قضاء الصؾقات إول فإول»: ڤيف صحقحف طؾك حديث جابر 
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 [باب فضٌ اجلُاع١ ٚٚدٛبٗا]

 

 

 دباب فضٌ اجلُاع١ ٚٚدٛبٗار

l: 

 حهِ صال٠ اجلُاع١ يف املطذد:

: اهلل  صالة الجؿاطة واجبة طؾك الصحقح مـ أققال أهؾ العؾؿ, لؼقل
 ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿, ولؼقلف: [238البؼرة: ] ﴾پ پ پ﴿
 , ولؿا يليت مـ إحاديث.[102الـساء: ]

 ثالثة مذاهب:ولؾعؾؿاء فقفا 

ذهب ابـ حزم ومـ إلقف مـ الظاهرية إلك شرصقة الجؿاطة يف إول: 

الصالة, وحؽؿقا ببطالن صالة مـ لؿ يصؾ الجؿاطة, وهذا ققٌل بعقد: بؾ 

قد أثبت إجزاء صالة الػرد إٓ أكف فاتف فضّؾ طظقؿ, مع ما  ملسو هيلع هللا ىلصضعقػ, فنن الـبل 

 لحؼف مـ اإلثؿ كؿا سقليت بقاكف.

اب صالة الجؿاطة وهق ققل الجؿفقر, وقد ذكر الحافظ يف استحبالثاين: 

الػتح طشرة أوجف مؿا احتجقا هبا لصرف الحديث مـ القجقب إلك 

وكؾفا غقر مسؾؿ هبا لؿا سـبقـف مـ دٓلة الحديث وما يف بابف طؾك  ,آستحباب

 واهلل أطؾؿ. ,القجقب

وهق الؿذهب الؿختار طـدكا أن صالة الجؿاطة واجبٌة طؾك كؾ الثالث: 
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بنحراق  ملسو هيلع هللا ىلصمؽؾٍػ مـ الرجال مستطقٍع لفا, والدلقؾ طؾك وجقهبا هؿَّ اْلـَّبِل 

بققت مـ يتخؾػ طـفا, واإلحراق ٓ يؽقن إٓ طؾك شلء واجب, زد طؾك ذلؽ 

ُه َأْن َيؾْ »: ڤبـ مسعقد  اهلل ما يف مسؾؿ مـ حديث طبد ـْ َسرَّ اهلَل َغًدا  َؼكَم

, َفنِنَّ  َـّ َؾَقاِت َحْقُث ُيـَاَدى بِِف ِء الصَّ َٓ اهلَل َشَرَع لِـَبِقُِّؽْؿ  ُمْسؾًِؿا, َفْؾُقَحافِْظ َطَؾك َهُم

ْقُتْؿ فِل ُبُققتُِؽْؿ َكَؿا ُيَصؾِّل  ملسو هيلع هللا ىلص ـَ اْلُفَدى, َوَلْق َأكَُّؽْؿ َصؾَّ ـْ ُسـَ َـّ َم ـَ اْلُفَدى, َوإِكَُّف ُسـَ

ـْ َهَذا اْلُؿتَ 
َخؾُِّػ فِل َبْقتِِف, َلَتَرْكُتْؿ ُسـََّة َكبِقُِّؽْؿ, َوَلْق َتَرْكُتْؿ ُسـََّة َكبِقُِّؽْؿ َلَضَؾْؾُتْؿ, َوَما مِ

 َّٓ ـْ َهِذِه اْلَؿَساِجِد, إِ
ـُ الطُُّفقَر, ُثؿَّ َيْعِؿُد إَِلك َمْسِجٍد مِ ُر َفُقْحِس َرُجٍؾ َيَتَطفَّ

ٍة َيْخُطقَها َحَسـًَة, َوَيْرَفُعُف بَِفا َدَرَجًة, َوَيُحطُّ َطـُْف بَِفا َسقَِّئًة, اهلُل َلُف بُِؽؾِّ َخْطقَ  َكَتَب 

ُجُؾ ُيْمَتك بِِف  َّٓ ُمـَافٌِؼ َمْعُؾقُم الـَِّػاِق, َوَلَؼْد َكاَن الرَّ َوَلَؼْد َرَأْيُتـَا َوَما َيَتَخؾَُّػ َطـَْفا إِ

ـِ َحتَّك ُيَؼامَ  ُجَؾْق ـَ الرَّ ػِّ  ُيَفاَدى َبْق  .(٤)«فِل الصَّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴿: اهلل  وأيًضا ققل

, [43البؼرة: ] ﴾ں ڻ ڻ﴿: اهلل  , وققل[238البؼرة: ] ﴾پ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴿: اهلل  وققل

 .[102الـساء: ] ﴾ڀ

 يف حال الخقف ُتصؾَّل جؿاطة, فؿـ باب أولك يف حال إمـ. الصالةفنذا كاكت 

وقال  ,باب وجقب صالة الجؿاطة»وقد بقب البخاري يف صحقحف: 

 .«الحسـ: إن مـعتف أمف طـ العشاء يف الجؿاطة شػؼة لؿ يطعفا

 (:1١١قال الحافظ يف الػتح تحت حديث )

 وأما حديث الباب فظاهر كقهنا فرض طقـ.»

                                                                                       

 (.654أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (٤)
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 ولصالة الجؿاطة مصالح طظقؿة, مـفا:

 بآجتؿاع. اهلل  امتثال أمرإول: 

الؿسؾؿقـ, والتعاون طؾك الرب والتؼقى يف الجؿع تؽثقر سقاد الثاين: 

 والجؿاطات.

, فؾق اجتؿع أهؾ بؾٍد طؾك تركفا وجب طؾك اهلل  إضفار شعائرالثالث: 

 ولل أمر الؿسؾؿقـ أن يؼاتؾفؿ طؾك هذا الػعؾ.

أن الؿسؾؿقـ يؾتؼقن فقفا خؿس مرات يف الققم والؾقؾة, فربؿا الرابع: 

 وتزول القحشة. تصافحقا وسؾؿ بعضفؿ طؾك بعض,

 , ولفذا شرطفا.اهلل  أهنا محبقبة إلكالخامس: 

أهنا سبب لتػاضؾ العبادة, فالؿصؾل جؿاطة صالتف أفضؾ مـ الذي السادس: 

 ُيصؾل فرًدا, إٓ يف حؼ الؿرأة فنن أن صالهتا يف بقتفا أفضؾ مـ صالهتا يف الؿسجد.

ـْ زيدِ  وأما صالة الـافؾة: ـِ ثابِت  فػل البقت أفضؾ كؿا جاء َط , َأنَّ ڤب

 
َّ
الِة صالُة الَؿْرِء يف »قاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبل صؾُّقا َأيُّفا الـَّاُس فِل ُبُققتُِؽْؿ, َفننَّ أفضَؾ الصَّ

 .(٤)«َبْقتِِف إَِّٓ الؿْؽُتقَبةَ 

ـْ »ويف الحديث:  اَلَة فِل َمْسِجِدِه, َفْؾَقْجَعْؾ لَِبْقتِِف َكِصقًبا ِم إَِذا َقَضك َأَحُدُكُؿ الصَّ

ـْ َصاَلتِِف َخْقًرا َصاَلتِِف, َفنِنَّ   أخرجف مسؾؿ طـ جابر. (2)«اهللَ َجاِطٌؾ فِل َبْقتِِف ِم

 وقد تؼدم معـا ذكر إطذار التل يجقز هبا ترك الجؿاطة, وإٓ فإصؾ وجقهبا.

 
 

                                                                                       

 (.781(, ومسؾؿ يف صحقحف )731أخرجف البخاري يف صحقحف ) (٤)

 (.778أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (2)
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 صال٠ اجلُاع١ أفضٌ»حدٜح: ]

 [«َٔ صال٠ ايفر بطبع ٚعػسٜٔ دزد١ 

 

 

ـْ طبدِ  - 12 صالُة الَجَؿاَطِة »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالّؾف  أنَّ َرُسقَل  ڤْبـ ُطَؿَر  الّؾف )َط

ـَ َدَرَجة ِبَسْبعٍ َأْفَضُؾ مـ َصالَِة الَػذِّ   .((٤)«َوِطْشرِي

l: 

 أي الػريضة يف جؿاطة يضعػ.«: صالة الجؿاطة»قوله: 

 أي الػرد. «:مـ صالة الػذ»قوله: 

 أي فضؾ وضعػ.«: بسبع وطشريـ درجة»قوله: 

لػضؾ الصالة الؿؽتقبة جؿاطة مع  ,ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  بقاٌن مـ رسقل ويف احلديح:

 , التل ُبـقت ٓجتؿاع الؿسؾؿقـ.اهلل  الؿسؾؿقـ, ويف بققت

 بقاٌن أن صالة الػذ مؼبقلة, إٓ أكف ضقع َأْجًرا, طظقًؿا, وفقت خقًرا جزيال. وفيه:

 بقان أن إطؿال تتػاضؾ وذلؽ ٕمقر:ويف هرا احلديح: 

 الشرع يف العبادة.امتثال مـفا: 

ـَ َدَرَجة» ومـفا: ققلف:  :«بَِسْبٍع َوِطْشرِي

 .«ُجزءً »ويف بعضفا: 

, أهنا خؿٌس وطشريـ جزًءا, ويف بعض ڤهريرة  وسقليت يف حديث أبل
                                                                                       

 (. 650(, ومسؾؿ يف صحقحف )645أخرجف البخاري يف صحقحف ) (٤)
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 إحاديث ببضع وطشريـ جزًءا.

 ذنس طسم اجلُع بني ايسٚاٜات:

وغقره, حتك ذكر  والجؿع بقـفؿا مـ أوجف طديدة ذكرها ابـ الؿؾؼـ 

ًٓ أو أكثر فؼال   :♫أن العؾؿاء اختؾػقا يف هذا الجؿع إلك أربعة طشر قق

 ثالثة طشر وجًفا: [ويف الجؿع ]بقـفؿا»

أكف ٓ مـافاة بقـفؿا, فذكر الؼؾقؾ ٓ يـػل الؽثقر, ومػفقم العدد  إحداهؿا:

بعف باصؾ طـد جؿفقر إصقلققـ, كذا حؽاه طـفؿ الـقوي يف شرحف لؿسؾؿ وت

 تؾؿقذه ابـ العطار يف شرحف, لؽـ كؼؾف الغزالل يف الؿـخقل طـ الشافعل.

 إن الشافعل والجؿفقر يؼقلقن بف.وقال ابـ برهان: 

ًٓ بالؼؾقؾ, ثؿ أطؾؿفثاكقفؿا:  اهلل بزيادة الػضؾ, فلخرب هبا.  أن يؽقن أخرب أو

 فقتعقـ التلخقر.وٓ بد مـ معرفة التاريخ طؾك هذا, وقد يؼال: إن الػضائؾ ٓ تـسخ 

أكف يختؾػ باختالف الؿصؾقـ والصالة: فقؽقن لبعضفؿ خؿًسا ثالثفؿا: 

 وطشريـ, ولبعضفؿ سبًعا وطشريـ بحسب كؿال

مـ الؿحافظة طؾك هقلهتا وخشقطفا وكثرة جؿاطاهتا وفضؾفؿ  [الصالة ]و

 وشرف البؼعة وكحق ذلؽ.

]ورد يف  أن الدرجة غقر الجزء, وهق غؾط: ٕن لػظ الدرجةرابعفا: 

وحذف التاء مع  [الصحقح فقفا, كؿا تؼدم, فاختؾػ الؼدر مع اتحاد لػظ الدرجة

طؾك تلويؾ أحدهؿا بأخر أيًضا, وقد سؿع مـ  [الجزء وإثباهتا مع الدرجة ]يدل

 فاحتؼرها, طؾك تلويؾ الؽتاب بالصحقػة. العرب: جاءتف كتابل

 بؽر ذكره العالمة أبق [أن الجزء يف الدكقا والدرجة يف ]الجـةخامسفا: 
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. أحؿد بـ [محؿد] ًٓ  بـ الؼسطالين يف الؽتاب السالػ ذكره احتؿا

 أن آختالف بحسب قرب الؿسجد وبعده.سادسفا: 

أن السبع والعشريـ لؾصالة الجفرية والخؿس والعشريـ لؾسرية, سابعفا: 

 عض الؿتلخريـ.ٕهنا تـؼص طـ الجفرية بسؿاع قراءة اإِلمام والتلمقـ لتلمقـف, قالف ب

 أن إول إذا كان فقفا ُخَطا إلك الؿسجد واكتظار الصالة والثاين إذا اكتػقا.ثامـفا: 

أن إول: لصاليت العشاء والصبح ٓجتؿاع مالئؽة الؾقؾ والـفار تاسعفا: 

تػضؾ صالة أحدكؿ وحده »هريرة:  فقفؿا, والثاين: لغقرهؿا يميده حديث أبل

ويجتؿع مالئؽة الؾقؾ ومالئؽة الـفار يف صالة الػجر, بخؿسة وطشريـ جزاء, 

 فذكر اجتؿاع الؿالئؽة بقاٍو فاصؾة, واستلكػ الؽالم وقطعف مـ الجؿؾة الؿتؼدمة.

الؿذكقر,  أن إول لؾصبح والعصر, حؽاه الؼاضل طقاض لؾحديثطاشرها: 

وصح اجتؿاطفؿا أيًضا يف صالة العصر, فقؽقن التػضقؾ بالدرجتقـ لربكة 

يف  [يف الصالتقـ, وكبف بصالة الػجر طؾك صالة ]العصر [اجتؿاع ]الؿالئؽة

 .[الحديث السالػ لثبقت اجتؿاطفؿا فقفؿا يف ]الصبح

أن إول لؿـ صؾك يف جؿاطة يف الؿسجد, والثاين لؿـ صؾك الحادي طشر: 

 جؿاطة يف غقره.

 أن إول لؿـ أدرك الصالة كؾفا مع اإِلمام والثاين لؿـ أدرك بعضفا.الثاين طشر: 

أن إول لؿـ صؾك يف جؿاطة كثقرة, والثاين لؿـ صؾك يف الثالث طشر: 

جؿاطة قؾقؾة, طؾك مـ يؼقل: إن ما كثر جؿعف أفضؾ, وسقليت الؽالم يف ذلؽ, 

 ـه. ا«احتؿآت. واهلل أطؾؿ [وهذه ]كؾفا
اهلل بقان سبب تػاضؾ صالة الجؿاطة طؾك  وسقليت يف الحديث التالل إن شاء

 صالة الػذ.
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أن صالة الػذ مؼبقلة إٓ أكف آثؿ برتك الجؿاطة متعؿًدا, فحرم  :والخالصة

 كػسف الخقر بذلؽ, واهلل الؿستعان, والحؿد هلل رب العالؿقـ.
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 صال٠ ايسدٌ يف مجاع١ تضعف »حدٜح: ]

 [«...ع٢ً صالت٘ يف بٝت٘ ٚيف ضٛق٘ مخّطا

 

 

ـْ َأبِل) - 1٣   َقاَل: َقاَل َرُسقُل  ڤُهَرْيَرَة  َط
ِ
ُجِؾ فِل َجَؿاَطٍة : »ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َصالُة الرَّ

ـَ ِضْعػًا ُف إَذا  ,ُتَضعَُّػ َطَؾك َصالتِِف فِل َبْقتِِف َوفِل ُسقِقِف َخْؿسًا َوِطْشرِي َوَذلَِؽ: َأكَّ

لَ  الُة َلْؿ َيْخُط  ,َتَقضَّ ـَ اْلُقُضقَء. ُثؿَّ َخَرَج إَلك اْلَؿْسِجِد ٓ ُيْخرُِجُف إٓ الصَّ َفَلْحَس

َوُحطَّ َطـُْف َخطِقَئٌة. َفنَِذا َصؾَّك َلْؿ َتَزْل اْلَؿالئَِؽُة  ,َخْطَقًة إٓ ُرفَِعْت َلُف بَِفا َدَرَجةٌ 

ُفؿَّ َصؾِّ َطَؾْقفِ  َما َداَم فِل ُمَصالُه: ُتَصؾِّل َطَؾْقِف, ُفؿَّ اْغِػْر َلفُ  ,الؾَّ ُفؿَّ اْرَحْؿفُ  ,الؾَّ  ,الؾَّ

الةَ   (.(٤)«َوٓ َيَزاُل فِل َصالٍة َما اْكَتَظَر الصَّ

l: 

 ,الجؿاطة لبقان إسباب الؿقجبة لػضؾ صالة احلديح: ساق املصيف 

 ولبقان صالة الػرد.

ُجِؾ فِل َجَؿاَطةٍ َصاَلُة »قوله:   «:الرَّ

دلقؾ أن الجؿاطة مختصة بالرجال, ٓ سقؿا مـ حقث الػضؾ, أما مـ فيه: 

 حقث الجقاز فقجقز لؾـساء أن تصؾل جؿاطة مع الؿسؾؿقـ: إذا ُأمـت الػتـة.

َـّ يصؾقـ مع اْلـَّبِل  َـّ كَِساُء »وفقف:  ڤوقد تؼدم حديث طائشة  ,ملسو هيلع هللا ىلصفؼد ُك ُك

  َيْشَفْدَن َمَع َرُسقلِ اْلُؿْممِـَاِت 
ِ
, ُثؿَّ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َـّ َعاٍت بُِؿُروصِِف َصاَلَة اْلَػْجِر ُمَتَؾػِّ

                                                                                       

 (. 649(, ومسؾؿ يف صحقحف )477أخرجف البخاري يف صحقحف ) (٤)
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ـَ اْلَغَؾسِ 
َـّ َأَحٌد مِ َٓ َيْعِرُفُف اَلَة  ـَ الصَّ ـَ َيْؼِضق َـّ ِحق ـَ إَِلك ُبُققتِِف  .(٤)«َيـَْؼؾِْب

 وفضؾ الؿضاطػة مختٌص بصالة الجؿاطة:

بقاٌن أن صالة الػرد صحقحة: إٓ أكف فاتف الػضؾ, وُحِرَم  ويف احلديح:

َطَؾك َصاَلتِِف فِل َبْقتِِف َوفِل »: ملسو هيلع هللا ىلصإجر, وكالف اإلثؿ, وصحتفا ملخقذ مـ ققلف 

 , ولق كاكت غقر صحقحة لؿا كان هـاك مؼصد مـ الؿػاضؾة.«ُسقِقفِ 

ـَ ِضْعًػا»وقوله:   «:َخْؿًسا َوِطْشرِي

الؿراد بالضعػ إجر, أم طدد الصؾقات: كلكف مـ هق بؿعـك درجة, وهؾ 

 حقث إجر, وقد تؼدم الجؿع بقـ الؾػظقـ, وبقان أن إقؾ يدخؾ تحت إكثر.

ـَ اْلُقُضقءَ »قوله:  َل, َفَلْحَس ُف إَذا َتَقضَّ  «:َوَذلَِؽ: َأكَّ

 هذا تػسقر لسبب الؿػاضؾة.

اَن  ْثَؿانَ يؼقل كؿا جاء طـ طُ  ملسو هيلع هللا ىلصفضؾ إحسان القضقء, والـبل وفيه:  ْبـ َطػَّ

ُث فِقِفَؿا »َقاَل:  ڤ َٓ ُيَحدِّ ـِ  َل َكْحَق ُوُضقئِل َهَذا ُثؿَّ َقاَم َفَرَكَع َرْكَعَتْق ـْ َتَقضَّ َم

ـْ َذْكبِفِ  َم ِم  , متػؼ طؾقف.(2)«َكْػَسُف ُغِػَر َلُف َما َتَؼدَّ

ـْ َطْبدٍ »: ملسو هيلع هللا ىلصويؼقل  ِف ُكؾَّ َيْقٍم  َما ِم ًطا ُمْسِؾٍؿ ُيَصؾِّل لِؾَّ ثِـَْتْل َطْشَرَة َرْكَعًة َتَطقُّ

َّٓ َبـَك  .ڤ, أخرجف مسؾؿ طـ أم حبقبة (٣)«اهللُ َلُف َبْقًتا فِل اْلَجـَّةِ  َغْقَر َفرِيَضٍة, إِ

ـْ ُطْؼَبةَ  ـِ َطامٍِر طـ ُطَؿر  وَط   َقاَل: َقاَل َرُسقَل  ڤْب
ِ
ـْ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َما ِمـُْؽْؿ ِم

ُل َفُقْبِؾُغ  َّٓ َأَحٍد َيَتَقضَّ َٓ إَِلَف إِ ًدا  َأْو َفُقْسبُِغ اْلَقُضقَء ُثؿَّ َيُؼقُل: َأْشَفُد َأْن  اهللُ َوَأنَّ ُمَحؿَّ
                                                                                       

 (. 645(, ومسؾؿ يف صحقحف )578أخرجف البخاري يف صحقحف ) (٤)

 (.226(, ومسؾؿ يف صحقحف )159أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)

 (.728أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (٣)
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َفا َشاءَ  َطْبُد  ـْ َأيِّ َّٓ ُفتَِحْت َلُف َأْبَقاُب اْلَجـَِّة الثََّؿاكَِقُة َيْدُخُؾ ِم  َوَرُسقُلُف إِ

ِ
 .(٤)«اهلل

 أي لؾصالة.«: ُثؿَّ َخَرَج إَلك اْلَؿْسِجدِ »قوله: 

فضؾ القضقء يف البقت حتك تؽتب لف خطقاتف إلك الؿسجد, وُيؽتب فيه: 

لف رجقطف إذا رجع إلك بقتف, وفضؾ الُخطا إلك الؿساجد جاء يف طدة أحاديث مـفا 

  ُهَرْيَرَة, َأنَّ َرُسقَل  حديث َأبِل
ِ
َٓ ُأْخبُِرُكْؿ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل اهللُ بِِف الَْخَطاَيا,  بَِؿا َيْؿُحقَأ

َرَجاِت: إِْسَباُغ الُْقُضقِء َطَؾك الَْؿَؽاِرِه, َوَكْثَرُة الُْخَطا إَِلك الَْؿَساِجِد,  َوَيْرَفُع بِِف الدَّ

بَ  َباُط َفَذلُِؽُؿ الرِّ َباُط َفَذلُِؽُؿ الرِّ اَلِة, َفَذلُِؽُؿ الرِّ اَلِة َبْعَد الصَّ  .(2)«اطُ َواْكتَِظاُر الصَّ

 
ِّ
ـِ َكْعٍب  وما جاء طـ ُأَبل ـَ », َقاَل: ڤْب

َٓ َأْطَؾُؿ َرُجاًل َأْبَعَد مِ َكاَن َرُجٌؾ 

َٓ ُتْخطُِئُف َصاَلٌة, َقاَل: َفِؼقَؾ َلُف: َأْو ُقْؾُت َلُف: َلْق اْشَتَرْيَت  اْلَؿْسِجِد مِـُْف, َوَكاَن 

ْؾَؿاِء, َوفِل  كِل َأنَّ َمـِْزلِل إَِلك َجـِْب ِحَؿاًرا َتْرَكُبُف فِل الظَّ ْمَضاِء, َقاَل: َما َيُسرُّ الرَّ

اْلَؿْسِجِد, إِكِّل ُأِريُد َأْن ُيْؽَتَب لِل َمْؿَشاَي إَِلك اْلَؿْسِجِد, َوُرُجقِطل إَِذا َرَجْعُت إَِلك 

  َأْهؾِل, َفَؼاَل َرُسقُل 
ِ
فُ  َقْد َجَؿعَ : ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  .(٣)«اهللُ َلَؽ َذلَِؽ ُكؾَّ

ـْ َجابِرِ  ـِ َطْبدِ  وَط   ْب
ِ
ـُق », َقاَل: ڤاهلل َخَؾِت اْلبَِؼاُع َحْقَل اْلَؿْسِجِد, َفَلَراَد َب

  َسؾَِؿَة, َأْن َيـَْتِؼُؾقا إَِلك ُقْرِب اْلَؿْسِجِد, َفَبَؾَغ َذلَِؽ َرُسقَل 
ِ
ُف َفَؼاَل َلُفْؿ:  ,ملسو هيلع هللا ىلصاهلل إِكَّ

ُؽْؿ ُترِيُدوَن َأْن  , َقْد َأَرْدكَا  َقاُلقا: َكَعْؿ َيا َرُسقَل  ؟َتـَْتِؼُؾقا ُقْرَب اْلَؿْسِجدِ َبَؾَغـِل َأكَّ
ِ
اهلل

 .(١)«َيا َبـِل َسِؾَؿَة, ِدَياَرُكْؿ ُتْؽَتْب آَثاُرُكْؿ, ِدَياَرُكْؿ ُتْؽَتْب آَثاُرُكؿْ »َذلَِؽ, َفَؼاَل: 

أي الزمقا دياركؿ تؽتب لؽؿ آثاركؿ التل تسقرون هبا, والخطا التل تخطقهنا 

                                                                                       

 (.28(, ومسؾؿ يف صحقحف )3435أخرجف البخاري يف صحقحف ) (٤)

 (.251أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (2)

 (.663أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (٣)

 (.665أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (١)
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 إلك الؿسجد.

اَلةُ » :, لؼقلفويشرتط اإلخالص هلل  َّٓ الصَّ , ويف رواية: «َٓ ُيْخرُِجُف إ

اَلةُ » َّٓ الصَّ  , أي أن الداطل لفذا الخروج هق إخالص العؿؾ هلل «َٓ َيـَْفُزُه إ
 قس لف مطؿع دكققي.يف هذه العبادة, ول

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ﴿قال تعالك: 

 .[20الشقرى: ] ﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ

ٕن الشرك والؿشاركة يف  فَتعّقـ طؾك الؿسؾؿ أن ُيخؾص طبادتف هلل 

ـْ َأبِل   ُهَرْيَرَة, َقاَل: َقاَل َرُسقُل  العبادة قد ُتذِهب أجرها, َط
ِ
اهللُ  َقاَل »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

 ـْ َطِؿَؾ َطَؿاًل َأْشَرَك فِقِف َمِعل َغْقرِي, : َأَكا ْرِك, َم ـِ الشِّ َرَكاِء َط َأْغـَك الشُّ

 .(٤)«َتَرْكُتُف َوِشْرَكفُ 

ـْ َطْبدِ    وقد جاء َط
ِ
ـَ ُمـْقََة, َقاَل:  اهلل , َأنَّ َيْعَؾك اْب ِّ

ْيَؾِؿل ـِ الدَّ   آَذَن َرُسقُل »ْب
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

بِاْلَغْزِو َوَأَكا َشْقٌخ َكبِقٌر َلْقَس لِل َخاِدٌم َفاْلَتَؿْسُت َأِجقًرا َيْؽِػقـِل, َوُأْجِري َلُف َسْفَؿُف, 

ْفَؿاِن, َوَما َيْبُؾغُ  ِحقُؾ َأَتاكِل, َفَؼاَل: َما َأْدِري َما السُّ ا َدكَا الرَّ  َفَقَجْدُت َرُجاًل, َفَؾؿَّ

اَسْفِؿل؟ َفَسؿِّ لِل َشقْئًا كَ  ْقُت َلُف َثاَلَثَة َدكَاكِقَر, َفَؾؿَّ , َفَسؿَّ ـْ ْفُؿ َأْو َلْؿ َيُؽ َحَضَرْت  اَن السَّ

 
َّ
كَاكِقَر, َفِجْئُت الـَّبِل , َفَذَكْرُت َلُف ملسو هيلع هللا ىلصَغـِقَؿتُُف َأَرْدُت َأْن ُأْجِرَي َلُف َسْفَؿُف, َفَذَكْرُت الدَّ

تِلَأْمَرُه, َفَؼاَل: َما َأِجُد َلُف فِل َغْزَوتِِف هَ  َّٓ َدكَاكِقَرُه الَّ ِخَرِة إِ ْٔ ْكقَا َوا ك ِذِه فِل الدُّ  .(2)«َسؿَّ

َّٓ ُرفَِعْت َلُف بَِفا َدَرَجٌة, َوُحطَّ َطـُْف َخطِقَئةٌ »قوله:   «:َلْؿ َيْخُط َخْطَقًة إ

القاسع, إذ أن اإلكسان قد يخطق يف الؿسافة  اهلل  بقان لػضؾفيه: 
                                                                                       

 (.2985أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (٤)

ل فقف: هذا (, وقا1205) (, وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل 2527أخرجف أبق داود ) (2)

 حديث حسـ.
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الؼصقرة طدة خطقات, فنحداها ترفع درجة, وإخرى تحط خطقئة, كؿا يف 

َّٓ ُرفَِعْت َلُف بَِفا َدَرَجٌة, َوُحطَّ َطـُْف َخطِقَئةٌ »حديث جابر, وأما يف هذا الحديث:  , «إ

 أي بالخطقة القاحدة, وٓ يؿـع ثبقت ذلؽ.

ئة, لف هبا درجة, ويحط طـف هبا خطق اهلل  وطؾك هذا فالخطقة يرفع

 والؿراد بالدرجة مـزلة يف الجـة, أو َأْجًرا, والخطقئة السقئة, والذكب.

 ايتهفري ٜهٕٛ يًصػا٥س:

ر هل الصغائر, أما الؽبائر ٓ بد  والذي طؾقف جؿاهقر العؾؿاء أن التل ُتَؽػَّ

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ﴿: اهلل  فقفا مـ تقبة, لؼقل

ما »: ملسو هيلع هللا ىلص, ولؼقل الـبل [31الـساء: ] ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں

 .«اجتـبت الؽبائر

اهلل لف مثؾ هذه الؽػرات,  أن اإلكسان كثقر الخطل لؽـ مع ذلؽ جعؾوفيه: 

ـْ َأبِل ا َكَزَلْت ڤُهَرْيَرَة  َط  [123الـساء: ] ﴾ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴿, َقاَل: َلؿَّ

ـَ َمْبَؾًغا َشِديًدا ـَ اْلُؿْسؾِِؿق
 .(٤)«َبَؾَغْت مِ

ـْ َأبِل  ڤُهَرْيَرَة  وَط
ِّ
ـِ الـَّبِل ـْ َكَصٍب َوَٓ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص, َط َما ُيِصقُب الُؿْسِؾَؿ, ِم

رَ  َّٓ َكػَّ ْقَكِة ُيَشاُكَفا, إِ , َحتَّك الشَّ اهللُ ِبَفا  َوَصٍب, َوَٓ َهؿٍّ َوَٓ ُحْزٍن َوَٓ َأًذى َوَٓ َغؿٍّ

ـْ َخَطاَياهُ   متػؼ طؾقف. (2)«ِم

هُ َفنَِذا َصؾَّك َلْؿ َتَزْل »قوله:   «:اْلَؿاَلئَِؽُة ُتَصؾِّل َطَؾْقِف, َما َداَم فِل ُمَصالَّ

فضقؾة مالزمة الؿصؾك, والجؾقس فقف, وأكف سبب لؿغػرة الذكقب فيه: 
                                                                                       

 (.2574أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (٤)

(, مـ حديث 2573, 2572(, ومسؾؿ يف صحقحف )5641, 5640أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)

 .ڤ طائشة, وأبل هريرة, وأبل سعقد الخدري
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 .«اهللُ بِِف اْلَخَطاَيا... َأٓ َأُدلُُّؽْؿ َطَؾك َما َيْؿُحق»هريرة:  كؿا تؼدم يف حديث أبل

شقئا واحًدا, وإن كان لبعضفا مـ الؿزية أن العبادة وما يتصؾ هبا تعترب وفيه: 

ما ٓ يؽقن لمخر, فؿـ خرج لؾحج والعؿرة, مـذ خروجف مـ بقتف, ففق يف هذه 

 العبادة, ويمجر, مع أن الحج ٓ يؽقن إٓ يف أيام معؾقمة.

فضؾ الؿساجد إذ أن هذا إجر تعؾؼ بنتقاهنا وحضقرها, والؿساجد وفيه: 

  ؿا صح طـ َرُسقلِ , كاهلل  هل أحب البالد إلك
ِ
مـ حديث  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

 هريرة يف مسؾؿ. أبل

أن اإليؿان: ققٌل, وطؿٌؾ, واطتؼاد ففذا الحديث داٌل طؾقفا جؿقًعا وفيه: 

 .فالُخطا طؿؾ, والصالة متضؿـة لألققال وإفعال

اَلةُ » وقوله: َّٓ الصَّ  دلقؾ طؾك طؿؾ الؼؾب كؿا تؼدم.«: َٓ ُيْخرُِجُف إ

مـ الؿالئؽة لالستغػار لؾؿممـقـ, سقاًء الذيـ هؿ  ما سخره واهلل وفيه: 

ۓ ﴿حقل العرش, أو مؿـ يتتبعقن حؾؼ الذكر, ويشفدون الصالة قال تعالك: 

﮽  ﮻  ﮼  ﮺  ﮹  ﮸  ﮷  ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲  ۓ

          ﯁  ﯀   ﴾﮾﮿ 
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ﴿, وقال تعالك: [7طافر: ]

 .[5الشقرى: ] ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ

اهلل  خؾؼفا والؿالئؽة مشتؼ مـ إلقكة, وهل الرسالة, وهؿ مخؾققات طظقؿة

  :ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ﴿وسخرها لطاطتف قال تعالك﴾ 
 . [6التحريؿ: ]

 .[27إكبقاء: ] ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿وقال تعالك: 

 أي تدطق لف, وهذا دلقؾ طؾك أن الصالة بؿعـك الدطاء,«: ُتَصؾِّل َطَؾقْفِ »قوله: 
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 .[103التقبة: ] ﴾ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ﴿: اهلل  ققلمع 

هُ »قوله:   أي الؿؽان الذي صؾك فقف.«: َما َداَم فِل ُمَصالَّ

فضقؾة الجؾقس يف أماكـ العبادة, والذكر, وفضؾ الجؾقس بعد فيه: 

كان إذا صؾك الػجر جؾس  ملسو هيلع هللا ىلصوالـبل »الصؾقات, وقبؾ ذلؽ اكتظار الصؾقات, 

بـ سؿرة, وقد اختؾػ  وقد تؼدم يف حديث جابر« يف مجؾسف حتك تطؾع الشؿس

العؾؿاء يف الؿصؾك الؿذكقر يف الحديث هؾ يراد بف الؿسجد أجؿع أم الؿقصـ 

 والذي يظفر أكف الؿسجد. ,الذي صؾك فقف داخؾ الؿسجد

ُفؿَّ َصؾِّ َطَؾْقفِ »قوله:   «:الؾَّ

طـف, وأن يثقبف, وُيؽِرُمف, وأن يذكره يف  اهلل  بلن يتجاوزأي يدطقن لف 

 اهلل الذكر يف الؿأل إطؾك, ومـ الؿالئؽة الدطاء. الؿأل إطؾك, فنن الصالة مـ

قال  ملسو هيلع هللا ىلصففل مختصة بف اْلـَّبِل  «الؾفؿ صؾل طؾك فالن»وأما الصالة بؾػظ: 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چ ﴿تعالك: 

 .[56إحزاب: ] ﴾ڇ ڇ

ُفؿَّ اْغِػْر َلفُ »قوله:   «:الؾَّ

ڃ ڃ ﴿: اهلل  أي تجاوز طـ ذكقبف واسرت طققبف, وقد قال

 .[135آل طؿران: ] ﴾چ چ چ

 كان يدطق ربف بؿغػرة الذكقب كثقًرا, بؾ وغقره مـ إكبقاء: ملسو هيلع هللا ىلصواْلـَّبِل 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿ففذا آدم يؼقل: 

 .[23إطراف: ] ﴾ڀ

 *ٱ ٻ ٻ ٻ  *ی ی ی ی جئ حئ ﴿وكقح يؼقل: 

 .[12 - 10كقح: ] ﴾پ پ پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ
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﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁  ﴿ وهق دأب الصالحقـ قال تعالك:

 .[7طافر: ] ﴾       

ُفؿَّ اْرَحْؿفُ »قوله:   «:الؾَّ

أي وفؼف وسدده يف ما سقليت, ٓسقؿا إذا ُقِركت بطؾب الؿغػرة, وإٓ ففل 

دالة طؾك التجاوز, والتسديد, والتقسقر, ويف الحديث دلقؾ طؾك الؿػارقة بقـ 

الصالة والرحؿة: ٕن بعض أهؾ العؾؿ يػسر الصالة بلهنا الرحؿة, وهذا 

ل َطَؾك َأَحِدُكْؿ َما َداَم ِفل َواْلَؿالئَِؽُة ُتَصؾِّ »الحديث يبقـ أن بقـفؿا اختالف: 

ُفؿَّ اْغِػْر َلُف, ُمَصالُه, َما َلْؿ ُيْحِدِث: ُفؿَّ اْرَحْؿفُ  الؾَّ  .(٤)«الؾَّ

اَلةَ »قوله:  َٓ َيَزاُل فِل َصاَلٍة َما اْكَتَظَر الصَّ  «:َو

أي أن الؿسؾؿ ما دام يالزم الؿصؾك الذي صؾك فقف, ويؼارن العبادة التل 

لف الخقر ومـ هذا ما ثبت طـ  اهلل  ملجقٌر طؾقفا ويضاطػيريدها, ففق 

أهنا إذا اكتفت صالة الؽسقف, ولؿ يـجؾل الؽسقف فنن اإلكسان ُيَؽرب  ملسو هيلع هللا ىلصاْلـَّبِل 

 ويستغػر ويدطق.

 فالعبادات مرتابطة, والحؿد هلل رب العالؿقـ.

 

 

  

                                                                                       

 (.649(, ومسؾؿ يف صحقحف )445أخرجف البخاري يف صحقحف ) (٤)
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 أثكٌ ايصال٠ ع٢ً املٓافكني: »حدٜح: ]

 [«ٚصال٠ ايفذس ,صال٠ ايعػا٤

 

 

ـْ َأبِل - 1١ : : »ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  َقاَل: َقاَل َرُسقُل  ڤُهَرْيَرَة  )َط ـَ اَلِة َطَؾك الُْؿـَافِِؼق َأْثَؼُؾ الصَّ

ََتْقُهَؿا َوَلْق َحْبًقا. َوَلَؼْد َهَؿْؿُت  َٕ َصاَلُة اْلِعَشاِء, َوَصاَلُة اْلَػْجرِ. َوَلْق َيْعَؾُؿقَن َما فِقَفا 

اَلِة  َـّاِس, ُثؿَّ َأْكَطِؾُؼ َمِعل بِرَِجاٍل َمَعُفْؿ َأْن آُمَر بِالصَّ َفتَُؼاُم, ُثؿَّ آُمُر َرُجاًل َفقَُصؾِّل بِال

ُق َطَؾقِْفْؿ ُبُققَتُفْؿ بِالـَّارِ  اَلَة, َفلَُحرِّ َٓ َيْشَفُدوَن الصَّ ـْ َحطٍَب إَلك َقْقٍم   (.(٤)«ُحَزٌم ِم

l: 

وأن مـ تخؾػ لبقان وجقب صالة الجؿاطة,  احلديح: ساق املصيف 

 طـفا كان مذمقما مستحًؼا لؾعؼاب.

ويجب طؾك ولل أمر الؿسؾؿقـ أن يعاقبف بالعؼاب الرادع طـ التخؾػ طـ 

 الصالة الؿػروضة, ولق أدى ذلؽ إلك سجـف أو إلك تلديبف بلخذ بعض مالف.

 «:أثؼؾ»قوله: 

 أي أشد, ودل هذا طؾك أن جؿقع الصؾقات ثؼقؾة طؾقفؿ.

إلك  البقان ما يجب طؾك أولقاء أمقر الؿسؾؿقـ, مـ الـظر مـويف هرا احلديح: 

ذلؽ  مصالح العباد مـ حقث أخذهؿ بالديـ وتعظقؿفؿ لف ومـ فرط يف شلء مـ

ـْ َأَكسِ  ـِ َمالٍِؽ, َقاَل:  ُأِدب حتك ٓ يتخذ الـاس ذلؽ ديـًا فَع   َرُسقُل  َكانَ »ْب
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

                                                                                       

 (.651(, ومسؾؿ يف صحقحف )657أخرجف البخاري يف صحقحف ) (٤)
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َّٓ َأَغارَ ُيِغقُر إَِذا َصَؾَع اْلَػْجُر, َوَكاَن يَ  ََذاَن, َفنِْن َسِؿَع َأَذاًكا َأْمَسَؽ َوإِ ْٕ  .(٤)«ْسَتِؿُع ا

ـْ َأبِلوفيه:    َقاَل َسِؿْعت َرُسقَل  ڤَسِعقٍد اْلُخْدِرّي  تغققر الؿـؽر بالقد: فَع
ِ
 اهلل

ـْ َرَأى ِمـُْؽْؿ ُمـَْؽًرا َفْؾُقَغقِّْرُه بَِقِدِه, َفنِْن َلْؿ َيْسَتطِْع »َيُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلص َفبِِؾَساكِِف, َفنِْن َلْؿ َم

يَؿانِ   , َرَواُه ُمْسؾٌِؿ.(2)«َيْسَتطِْع َفبَِؼْؾبِِف, َوَذلَِؽ َأْضَعُػ اإْلِ

ى ﴿: اهلل  أن جؿقع الصؾقات ثؼقؾة طؾك الؿـافؼقـ كؿا قالوفيه: 

فديدهنؿ التؽاسؾ طـ الصالة, فنن  [54التقبة: ] ﴾ائ ائ ەئ ەئ وئ

كان صالة العشاء, وصالة الػجر ففؿ فقفا أشد تؽاساًل لثؼؾفا طؾقفؿ مـ حقث 

أن صالة العشاء صالة لقٍؾ وقد ٓ ُيَرى الُؿتخؾػ, ويرجع إلك أهؾف مريدا إلك 

الِدَطِة والـقم وصالة الػجر تليت يف وقت التؾذذ بالـقم وإكؿا يؼقم لؾصالة أهؾ 

طـ  ان الخالص, الذيـ يتؾذذون بالؼقام كؿا يتؾذذ أهؾ الـقم بـقمفؿ, وإذا ما كاماإليؿ

ـْ َأبِل : ڤ ُهَرْيَرةَ  الصالة الؿػروضة قام وقؾبف مـطٍق طؾك ُخبث الـػس كؿا جاء َط

  َأنَّ َرُسقَل 
ِ
ْقَطاُن َطَؾك َقافَِقِة َرْأِس َأَحِدُكْؿ إَِذا ُهَق »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َكاَم َثالََث َيْعِؼُد الشَّ

ْت  ُطَؼٍد َيْضِرُب ُكؾَّ ُطْؼَدٍة َطَؾْقَؽ َلْقٌؾ َصِقيٌؾ, َفاْرُقْد َفنِِن اْسَتْقَؼَظ َفَذَكرَ  اهللَ, اْكَحؾَّ

ْت ُطْؼَدٌة, َفَلْصَبَح َكِشقًطا َصقَِّب  ْت ُطْؼَدٌة, َفنِْن َصؾَّك اْكَحؾَّ َل اْكَحؾَّ ُطْؼَدٌة, َفنِْن َتَقضَّ

 َّٓ  .(٣)« َأْصَبَح َخبِقَث الـَّْػِس َكْسالَنَ الـَّْػِس َوإِ

 «:طؾك الؿـافؼقـ»قوله: 

بالزكادقة, وكان ضفقر  الذيـ يظفرون اإلسالم ويبطـقن الؽػر, ويسؿقن

 .الـػاق بعد غزوة بدر حقث اكتصر الؿسؾؿقن طؾك الؿشركقـ
                                                                                       

 (.382أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (٤)

 (.49أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (2)

 (.776(, ومسؾؿ )1142البخاري ) (٣)
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يظفرون  ,ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ما طؾقف أهؾ الـػاق الذيـ كاكقا طؾك طفد رسقلوفيه: 

َوَلَؼْد َرَأْيُتـَا َوَما » ڤاإليؿان ويبطـقن الؽػر, وقد تؼدم ققل ابـ مسعقد 

َّٓ ُمـَافٌِؼ َمْعُؾقُم الـَِّػاِق   .«َيَتَخؾَُّػ َطـَْفا إِ

والؿـافؼقن أصحاب أذية هلل, ولرسقلف, ولؾؿممـقـ, تارة بالؼقل, وتارة 

, وزطؿقا أن العزة  ,ملسو هيلع هللا ىلصبالػعؾ, بؾ إهنؿ آذوا الـبل 
ْ
لفؿ دوكف حتك قال ابـ ُأَبل

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ﴿اهلل تعالك ذاكًرا أمره:  كؿا قال

 .[8الؿـافؼقن: ] ﴾گگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

ۓ ڭ ڭ ﴿: اهلل  والؿـافؼقن يف الدرك إسػؾ مـ الـار كؿا قال

ۋ ۋ ۅ ۅ  *ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ىائ ائ ەئ ەئ 

 .[146 - 145الـساء: ] ﴾وئ وئ ۇئ

أن أهؾ الـػاق كاكقا يصؾقن وٓ ُتؼبؾ صؾقاهتؿ, وربؿا زكقا ولؿ ُتؼبؾ وفيه: 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ﴿زكاهتؿ: 

 .[54التقبة: ] ﴾ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ

 قد تؼدم بقاهنا وأفضؾ وقتفا, وكاكقا يتخؾػقن طـفا ٕمريـ:«: َصاَلُة الِْعَشاءِ »قوله: 

 محبة الـقم والدطة.إول: 

 الؾقؾ ساتر لفؿ, وربؿا ٓ ُيَتَػطـ لغقاهبؿ.أن الثاين: 

فحضقرهؿ إلك الصؾقات وفعؾفؿ بعض الطاطات مـ أجؾ الـظر إلقفؿ 

 .[142الـساء: ] ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴿: اهلل  والؿراءة قال

صالة الصبح ولؿ يؽـ يف الؿساجد, مصابقح فؽان «: َوَصاَلُة اْلَػْجرِ »قوله: 
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ۋ ۅ ۅ ۉۉ ﴿الؿتخؾػ ٓ ُيعرف مع أهنؿ ُيعرفقن بسقؿاهؿ: 

, يعـل ٓ يػؼفقن, وٓ [4الؿـافؼقن: ] ﴾ې ې ې ېى ى ائ ائ

 يعقن, وٓ يشاركقن يف الخقر.

 أي مـ الػضؾ.«: َوَلْق َيْعَؾُؿقَن َما فِقَفا»قوله: 

ََتْقُهَؿا َوَلْق َحبًْقا»قوله:   مـ الخقر.فا قكؿا يحبقا الطػؾ حرصًا طؾك ما ف«: َٕ

بـ طػان  فضقؾة صالة العشاء, والػجر, بؾ قد جاء يف حديث طثؿانوفيه: 

ْقِؾ,»يف الصحقحقـ:  َؿا َقاَم كِْصَػ الؾَّ ـْ َصؾَّك اْلِعَشاَء فِل َجَؿاَطٍة َفَؽَلكَّ ـْ َصؾَّك  َم َوَم

فُ  ْقَؾ ُكؾَّ َؿا َصؾَّك الؾَّ ْبَح فِل َجَؿاَطٍة َفَؽَلكَّ  .(٤)«الصُّ

 وفيه: 
ُّ
فِل  ڤلَِعائَِشَة  ملسو هيلع هللا ىلصأن إجر طؾك قدر الـََصب, َكَؿا َقاَل الـَّبِل

 .«َأْجُرك َطَؾك َقْدِر َكَصبِؽ»اْلُعْؿَرِة: 

ففمٓء لؿا كاكقا يخرجقن يف هذا الققت الذي يْمثِر أصحاب الدطة السؽقن 

 بلن كتب لفؿ أجرا طظقؿا. اهلل  فقف والـقم جزاهؿ

أن اإلكسان يجفؾ كثقرا مؿا يـػعف يف الدكقا وأخرة, وهؿ يعؾؿقن فضؾ وفيه: 

أو لركقهنؿ إلك الدكقا  ,ملسو هيلع هللا ىلصالعشاء والػجر ولؽـ لؿ يستقؼـقا ذلؽ لتؽذيبفؿ لؾـبل 

كؿا هق حال كثقر مـ الؿسؾؿقـ, يعرف فضؾ صالة الجؿاطة, وفضؾ قراءة الؼرآن, 

 بشفقٍة أو بشبفٍة. وفضؾ العؾؿ وفضؾ الصدقة, وربؿا يتجاهؾ ذلؽ إما

ََتْقُهَؿا َوَلْق َحْبًقا» التؽؾُّػ يف العبادة بعض الشلء مـ ققلف:وفيه:  , فنن «َٕ

العبادة قد يؽقن فقفا كقع مشؼة طؾك الـػس, لؽـ الؿممـ يتؾذذ هبذه الؿشؼة: 

 .اهلل  ٕكف يسعك يف مرضاة
                                                                                       

 (. 656أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (٤)
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 ولؿا يػعؾف. ,مـ الفؿ وهق العزم طؾك الشلء«: َوَلَؼْد َهَؿْؿُت »قوله: 

اَلِة َفُتَؼامُ »قوله:  أي صالة الجؿاطة وققؾ العشاء, وققؾ «: َأْن آُمَر بِالصَّ

 والؾػظ يدل طؾك العؿقم. ,الجؿعة

 فيه: 
ّ
 .ملسو هيلع هللا ىلصجقاز َتخؾُّػ اإلمام طـ الجؿاطة إولك لحاجٍة, كؿا هق َهؿ الـَّبِل

 الشرع.جقاز اإلكابة يف الصالة, ويف غقرها والتقكقؾ ثابت يف وفيه: 

 أي مـ الؼقم.«: ُثؿَّ آُمُر َرُجاًل َفُقَصؾِّل بِالـَّاسِ »قوله: 

 أن إلمام الؿسجد الراتب, أن يقكؾ مـ أراد مـ الـاس بالصالة بالؼقم.وفيه: 

 أن الجؿاطة تمدى يف وقتفا, إذا خشل اإلمام أن يتلخر طـفا.وفيه: 

ـْ َحَطٍب ُثؿَّ َأْكَطِؾُؼ َمِعل بِرَِجاٍل َمَعُفْؿ »قوله:   «:ُحَزٌم ِم

 أي مـ الخشب لقؼع بف الحرق.

 جقاز آستعاكة بالحل, الحاضر الؼادر.وفيه: 

 وفيه: 
ّ
إلطاكتف  ملسو هيلع هللا ىلصالتعاون طؾك الرب والتؼقى, فنهنا همٓء يـطؾؼقن إلك الـَّبِل

 طؾك إزالة الؿـؽر.

 «:َمَعُفْؿ ُحَزمٌ »قوله: 

أي معفؿ أكقام صغقرة مـ الحطب ُتحؿؾ يف مربٍط حتك ٓ تتـاثر أجزاؤها, 

دُ  ,ملسو هيلع هللا ىلصوهذا الحرق الذي َهؿَّ بف الـبل  ـُ َحْؿَزَة  قد جاء ما يـسخف فعـ ُمَحؿَّ ْب

ـْ َأبِقِف, َأنَّ َرُسقَل  , َط ُّ
َْسَؾِؿل ْٕ   ا

ِ
ٍة َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َرُه َطَؾك َسِريَّ َفَخَرْجُت فِقَفا, »َأمَّ

ْقُت َفـَاَداكِل َفَرَجْعُت إَِلْقِف َفَؼاَل: إِْن «َوَقاَل: إِْن َوَجْدُتْؿ ُفاَلًكا َفَلْحرُِققُه بِالـَّارِ  . َفَقلَّ

َّٓ َربُّ الـَّارِ  ُب بِالـَّاِر إِ َٓ ُيَعذِّ َٓ ُتْحِرُققُه, َفنِكَُّف   .(٤)«َوَجْدُتْؿ ُفاَلًكا َفاْقُتُؾقُه َو
                                                                                       

 (.487برقؿ ) (, وهق يف الصحقحة لإلمام إلباين 2673أخرجف أبق داود ) (٤)
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ـْ َأيُّقَب, طَ   َوَجاء َط
 
 َطؾِل

َ
, بَِزَكاِدَقٍة َفَلْحَرَقُفْؿ, َفَبَؾَغ ڤـْ ِطْؽِرَمَة, َقاَل: ُأتِل

ـَ َطبَّاٍس, َفَؼاَل: َلْق ُكـُْت َأَكا َلْؿ ُأْحِرْقُفْؿ, لِـَْفِل َرُسقلِ    َذلَِؽ اْب
ِ
ُبقا »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َٓ ُتَعذِّ

  بَِعَذاِب 
ِ
  َوَلَؼَتْؾُتُفْؿ, لَِؼْقِل َرُسقلِ  «اهلل

ِ
َل ِديـَُف َفاْقُتُؾقهُ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ـْ َبدَّ  .(٤)«َم

 جقاز تبققت أهؾ الباصؾ يف بققهتؿ ومـازلفؿ, إذا احتاج إمر إلك ذلؽ.وفيه: 

  وفيه:
ّ
طؾك ِغشقاهنؿ,  ملسو هيلع هللا ىلصأن الؿتخؾػقـ كاكقا معروفقـ, ولفذا َهؿ الـَّبِل

 واإلتقان إلك بققهتؿ لتغققر الؿـؽر.

َٓ َيِحؾُّ َماُل »جقاز التلديب بالؿال لؾحاجة مع أن الحديث يؼقل: وفيه: 

ـْ صِقِب َكْػسٍ  َّٓ َط  .(2)«اْمرٍِئ ُمْسِؾٍؿ إِ

لؽـ إن أراد ولل إمر أن يمدب الؿخالػ بشلء مـ الؿال فؾف ذلؽ, ٕن 

 إمقال طزيزة طؾك أصحاهبا, وإذا ُأخذت مـفؿ كاكت زاجرًة لفؿ طـ الباصؾ.

اَلةَ »قوله:  َٓ َيْشَفُدوَن الصَّ  «:إَلك َقْقٍم 

الؿراد بالؼقم هـا الرجال, ٕن الـساء إفضؾ يف حؼفـ الصالة يف البققت 

 كؿا سقليت بقاكف.

اَلةَ »قوله:   «:َٓ َيْشَفُدوَن الصَّ

ٓ يحضرون, وقد تؼدم معاين الشفادة, والؿراد بالصالة هـا الػريضة يف جؿاطة.  أي 

ُق َطَؾْقِفْؿ ُبُققَتُفْؿ بِالـَّارِ »قوله:  الُؿبطِؾ,  مـ باب إكؽار الؿـؽر, وتلديب«: َفلَُحرِّ

 
ّ
ْبَقاُن »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوقد جاء يف بعض الروايات الـَّبِل ـْ الـَِّساِء َوالصِّ ـْ فِقَفا َم َٓ َم َلْق

                                                                                       

 (.6922أخرجف البخاري يف صحقحف ) (٤)

(, وهق يف 6/100(, وأبق يعؾك, والبقفؼك )300(, والدارقطـل )20695أخرجف أحؿد برقؿ ) (2)

(, مـ حديث طؿ أبل حرة الرقاشل, وجاء طـ ابـ طباس, 1459برقؿ) الصحقحة لإلمام إلباين 

  .ڤ وطـ أبل حؿقد الساطدي
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ْقُتَفا َطَؾْقِفؿْ   .«َلَحرَّ

ڤ ﴿أن الَفؿ لقس بػعؾ: قال تعالك مخقرًا يقسػ وامرأة العزيز:  وفيه:

 .[24يقسػ: ] ﴾ڤ ڦڦ ڦ ڦ

 
ّ
 َهؿ بإمر ثؿ لؿ يـػذه. ملسو هيلع هللا ىلصالفؿ لقس بػعؾ حتك يؼاركف العؿؾ: فنن الـَّبِل

مـ سقق الؿصـػ لفذا الحديث يف هذا الؿقصـ, أكف مـ أدلة والشاهد: 

إضفر وإقرب مـ أققال أهؾ الؼائؾقـ بقجقب صالة الجؿاطة, وهق الؼقل 

 العؾؿ, والحؿد هلل رب العالؿقـ.
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 إذا اضتأذْت أحدنِ »حدٜح: ]

 [«اَسأت٘ إىل املطذد فال ميٓعٗا

 

 

ـْ َطْبدِ  - 15   )َط
ِ
ـِ ُطَؿَر  اهلل ـْ الـَّبِلِّ  ڤْب إَذا اْسَتْلَذَكْت َأَحَدُكْؿ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَط

ـُ َطْبدِ  اْمَرَأُتُف إَلك اْلَؿْسِجِد َفاَل َيْؿـَُعَفا. َقاَل: َفَؼاَل ِباَلُل  . َقاَل:  ْب َـّ : َوَاهللُ َلـَْؿـََعُف
ِ
اهلل

, َفَسبَُّف َسبًّا َسقًِّئا, َما َسِؿْعُتُف َسبَُّف ِمثْ  َفَلْقَبَؾ َطَؾْقِف َطْبُد 
ِ
ـْ اهلل , َوَقاَل: ُأْخبُِرَك َط َؾُف َقطُّ

  َرُسقلِ 
ِ
؟»َوَتُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َـّ  .(٤)«َوَاهللُ َلـَْؿـََعُف

 َمَساِجَد  َٓ َتْؿـَُعقا إَماءَ »َوفِل َلْػٍظ لُِؿْسِؾؿ: 
ِ
  اهلل

ِ
 (.(2)«اهلل

l: 

لبقان جقاز شفقد الـساء الجؿاطة, إذا أمـت  احلديح: ساق املصيف 

 واهلل الؿستعان.الػتـة, 

 :ويف الحديث فقائد

وجقب استئذان الؿرأة لزوجفا طـد خروجفا, وذهاهبا لؼقامتف  إولك:

 .[34الـساء: ] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿اهلل تعالك:  طؾقفا قال

 .[228البؼرة: ] ﴾ں ں ڻڻ﴿وقال تعالك: 

 :«إذا استلذكت أحدكؿ امرأتف إلك الؿسجد»قوله: 

بؾ لق  ,الزوجة خرج مخرج الغالبجاء يف بعض الروايات بؾقؾ, وذكر 
                                                                                       

 (.442(, ومسؾؿ يف صحقحف )5238أخرجف البخاري يف صحقحف ) (٤)

 (.442(, ومسؾؿ يف صحقحف )900أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)
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 استلذكتف أختف ومـ إلقف ٓ يجقز لف مـعفؿ مـ ذلؽ.

ٕن  ,أكف ٓ يجقز لؾرجؾ أن يلذن لزوجتف إلك أماكـ الزور, والػجقر الثاكقة:

كؾؽؿ راٍع, وكؾؽؿ مسمول طـ »ويف الحديث:  ,ذلؽ يخالػ مػفقم الرطاية

 , متػؼ طؾقف.(٤)«رطقتف

, فال يؿـعفا مـ ذلؽ, اهلل  إذا استلذكت زوجفا لطاطةأن الؿرأة  الثالثة:

كلن تستلذكف لؾصالة يف الؿسجد: إذا ُأمـت الػتـة, وكاكت متجؾببة, ومتؾػعة 

 بؿرصفا, وغقر متطقبة, هبذه الشروط.

أما إذا لؿ تلمـ الػتـة طؾك كػسفا, وٓ طؾك غقرها, فال يجقز لفا الخروج 

  َأْدَرَك َرُسقُل لْق »: ڤوقد َقاَلْت َطاِئَشَة 
ِ
َـّ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َما َأْحَدَث الـَِّساُء َلَؿـََعُف

 .(2)«الؿسجد َكَؿا ُمـَِعْت كَِساُء َبـِل إِْسَراِئقَؾ 

  وهؽذا َقاَل َرُسقُل 
ِ
َـّ اْلِعَشاَء, َفاَل َتَؿسَّ صِقًبا»: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  (٣)«إَِذا َشِفَدْت إِْحَداُك

 .ڤأخرجف مسؾؿ طـ َزْيـََب الثََّؼِػقَّةَ 

ِخَرةَ »ِويْف رواية:  ْٔ طـ  (١)«َأيَُّؿا اْمَرَأٍة َأَصاَبْت َبُخقًرا َفاَل َتْشَفْد َمَعـَا اْلِعَشاَء ا

 .ڤهريرة  أبل

ـَ َتِػاَلٍت »ويف رواية:  , أي: غقر متطقبات: ٕن صقب الؿرأة فتـة (5)«وْلَقْخُرْج
                                                                                       

(, مـ حديث طبد اهلل بـ طؿر بـ 1829(, ومسؾؿ يف صحقحف )983أخرجف البخاري يف صحقحف ) (٤)

 .ڤالخطاب 

 (.445(, ومسؾؿ يف صحقحف )869أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)

 (. 443أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (٣)

 (.444أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (١)

 وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل  ,ڤ(, طـ ابـ مسعقد 565أخرجف أبق داود ) (5)
 (, وقال فقف: هذا حديث حسـ.1276)
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اْسَتْعَطَرْت ُثؿَّ َخَرَجْت لُِققَجَد َأيَُّؿا اْمَرَأٍة »يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصلفا, وفتـة لغقرها, واْلـَّبِل 

 .(٤)«ِريُحَفا َفِفَل َزاكَِقةٌ 

ْقَطانُ »: ملسو هيلع هللا ىلصو َقاَل   .(2)«الَؿْرَأُة َطْقَرٌة, َفنَِذا َخَرَجْت اْسَتْشَرَفَفا الشَّ

أن الؿرأة إذا استلذكت زوجفا إلك الؿسجد مع أمـ ما تؼدم, ٓ  الرابعة:

بـ  بـ طؿرو طاتؽة بـت زيد ڤبـ الخطاب  يجقز لف الؿـع, وقد تزوج طؿر

كػقؾ, فاشرتصت طؾقف أن ٓ يؿـعفا مـ الؿسجد, فقفَّك لفا بشرصفا, ثؿ تزوجفا 

بـ العقام, فشرصت طؾقف أن ٓ يؿـعفا مـ الؿسجد, فقافؼ لفا, ثؿ إكف كان  الزبقر

  قلِ غققًرا َفَشؼَّ َطَؾْقِف َذلَِؽ, َوَكِرَه َأْن َيْؿـََعَفا, لَِؼْقِل َرُس 
ِ
  َٓ َتْؿـَُعقا إَِماءَ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ِ
اهلل

  َمَساِجَد 
ِ
ْت «اهلل ا َمرَّ ِريِؼ, َفَؾؿَّ ـَ الطَّ

. َفَلِذَن َلَفا ُثؿَّ اْكَؽَؿَل َلَفا فِل َمْقِضٍع ُمْظؾٍِؿ مِ

ْقَؾَة ا ا َكاَكْت الؾَّ ـْ َذلَِؽ, َوَمَضْت, فَِؾؿَّ
لُؿْؼبَِؾُة َضَرَب بَِقِدِه َطَؾك َطْجِزَها َفـََػَرْت مِ

َبْقَر: َماَلِؽ؟ َهَذا إََذاُن َقْد َجاَء! َفَؼاَلْت:  ْك, َفَؼاَل َلَفا الزُّ َسِؿَعْت إََذاَن َفَؾْؿ َتَتَحرَّ

 .«َفَسَد الـَّاُس »

اهلل طؾقفؿ كاكقا يقفقن لزوجاهتؿ بؿا  أن الصحابة رضقانالشاهد مـ ذلؽ: 

 اشرتصـف مـ طدم الؿـع مـ الؿسجد.

الؿرأة لؾؿسجد يـبغل أن يؽقن بعقدا طـ فتـتفا, وفتـة غقرها فؼد وحضقر 

ـْ َسْفؾِ  ـِ َسْعٍد  َجاَء َط  »َقاَل:  ,ڤْب
ِّ
َوُهْؿ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن الـَّاُس ُيَصؾُّقَن َمَع الـَّبِل

, َـّ ـَ ُرُءوَسُؽ َٓ َتْرَفْع َغِر َطَؾك ِرَقابِِفْؿ, َفِؼقَؾ لِؾـَِّساِء:  ـَ الصِّ
َحتَّك  َطاقُِدو ُأْزِرِهْؿ مِ

                                                                                       

 وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل  ,ڤ( طـ أبل مقسك 5126أخرجف الـسائل ) (٤)
 وقال فقف: هذا حديث حسـ.  (,820)

 وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل  ,ڤ( طـ ابـ مسعقد 11273أخرجف الرتمذي ) (2)
 (, وقال فقف: هذا حديث صحقح طؾك شرط مسؾؿ.863)
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َجاُل ُجُؾقًسا  .أخرجف البخاري (٤)«َيْسَتِقَي الرِّ

وسقءتف,  قد ٓ يجد إزاًرا يسرت طقرتف, ,وذلؽ أن الرجال كان حالفؿ ضعقػًا

فنذا سجد ربؿا ضفر بعض ذلؽ, فنذا رفعت الؿرأة رأسفا قبؾ الرجؾ ربؿا رأت 

الـساء أن تمخر رفع رأسفا حتك يرفع الرجؾ,  ملسو هيلع هللا ىلصشقئا مؿا ُيـؽر ولفذا أمر اْلـَّبِل 

 وهذا مـ سد ذرائع الػتـ.

أِذَن لؾؿرأة أن تصؾل يف الؿسجد, إٓ أكف قد أخرب أن صالهتا  ملسو هيلع هللا ىلصومع أن اْلـَّبِل 

يف بقتفا أفضؾ مـ صالهتا يف الؿسجد, مع أن الجؿاطة واجبة طؾك الرجال, ولقست 

اْلُجُؿَعُة َحٌؼ واِجٌب طؾك كؾِّ ُمْسِؾٍؿ »بـ شفاب:  واجبة طؾك الـساء, لحديث صارق

 .(2)«َمْؿُؾقٌك َأِو اْمرَأٌة َأْو َصبِلٌّ َأْو َمريٌض  يف َجؿاَطٍة, إِٓ َأْربََعٌة َطْبٌد 

وإمر يؼتضل القجقب, أي ٓ  ,ملسو هيلع هللا ىلصهذا أمٌر مـ اْلـَّبِل «: َفاَل َيْؿـَُعَفا»قوله: 

يجقز لف أن يؿـعفا: إٓ إذا كاكت هـاك قرائـ تدل طؾك أن خروجفا سقؽقن يف 

 مػسدة لفا, أو لغقرها, فعـد ذلؽ لف أن يؿـعفا حػاًضا طؾقفا.

بقاٌن أن الـساء أكثر فتـة, ولفذا كان السؾػ يتحرجقن مـ خروجفـ,  وفيه:

ٓختالط طـدهؿ معؾقٌم الحرمة, أما بؾ يحرصقن طؾك طدم خروجفـ, وكان ا

اهلل السالمة, قد فشا آختالط يف الجامعات, والؿدارس,  أن فـسلل

 والؿستشػقات, ويف غقر ذلؽ مـ إماكـ.

التعاون طؾك الرب والتؼقى, فنكؽ إذا أذكت لفا إلك الخقر, كالؽ خقر,  وفيه:

 والداطل إلك الخقر لف كلجر فاطؾف.
                                                                                       

 (.814أخرجف البخاري يف صحقحف ) (٤)

(, وقال فقف: هذا 517) (, وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل 1067أخرجف أبق داود ) (2)

 حديث صحقح, مرسؾ صحابل مؼبقل: ٕن الصحابة كؾفؿ طدول.



 
440 

 

  1/جإفــادة ذوي األفهـــام بشرح عمدة األحكام

 

ـُ َطبْدِ  ُل َفَؼاَل باَِل »قوله:    ْب
ِ
السؾػ,  وهق أحد ڤاهلل ابـ طؿر  وهق طبد«: اهلل

كالؿعرتض طؾك هذا إمر, وسبب اطرتاضف قال:  قال ذلؽ ومـ العؾؿاء, إٓ أكف

ـَ َفَقتَِّخْذَكُف َدَغاًل » َـّ َيْخُرْج  , أي مخادطة.(٤)«َٓ َكَدُطُف

 (:815قال الحافظ يف الػتح حديث )

تِل َأْخَرَجَفا اْلُبَخاِريُّ لَِفَذا َوَلْؿ َأَر » ُرِق الَّ ـَ الطُّ
ٍء مِ

ْ
ِة ِذْكًرا فِل َشل لَِفِذِه اْلِؼصَّ

ْض لَِبَقاِن َذلَِؽ  اْلَحِديِث َوَقْد َأْوَهَؿ َصـِقُع َصاِحِب اْلُعْؿَدِة ِخاَلَف َذلَِؽ َوَلْؿ َيَتَعرَّ

اِحفِ  ـْ ُشرَّ
 ـه. ا«َأَحٌد مِ

, َفَسبَُّف َسبًّا َسقًِّئا َطَؾْقِف َطْبُد َقاَل: َفَلْقَبَؾ »قوله: 
ِ
 «:اهلل

 اهلل. جقاز تلديب مـ خالػ أمر فيه:

ـْ ُطَؿر  اهلل هجر أهؾ البدع ٕكف جاء يف بعض الروايات أكف َطْبد وفيه:  ڤبِ

َٓ ُأَكؾُِّؿَؽ َأَبًدا»َقاَل َلُف:   
ِ
 «.َواهلل

ـ باب أولك هجر أهؾ  البدع لضررهؿ العظقؿ. فنذا كان قد هجره لفذا السبب, فؿ

َفَسبَُّف َسبًّا »يمجر طؾك ذلؽ, قال:  أن اإلكسان إذا غضب هلل  وفيه:

بـ طؿر, بؾ ُطدَّ مـ حسـاتف, إذ أكف  اهلل ولؿ يعد هذا مـ مثالب طبد«, َسقًِّئا

اهلل  كان ٓ يغضب لشلء إٓ أن تـتفؽ حرمة ملسو هيلع هللا ىلص, واْلـَّبِل غضب هلل 

 فقغضب لذلؽ.

متػؼ طؾقف طـ ابـ  «ِسَباُب اْلُؿْسِؾؿ ُفُسقٌق َوِقتاُلُف ُكْػرٌ »أن حديث: وفيه: 

طف, مسعقد , لقس طؾك إصالقف, وإكؿا السب الذي لغقر حاجة كلن يسبف, أو ُيَجدِّ

أو يؼذفف, إلك غقر ذلؽ, ففذا الؿؿـقع, أما إذا زجره وسبف لحاجة: فنن ذلؽ 

                                                                                       

 (.442أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (٤)
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 لقس بؿؿـقع.

ـْ َرُسقلِ َوَقاَل: ُأْخبُِرَك »قوله:    َط
ِ
َـّ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  «:َوَتُؼقُل: َوَاهللُ َلـَْؿـََعُف

فؿا  ,ملسو هيلع هللا ىلصاهلل, وكؾتزم حديث اْلـَّبِل  بقان أكف يجب طؾقـا أن كؾتزم شرع فيه:

  أمر بف َرُسقُل 
ِ
وضعـاه طؾك رؤوسـا, وكـا فقف طؾك القجف الذي  ,ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

اهلل, وأمر  الخقر يف ما اختارهاهلل, حتك وإن رأيـا أن ٓ خقر فقف لـا, فنن  يرضل

ـْ َرافِعِ  َْرَض َطَؾك َطْفِد َرُسقلِ  وشرع: فَع ْٕ ـِ َخِديٍج, َقاَل: ُكـَّا ُكَحاقُِؾ ا   ْب
ِ
 ,ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـْ ُطُؿقَمتِل,  ك, َفَجاَءَكا َذاَت َيْقٍم َرُجٌؾ َم ُبِع, َوالطََّعاِم اْلُؿَسؿَّ َفـُْؽِريَفا بِالثُُّؾِث, َوالرُّ

  اَكا َرُسقُل َكفَ »َفَؼاَل: 
ِ
ـْ َأْمٍر َكاَن َلـَا َكافًِعا, َوَصَقاِطَقةُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  َوَرُسقلِِف َأْكَػُع  َط

ِ
اهلل

 .(٤)«َلـَا

فقفؿا الرفؼ العظقؿ, وفقفؿا الؿصالح الديـقة,  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل, وصاطة رسقلف  فطاطة

َلْسُت »َبْؽٍر:  والدكققية, وهل مـ أسباب الثبات طؾك الؽتاب والسـة, قال َأُبق

  َتاِرًكا َشْقًئا َكاَن َرُسقُل 
ِ
َّٓ َطِؿْؾُت بِِف, إِكِّل َأْخَشك إِْن َتَرْكُت َشْقًئا  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َيْعَؿُؾ بِِف, إِ

ـْ َأْمِرِه َأْن َأِزيغَ 
 .(2)«مِ

أن اإلكسان إذا حؾػ طؾك شلء ورأى غقره خقر مـف فؾقؽػر, فقؿقـ وفيه: 

أقسؿ يف أمٍر مشروع, فعؾقف أن ُيؽػر طـ اهلل لقس طؾك وجفف, فؼد  بـ طبد بالل

 يؿقـف, إذا لؿ يؿـعفـ مـ ذلؽ.

 َمَساِجَد  َٓ َتْؿـَُعقا إَماءَ »)ويف لػظ: قوله: 
ِ
  اهلل

ِ
 «(:اهلل

فقف إضافة الؿخؾقق إلك الخالؼ, طؾك وجف إضافة التشريػ, أو الؿؾؽ, أو 
                                                                                       

 (.1548أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (٤)

 (.1759(, ومسؾؿ يف صحقحف )3093أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)
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 اهلل, فنمـاءإضـافة الخـؾؼ واإليجـاد, ولقست إضـافة صـػـة إلك مقصـقف 

إضافة خؾؼ ومؾؽ, وتشريػ, بخالف  اهلل  اهلل, مضاف إلك ومساجد

اهلل, ففذه معاين تؼقم  اهلل, ويد اهلل, وققة اهلل وبصر اهلل, وسؿع ما إذا ققؾ وجف

 اهلل إضافة صػة إلك مقصقف, والحؿد هلل رب العالؿقـ. بغقرها, فنضافتفا إلك
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 زنعتنياهلل  صًٝت َع زضٍٛ»حدٜح: ]

 [«ٚزنعتني... ,ٚزنعتني بعدٖا ,قبٌ ايظٗس 

 

 

ـْ َطْبدِ  - 11   )َط
ِ
ـِ ُطَؿَر  اهلل ْقُت َمَع َرُسقلِ »َقاَل:  ڤْب   َصؾَّ

ِ
ـِ َقبَْؾ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َرْكَعَتْق

ـِ َبْعَد اْلَؿْغرِِب,  ـِ َبْعَد اْلُجُؿَعِة, َوَرْكَعَتْق ـِ َبْعَدَها, َوَرْكَعَتْق الظُّْفرِ, َوَرْكَعَتْق

ـِ َبْعَد اْلِعَشاءِ   .(٤)«َوَرْكَعَتْق

ا اْلَؿْغِرُب َواْلِعَشاُء َواْلُجُؿَعُة: َفِػل َبْقتِفِ »َوفِل َلْػِظ:   .(2)«َفَلمَّ

َثتْـِل َحْػَصُة: َأنَّ الـَّبِلَّ »َلْػٍظ لِْؾبَُخاِري: َوفِل  ـَ ُطَؿَر َقاَل َحدَّ  َكاَن ُيَصؾِّل ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ اْب

َٓ أَْدُخُؾ َطَؾك الـَّبِلِّ  ـِ بَْعَدَما َيطُْؾُع الَْػْجُر. َوَكاَكْت َساَطةً  ـِ َخِػقَػتَْق  (.(٣)«فِقَفا ملسو هيلع هللا ىلصَسْجَدَتْق

ـْ َطائَِشَة  - 17 ـِ الـَّبِلُّ »َقاَلْت:  ,ڤ)وَط ـَ الـََّقافِِؾ َأَشدَّ  ملسو هيلع هللا ىلصَلْؿ َيُؽ َطَؾك َشْلٍء ِم

 .(١)«ِمـُْف َتَعاُهًدا َطَؾك َرْكَعَتِل اْلَػْجرِ 

ْكَقا َوَما فِقَفا»َويف َلػٍظ لُِؿْسِؾؿ:  ـَ الدُّ  «(.َرْكَعَتا اْلَػْجرِ َخْقٌر ِم

l: 

ُهَرْيَرَة  َأبِللبقان مـزلة الـقافؾ يف الصالة, وطـ  احلديجني: ساق املصيف 

  َقاَل: َسِؿْعُت َرُسقَل  ڤ
ِ
َل َما ُيَحاَسُب بِِف اْلَعْبُد »َيُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َيْقَم اْلِؼَقاَمِة  إِنَّ َأوَّ

                                                                                       

 (.1180أخرجف البخاري يف صحقحف ) (٤)

 (. 729(, ومسؾؿ يف صحقحف )1172) أخرجف البخاري يف صحقحف (2)

 (.1173أخرجف البخاري يف صحقحف ) (٣)

 (. 725, 724(, ومسؾؿ يف صحقحف )1169أخرجف البخاري يف صحقحف ) (١)
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ـْ َطَؿِؾِف َصاَلُتُف َفنِْن َصُؾَحْت َفَؼْد َأْفَؾَح َوَأْكَجَح َوإِْن َفَسَدْت َفَؼْد َخاَب َوَخِسَر,  ِم

بُّ  ـْ َفرِيَضتِِف َشْلٌء َقاَل الرَّ ٍع َفنِْن اْكَتَؼَص ِم ـْ َتَطقُّ : اْكُظُروا َهْؾ لَِعْبِدي ِم

ـْ اْلَػرِيَضةِ  َؾ بَِفا َما اْكَتَؼَص ِم  .(٤)«ُثؿَّ َيُؽقُن َسائُِر َطَؿِؾِف َطَؾك َذلَِؽ  ؟َفُقَؽؿَّ

 ذنس أقطاّ ايٓٛافٌ:

 وتـؼسؿ الـقافؾ إلك قسؿقـ:

 كقافؾ مطؾؼة. إول:

 كقافؾ مؼقدة. الثاين:

كؼقام الؾقؾ, وصالة الضحك وغقر ذلؽ مـ العبادات, كالتـػؾ  فالؿطؾؼة:

 قبؾ العصر وقبؾ الؿغرب, وقبؾ العشاء وصالة القضقء, وكحق ذلؽ.

ـْ »: ڤفالؿراد هبا ما دل طؾقف حديث أم حبقبة  وأما الـقافؾ الؿؼقدة: َما ِم

ِف ُكؾَّ َيْقٍم ثِـَْتْل َطْشَرَة َرْكعَ  َطْبدٍ  َّٓ َبـَكُمْسِؾٍؿ ُيَصؾِّل لِؾَّ ًطا َغْقَر َفرِيَضٍة, إِ اهللُ َلُف  ًة َتَطقُّ

 .(2)«َبْقًتا فِل اْلَجـَّةِ 

, َوَقْبَؾ الَعْصرِ َأْرَبًعا, َيْػِصُؾ »زاد الرتمذي:  ـِ َأْرَبًعا َقْبَؾ الظُّْفرِ َوَبْعَدَها َرْكَعَتْق

ـِ بِالتَّْسِؾقِؿ َطَؾك اْلَؿالَئَِؽِة  ـَ ُكؾِّ َرْكَعَتْق ـْ َبْق , َوَم ـَ , َوالُؿْرَسِؾق ـَ , َوالـَّبِقِّق ـَ بِق اْلُؿَؼرَّ

ـَ  , َوالُؿْسِؾِؿق ـَ ـَ اْلُؿْمِمـِق  .(٣)«َتبَِعُفْؿ ِم

قال:  :يف الصحقحقـ ,ڤويقضحفا هذا الحديث, حديث ابـ ُطَؿر 
                                                                                       

(, وهق يف 1425(, وابـ ماجف )465(, والـسائل )413(, والرتمذي )864أخرجف أبق داود ) (٤)

  (1478.)الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل 

 (.728أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (2)

 1(, والـسائل )1202(, وابـف )1375/  650(, وأخرجف أحؿد )رقؿ 598أخرجف الرتمذي يف ســف ) (٣)

(, 273/  2(, وطـف البقفؼل, )114 - 113/  1( والطقالسل )354/  1(, وابـ ماجف )140 - 139/ 

  (237.)باين , وهق يف الصحقحة لإلمام إلڤمـ حديث طؾل بـ أبل صالب 
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« 

ِّ
ـِ  ملسو هيلع هللا ىلصَصؾَّْقُت َمَع الـَّبِل ـِ َبْعَد الظُّْفِر, َوَسْجَدَتْق ـِ َقْبَؾ الظُّْفِر, َوَسْجَدَتْق َسْجَدَتْق

ا الَؿْغِرُب  ـِ َبْعَد الُجُؿَعِة, َفَلمَّ ـِ َبْعَد الِعَشاِء, َوَسْجَدَتْق َبْعَد الَؿْغِرِب, َوَسْجَدَتْق

 .(٤)«َوالِعَشاُء َفِػل َبْقتِفِ 

  ويف حديث َطْبدِ 
ِ
ـِ َشِؼقٍؼ  اهلل سللت طائشة طـ صالة », َقاَل: ڤْب

فؼالت كان يصؾل يف بقتل قبؾ الظفر أربعا ثؿ يخرج  ؟طـ تطقطف ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسقل

فقصؾل بالـاس ثؿ يدخؾ فقصؾل ركعتقـ وكان يصؾل بالـاس الؿغرب ثؿ يدخؾ 

فقصؾل ركعتقـ ويصؾل بالـاس العشاء ويدخؾ بقتل فقصؾل ركعتقـ وكان يصؾل 

لقتر وكان يصؾل لقال صقيال قائؿا ولقال صقيال مـ الؾقؾ تسع ركعات فقفـ ا

قاطدا وكان إذا قرأ وهق قائؿ ركع وسجد وهق قائؿ وإذا قرأ قاطدا ركع وسجد 

 .أخرجف مسؾؿ (2)«وهق قاطد وكان إذا صؾع الػجر صؾك ركعتقـ

َوَكاَن إذا قام لؾػجر يصؾل ركعتقـ خػقػتقـ, وكلن الؿمذن يف أذكف, قالت 

 .«ٓ أدري أقرأ فقفا بػاتحة الؽتاب أم ٓ!»طائشة يف بعض الروايات: 

بـ  اهلل فلقؾ ما ُيَتـََػؾ بف بقـ أذان, وإقامة ركعتقـ كؿا هق يف حديث طبد

 
ّ
 فذلؽ أولك. ملسو هيلع هللا ىلص ُطؿر, وإن صؾك قبؾ الظفر أربعا ُمَتلسًقا بالـَّبِل

  ڤوإن ُشِغَؾ ولؿ يصؾ قبؾ الظفر أربًعا, فؼد صح طـ طائشة 
ّ
أن الـَّبِل

 ,(1158ابـ ماجة )أربًعا أخرجف  ,كان إذا لؿ يصؾ قبؾ الظفر صؾك بعده ملسو هيلع هللا ىلص

ومـ لؿ يتؿؽـ مـ الصالة بعد الظفر, فنكف يجقز لف أن يؼضقفا إما قبؾ العصر, 

 أو بقـ أذان العصر واإلقامة, أو بعد العصر.
                                                                                       

 (.729(, ومسؾؿ يف صحقحف )1172أخرجف البخاري يف صحقحف ) (٤)

 .(730أخرجف مسؾؿ ) (2)
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 »: ڤقالْت أمُّ َسَؾَؿَة 
َّ
َيـفك طـفا, ثؿ رَأيُتف ُيصؾِّقفا حقـ  ملسو هيلع هللا ىلصسِؿعُت الـبل

ـَ إكصاِر, فلرَسؾُت إلقف  صؾَّك العصَر, ثؿ دَخؾ وِطـدي كِسقٌة مـ بـل َحراٍم م

,  الجاريَة, فؼؾُت: ققمل بَجـبِف, ققلل لف: تؼقُل لؽ أمُّ َسَؾَؿَة: يا رسقَل 
ِ
اهلل

, وَأراك ُتصؾِّقفؿا ـِ فاسَتلِخري طـف, فنن أشار بقِده  ؟سِؿعُتؽ َتـفك طـ هاَتق

فػَعَؾِت الجاريُة, فلشار بقِده, فاسَتلَخَرْت طـف, فؾؿا اكَصَرف قال: يا بـَت 

ـِ بعَد العصِر, وإكف أتاين كاٌس مـ طبدِ  أبل ـِ الركعَتق الؼقِس,  ُأَمقََّة, سَللِت ط

ـِ بعَد الظفِر ففؿا هاتانِ  ـِ الؾَتق ـِ الركعَتق  .(٤)«فشَغؾقين ط

 
ّ
أكف صؾك  ملسو هيلع هللا ىلصوأما قبؾ الؿغرب, والعصر, والعشاء, فؾؿ يثبت طـ الـَّبِل

  اهلل , لؽـ قد جاء يف حديث طبدقبؾفا
ّ
ـِ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصبـ ُمغػؾ الـَّبِل ـَ كؾِّ أذاكق بق

ـْ َشاءَ  ـِ صالٌة, لَِؿ ـَ كؾِّ أذاكق ـِ صالٌة. بق ـَ كؾِّ أذاكق  .(2)«صالٌة: َبق

 
ّ
َقْبَؾ َصالَِة اْلَؿْغرِِب. َصؾُّقا َقْبَؾ َصالَِة َصؾُّقا »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوصح أن الـَّبِل

ـْ َشاَء, َكَراِهَقَة َأْن َيتَِّخَذَها الـَّاُس ُسـَّةً -اْلَؿْغرِِب, َقاَل فِل الثَّالَِثِة   .(٣)«: لَِؿ

ـِ َمالٍِؽ  ومـ حديث َأَكسِ   », َقاَل: ڤْب
ِّ
 ملسو هيلع هللا ىلصَلَؼْد َرَأْيُت ِكَباَر َأْصَحاِب الـَّبِل

َقاِرَي ِطـَْد الَؿْغِرِب  ـْ َأَكٍس: (١)«َيْبَتِدُروَن السَّ ـْ َطْؿٍرو, َط َحتَّك », َوَزاَد ُشْعَبُة, َط

 
ُّ
 «.ملسو هيلع هللا ىلصَيْخُرَج الـَّبِل

دٓلة طؾك سـقة الركعتقـ قبؾ الؿغرب, كؿا أن فقف دٓلة طؾك  ويف احلديح:

الصالة قد  تؼصقر الؼراءة يف صالة الؿغرب: ٕن ذلؽ الققت وقت ٓ ُيَظـ أن

                                                                                       

 (.834(, ومسؾؿ يف صحقحف )1233أخرجف البخاري يف صحقحف ) (٤)

 (.838(, ومسؾؿ يف صحقحف )624أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)

 .( طـ طبد اهلل بـ مغػؾ الؿزين1183أخرجف البخاري ) (٣)

 (.837(, ومسؾؿ يف صحقحف )503أخرجف البخاري يف صحقحف ) (١)
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 اكتفت فقف, إٓ إذا كان الؿعفقد أن الؼراءة تؽقن خػقػة يف صالة الؿغرب.

  ڤصالب  بـ أبل وقد جاء طـ طؾل
ّ
َكاَن ُيَصؾِّل َقْبَؾ اْلَعْصِر »: ملسو هيلع هللا ىلصأن الـَّبِل

ـْ  ـَ َوَم بِق َؽِة اْلُؿَؼرَّ
َـّ بِالتَّْسؾِقِؿ َطَؾك اْلَؿاَلئِ ـْ  َأْرَبَع َرَكَعاٍت َيْػِصُؾ َبْقـَُف

َتبَِعُفْؿ مِ

ـَ  ـَ َواْلُؿْممِـِق  .وضعػف ابـ الؿبارك , وقد حسـف جؿاهقر الؿحدثقـ(٤)«اْلُؿْسؾِِؿق

ـِ ُطَؿَر    َقاَل: َقاَل َرُسقُل  ڤوجاء مـ حديث اْب
ِ
اهللُ اْمرَ ًا  َرِحؿَ »: ملسو هيلع هللا ىلص -اهلل

 الؼقؿ, وغقره. داود وغقره, وأطؾَّف ابـ , أخرجف أبق(2)«َصؾَّك َقْبَؾ اْلَعْصرِ َأْرَبًعا

ـْ ُأمِّ َحبِقَبَة    ڤوَط
ِّ
ـْ الـَّبِل ـْ َصؾَّك َأْرَبًعا َقْبَؾ الظُّْفرِ َوَأْرَبًعا »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَط َم

ُف الـَّارُ  كؿا يف إحاديث  طؾك تضعقػف , وشقخـا مؼبؾ (٣)«َبْعَدَها َلْؿ َتَؿسَّ

 .معؾة ضاهرها الصحة

هبا,  اهلل  أن يتؼرب إلك أن الـقافؾ متعددة, يـبغل لإلكسان فالشاهد:

 وأفضؾفا الـقافؾ الؼبؾقة, والبعدية.

 ثؿ يؾقفا ققام الؾقؾ, ثؿ صالة ضحك.

 ويجقز أن ُتؼضك الـقافؾ, والرواتب يف وقت الؽراهة:

 
ّ
 قد قضك ركعتل الظفر بعد العصر, وداوم طؾقفا. ملسو هيلع هللا ىلصفنن الـَّبِل

 وهؾ 
ّ
 .ملسو هيلع هللا ىلصتصؾ الؿداومة طؾقفا إلك حد السـقة, بحقث أن اإلكسان يتابع الـَّبِل

                                                                                       

 (.237(, وهق يف الصحقحة )1161(, وابـ ماجف )874(, والـسائل )429أخرجف الرتمذي ) (٤)

 م القادطل (, وهق يف الصحقح الؿسـد لإلما430(, والرتمذي )1271أخرجف أبق داود ) (2)
(, وقال فقف: هذا حديث حسـ, ومحؿد بـ مفران, هق محؿد بـ إبراهقؿ بـ مسؾؿ ابـ مفران بـ 714)

, وهق يف صحقح أبل داود إم «هتذيب التفذيب»الؿثـك, قال ابـ معقـ و الدارقطـل: ٓ بلس بف, كؿا يف 

, وصححف طبد «غريب حسـ»(, وقال فقف: إسـاده حسـ, وقال الرتمذي: 1154برقؿ ) لأللباين 

 الحؼ, وابـ حبان.

 يف صحقح ســ الـسائل. (, وصححف اإلمام إلباين 1817أخرجف الـسائل ) (٣)
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  ڤذهبت طائشة  قد 
ّ
 ملسو هيلع هللا ىلصمع جؿع مـ أهؾ العؾؿ إلك أن التلسل بالـَّبِل

 جائٌز يف هذه الصالة.

يضرب الـاس كؿا يف الصحقح إذا صؾقا بعد  ,ڤبـ الخطاب  وكان طؿر

 
ّ
ْبِح َحتَّك َتْرَتِػَع ٓ »يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصالعصر, ويؼقل سؿعت الـَّبِل َصالَة َبْعَد الصُّ

ْؿُس  ْؿُس َوٓ َصالَة َبْعَد اْلَعْصرِ َحتَّك َتِغقَب الشَّ  .(٤)«الشَّ

 ايٓٛافٌ األفطٌ فٝٗا إٔ تص٢ً يف ايبٝت:

بـ َثابٍِت  وإفضؾ يف الـقافؾ أن تؽقن يف البقت لؿا ثبت مـ حديث َزْيدِ 

َفا الـاس يف »: ڤ اَلِة َصاَلةُ َفَصؾَّقا َأيُّ اْلَؿْرِء يف َبْقتِِف إٓ  ُبُققتُِؽْؿ فنن َأْفَضَؾ الصَّ

 .(2)«اْلَؿْؽُتقَبةَ 

إَِذا َقَضك »: ملسو هيلع هللا ىلص, يف مسؾؿ, قال اْلـَّبِل ڤاهلل  بـ طبد ويف حديث َجابِرٍ 

ـْ َصاَلتِِف, َفنِنَّ  اَلَة فِل َمْسِجِدِه, َفْؾَقْجَعْؾ لَِبْقتِِف َكِصقًبا ِم اهللَ َجاِطٌؾ ِفل  َأَحُدُكُؿ الصَّ

ـْ َصاَلتِِف َخْقًرا  .(٣)«َبْقتِِف ِم

  وطـد ابـ ماجف طـ َطْبدِ 
ِ
ـِ َسْعٍد  اهلل   , َقاَل: َسَلْلُت َرُسقَل ڤْب

ِ
َأيَُّؿا  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

اَلُة فِل اْلَؿْسِجِد؟ َقاَل:  اَلُة فِل َبْقتِل َأِو الصَّ َٓ َتَرى إَِلك َبْقتِل؟ َما »َأْفَضُؾ؟ الصَّ َأ

 َّٓ َل فِل اْلَؿْسِجِد, إِ ـْ َأْن ُأَصؾِّ َل فِل َبْقتِل َأَحبُّ إَِللَّ ِم ـَ اْلَؿْسِجِد َفأَلَْن ُأَصؾِّ َأْقَرَبُف ِم

                                                                                       

ـْ َأبِقِف, َأنَّ َأَبا َأيُّقَب 3977وأخرج طبد الرزاق يف مصـػف برقؿ ) (٤) ـِ َصاُوٍس, َط ـِ اْب (, مـ صريؼ َمْعَؿٍر, َط

: َكاَن ُيَصؾِّل َْكَصاِريَّ ْٕ  َرَكَعُفؿَ  ا
َ
ا ُتُقفِّل ا اْسُتْخؾَِػ ُطَؿُر َتَرَكُفَؿا, َفَؾؿَّ ـِ بَْعَد اْلَعْصِر, َفَؾؿَّ ا, َقبَْؾ ِخاَلَفِة ُطَؿَر َرْكَعتَْق

ـُ َصاُوٍس: « إِنَّ ُطَؿَر َكاَن َيْضِرُب الـَّاَس َطَؾقِْفَؿا»َفِؼقَؾ َلُف: َما َهَذا؟ َفَؼاَل:  َٓ يَ »َقاَل: اْب قال اإلمام «, َدُطُفَؿاَوَكاَن َأبِل 

 صاووس. (, بلن هذا اإلسـاد صحقح طـ3174يف الصحقحة طـد حديث رقؿ ) إلباين 

 (.781(, ومسؾؿ يف صحقحف )731أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)

 (.778أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (٣)
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 .(٤)«َأْن َتُؽقَن َصاَلًة َمْؽُتقَبةً 

َفَصؾَّقا »أن ُتَتَخذ البققت مؼابر, بحقث أكف ٓ ُيصؾك فقفا:  ملسو هيلع هللا ىلصوهنك اْلـَّبِل 

َفا الـاس يف ُبُققتُِؽؿْ   .«َأيُّ

أكف تـػؾ, ولؽـ ورد  ملسو هيلع هللا ىلصبؼل ما يتعؾؼ التـػؾ قبؾ الجؿعة لؿ يرد طـ اْلـَّبِل 

َؿ اإِلَماُم, إِٓ  ُثؿَّ ُيَصؾِّل َما ُكتَِب َلُف, ُثؿَّ »طـف الحث كؿا يف الحديث:  ُيـِْصُت إَِذا َتَؽؾَّ

ـَ الْ   .(2)«ُجُؿَعِة إُْخَرىُغِػَر َلُف َما َبْقـَُف, َوَبْق

ففذا تـػؾ مطؾؼ حتك طـد زوال الشؿس يقم الجؿعة الصحقح أكف يجقز 

ٓ ُتَصؾقا يف الزوال إٓ يقم »التـػؾ يف ذلؽ الققت, ولقس بؿؽروه وأما حديث: 

 بـ مقؿقن الزطػراين. , ففق حديث ضعقػ, تؼدم أن طؾتف محؿد«الجؿعة

ـَ طؿرَ »وأما بعدها فؼد ثبت:  ـِ يقَم الجؿعِة يف  أنَّ اب رأى رجاًل ُيصؾِّل ركعتْق

 ُيصؾِّل يقَم الجؿعِة  مؼامِِف فدفَعُف وقال َأُتصؾِّل الجؿعَة أربًعا, وكان طبدُ 
ِ
اهلل

ـِ يف بقتِِف, ويؼقُل هؽذا فعَؾ رسقُل    ركعتْق
ِ
 .(٣)«ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـْ َأبِل   َقاَل: َقاَل َرُسقُل  ڤُهَرْيَرَة,  وثبت يف صحقح مسؾؿ َط
ِ
إَِذا »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

 .(١)«َصؾَّك َأَحُدُكُؿ اْلُجُؿَعَة َفْؾُقَصؾِّ َبْعَدَها َأْرَبًعا
                                                                                       

(, وهق 4/342(, وأحؿد )2/412(, والبقفؼل )1/200(, والطحاوي )1378أخرجف ابـ ماجف ) (٤)

هذا »( 85/2)ق  «الزوائد»فقف: وقال يف  (, وقال اإلمام إلباين 443يف اإلرواء تحت حديث )

ال . وهق كؿا قال, وحرام بـ معاوية تابعل ثؼة ويؼ«إسـاد صحقح رجالف ثؼات, رواه ابـ حبان يف صحقحف

 فقف حرام بـ حؽقؿ.

وأخرجف مسؾؿ يف صحقحف  ,ڤ (, مـ حديث سؾؿان الػارسل883أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)

 .ڤ (, مـ حديث أبل هريرة857)

(, وقال: إسـاده 1032) (, وهق يف صحقح أبل داود إم لأللباين 1127أخرجف أبق داود ) (٣)

 ف.صحقح طؾك شرط الشقخقـ: وقد أخرجا الؿرفقع مـ

 (.881أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (١)
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وجؿع العؾؿاء بقـ الحديثقـ: طؾك أن الرجؾ إذا صؾك يف الؿسجد صؾَّك 

 أربًعا, وإذا صؾك يف بقتف صؾك ركعتقـ.

وذهب اإلمام أحؿد إلك أكف يصؾل ست ركعات, اطتؿادا طؾك حديث 

يصؾل ركعتقـ  ڤُهريرة أربع ركعات يف الؿسجد, وطؾك حديث ابـ طؿر  أبل

يف البقت, والذي يظفر لل واهلل أطؾؿ أكف يؽتػل بإربع, أو بالركعتقـ, وكؾف 

إَِذا َصؾَّك »جائز حتك ولق صؾك يف البقت أربًعا ٓ يـؽر طؾقف, لعؿقم الحديث: 

 .«ْرَبًعاَأَحُدُكُؿ اْلُجُؿَعَة َفْؾُقَصؾِّ َبْعَدَها أَ 

َثْتـِل َحْػَصةُ »َوفِل َلْػٍظ لِْؾُبَخاِري: »قوله:  ـَ ُطَؿَر َقاَل َحدَّ  «:َأنَّ اْب

حػصة هل ابـة ُطؿر ققؾ بلهنا ولدت قبؾ البعثة بخؿس سـقات, تزوجفا 

راِجْع َحْػصَة فنكَّفا »وأتاه ِجْبِريؾ وقال:  ,ملسو هيلع هللا ىلصوكاكت أْيؿ وصؾؼفا اْلـَّبِل  ,ملسو هيلع هللا ىلصاْلـَّبِل 

امٌة  امٌة وهل زوجُتَؽ يف الجـَّةِ صقَّ  .(٤)«ققَّ

كان يصؾل ركعتقـ خػقػتقـ بعد ما يطؾع الػجر, فالسـة يف سـة  ملسو هيلع هللا ىلصواْلـَّبِل 

كؿا يف حديث ابـ طؿر طـد  ملسو هيلع هللا ىلصالػجر أن تؽقن خػقػة, والذي ثبت طـ اْلـَّبِل 
                                                                                       

أن الـبل »(, روي طـ ققس بـ زيد: 2007يف الصحقحة طـد حديث رقؿ ) قال إمام إلباين  (٤)

صؾؼ حػصة بـت طؿر, فدخؾ طؾقفا خآها قدامة وطثؿان ابـا مظعقن, فبؽت, وقالت: واهلل ما صؾؼـل  ملسو هيلع هللا ىلص

فؼال: قال لل جربيؾ طؾقف السالم: راجع حػصة, فنهنا صقامة ققامة وإهنا  ملسو هيلع هللا ىلصطـ شبع, وجاء الـبل 

( والحاكؿ مـ صريؼ حؿاد بـ سؾؿة: أكبل أبق 50/  2) «الحؾقة». أخرجف أبق كعقؿ يف «زوجتؽ يف الجـة

: سؽت طـف الحاكؿ ثؿ الذهبل, ولعؾ ذلؽ لقضقح طؾتف طؿران الجقين طـ ققس بـ زيد. ثؿ قال 

مرسال, ٓ أطؾؿ لف صحبة.  ملسو هيلع هللا ىلصروى طـ الـبل » :(98/  2/  3يد هذا, قال ابـ أبل حاتؿ )وهل ققس بـ ز

لحػصة ثابت  ملسو هيلع هللا ىلص: وجؿؾة الؼقل, أن تطؾقؼف . ثؿ ذكر لف صرق, ثؿ قال «روى طـف أبق طؿران الجقين

راجعفا فنكفا »طـف مـ صرق, وكقكف أمر بنرجاطفا ثابت مـ حديث أكس الصحقح, وققل جربيؾ لف: 

 إلخ, حسـ كؿا ذكركا. واهلل أطؾؿ. ..«.ةصقام
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طـد مسؾؿ بـحقه ففذا لػظ ابـ  ڤُهريرة  وأبل ,الرتمذي والـسائل وغقرهؿا

  َأنَّ َرُسقَل »طؿر: 
ِ
ـِ َبْعَد اْلَؿْغِرِب,  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ْكَعَتْق ـِ َقْبَؾ اْلَػْجِر, َوالرَّ ْكَعَتْق َقَرَأ فِل الرَّ

َفا اْلَؽافُِروَن, َوُقْؾ ُهقَ  ًة: ُقْؾ َيا َأيُّ ًة, َأْو بِْضَع َطْشَرَة َمرَّ ـَ َمرَّ اهلُل  بِْضًعا َوِطْشِري

 .(٤)«َأَحدٌ 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ﴿يف إولك يؼرأ: »: ڤويف حديث ابـ طباس 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

, ويف [136]البؼرة:  ﴾ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ﴿الثاكقة: 

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

 .(2)[64آل طؿران: ] ﴾ڈ ژ

وإذا قرأ بغقرهؿا جاز, لؽـ إذا صقل الؼراءة فقفؿا, فنكف مخالٌػ لؾسـة, 

وذهب بعض الؿالؽقة إلك أكف ٓ يؼرأ فقفؿا شقًئا, وهذا ققل  ,ملسو هيلع هللا ىلصولفدي الـبل 

ـْ َلْؿ َيْؼَرْأ بَِػاِتَحِة اْلؽَِتاِب »يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصبعقد: ٕن اْلـَّبِل   .(٣)«ٓ َصالَة لَِؿ

  ڤواستدلقا بؼقلف طائشة 
ُّ
ـِ قبَؾ »: ملسو هيلع هللا ىلصكان الـبل ـِ الؾَتق ُػ الركعَتق ُيَخػِّ

 .(١)«صالِة الصبِح, حتك إين ٕققُل: هؾ قَرأ بلمِّ الؽتاِب 

 ولقس فقف أكف لؿ يؼرأ: ولؽـف كان يؼرأ ويتجقز بالؼراءة يف تؾؽ الركعتقـ.
                                                                                       

(, وهق يف الصحقحة لإلمام إلباين 1148(, وابـ ماجف )992(, والـسائل )417أخرجف الرتمذي ) (٤)

 ( 3328برقؿ.) 

  .ڤ (, مـ حديث ابـ طباس727أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (2)

 (.394(, ومسؾؿ يف صحقحف )756أخرجف البخاري يف صحقحف ) (٣)

 .( ومسؾؿ1171أخرجف البخاري يف صحقحف ) (١)
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وهذا فقف  ,ڤَقبِؾ مـ حػصة,  ڤقبقل خرب القاحد, فنن ابـ ُطؿر  وفيه:

 رد طؾك الؿعتزلة.

قبقل حديث الؿرأة التل هل طدٌل ضابٌط, وٓ فرق بقـ أحاديثفا وفيه: 

 وحديث الرجال.

أن الـساء قد يطؾعـ طؾك ما ٓ يطؾع طؾقف الرجال, فقـؼؾـف ويػدن يف  وفيه:

 .ملسو هيلع هللا ىلصذلؽ, وهذا أحد إوجف التل ُذكِر مـ حؽؿة تزوجف مـ أكثر مـ أربع اْلـَّبِل 

أن اإلكسان قد يتحرج مـ الدخقل طؾك غقره يف كؾ ساطة, ٕن لؽؾ وفيه: 

إكسان خصقصقة, كؿا ُيؼال فقـبغل لؾؿسؾؿ, أن يراطل أداب الشرطقة يف 

دخقلف, وخروجف, وحتك يف استئذاكف, فنذا طؾؿ أكف وقت ققؾقلة لغقره ٓ يققظف 

هف إٓ لحاجة, وإذا كان مـ أهؾ البقت ويخشك أن يدخؾ طؾك وضٍع يؽر

ھ ھ ے ے  ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﴿فؾقستلِذن: 

 .[58الـقر: ] ﴾﮷ ﮸ ﮹

إِْذُكَؽ َطَؾلَّ َأْن ُيْرَفَع اْلِحَجاُب, »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  بـ مسعقد يؼقل لف َرُسقل اهلل وطبد

 .(٤)«َوَأْن َتْسَتِؿَع ِسَقاِدي, َحتَّك َأْكَفاكَ 

 «:أشد تعاهدًا مـف طؾك ركعتقـ الػجر»قوله: 

 يف السػر بخالف بؼقة الـقافؾ. كان يصؾقفا ملسو هيلع هللا ىلص حتك أكف

ْكَقا َوَما فِقَفا»قوله:  ـَ الدُّ  «.َرْكَعَتا اْلَػْجِر َخْقٌر ِم

ْكَقا َجِؿقًعا»ويف رواية:  ـَ الدُّ  .«َلُفَؿا َأَحبُّ إَِللَّ ِم

هذا مـ حقث الخصقصقة, وأما مـ حقث الؿعـك العام فؽؾ صاطة, حتك 
                                                                                       

 (.2169أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (٤)
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قؾة, وركعة الضحك, وإمر بالؿعروف, التسبقحة, والتحؿقدة, والتؽبقرة, والتفؾ

وآبتسامة, وإزالة إذى, كؾ صاطة أحب مـ الدكقا وما فقفا يف ذلؽ الققم, حقـ 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ﴿يليت الؿسؾؿ فال يجد إٓ الباققات الصالحات, 

 .[8-7الزلزلة: ] ﴾ڑ ڑک ک ک ک گ گ گ

مـ تػضقؾ بعض الـقافؾ طؾك غقرها, فؽان  ملسو هيلع هللا ىلصما كان طؾقف اْلـَّبِل وفيه: 

 يتعاهد ركعتل الػجر أكثر مـ غقرها, لػضقؾتفا.

 وفضقؾتفا مـ طدة جفات:

 أهنا فارق بقـ الؾقؾ والـفار. إول:

أهنا كافؾة بعد كافؾة فقختتؿ لقؾف بالـافؾة, وهق القتر ثؿ آستغػار,  الثاين:

 ويػتتح هناره بالـافؾة.

: اهلل  صالة الػجر التل هل مـ أفضؾ الصؾقات قالأهنا قبؾ  الثالث:
 .[78اإلسراء: ] ﴾ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ﴿

ففل صالة مشفقدة: ٕهنا متصؾة بصالة مشفقدة, إلك غقر ذلؽ مـ إوجف, 

فعؾقـا جؿقًعا الؿحافظة طؾك هذه الـقافؾ, وإن كان اإلكسان قد يؼع يف قصقر, 

ٕن مـ ضقع الـافؾة, يقشؽ أن ُيَؼِصر  لؽـ الؿحافظة طؾقفا تعترب درًطا لؾػريضة:

يف الػريضة, ومـ كان حريًصا طؾك الـافؾة, سُقَقَفؼ لؾػريضة مـ أولفا, فؾق أن 

ر لف مـ  أحدكا يجفز كػسف قبؾ إذان فنذا ما ُأِذَن لؾصالة دخؾ وصؾك ما ُقدِّ

الؾفؿ  الؾفؿ اغػر لف, الؼبؾقات ثؿ يبؼك يف مجؾسف والؿالئؽة ُتَصؾل طؾقف

الؾفؿ تب طؾقف ثؿ يشفد الصالة مـ أولفا مـ تؽبقرة اإلحرام فنذا اكتفك  حؿف,ار

اهلل ثؿ يصؾل البعدية, أما إذا لؿ يبالل ربؿا لؿ يشفد مـ الجؿاطة إٓ  بؼل يذكر
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بعضفا وإذا اكتفك مـ الصالة خرج قبؾ أن يـتفل مـ إذكار ويػقتف الخقر الؽثقر 

 د والحؿد هلل رب العالؿقـ.اهلل لـا ولؽؿ التقفقؼ والسدا كسلل
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 [باب األذإ ٚاإلقا١َ]

 

 

ِٕ ٚاإلقا١َر  دَباُب اأَلَذا

l: 

 «:إذان»قوله: 

 [44إطراف: ] ﴾ٹ ٹ ٹ﴿: اهلل  قال ,اإلطالم إذان يف الؾغة:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ﴿: اهلل  وإصؾ فقف ققل

ڀ ڀ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿وققلف تعالك:  [58الؿائدة: ] ﴾ڀ

, ومـ السـة ما يليت مـ إحاديث واإلجؿاع قائؿ طؾك مشروطقة [9الجؿعة: ] ﴾ڀ

 إذان.

ـْ َأَكسِ  ـِ َمالٍِؽ,  َوَجاء َط ٍء »َقاَل:  ڤْب
ْ
اَلِة بَِشل َذَكُروا َأْن ُيْعؾُِؿقا َوْقَت الصَّ

ُروا َكاًرا, َأْو َيْضِرُبقا َكاُققًسا, ََذاَن  َيْعِرُفقَكُف, َفَذَكُروا َأْن ُيـَقِّ ْٕ َفُلمَِر باَِلٌل َأْن َيْشَػَع ا

َقاَمةَ   .(٤)«َوُيقتَِر اإْلِ

ـَ َقِدُمقا الَؿِديـََة  ڤبـ طؿر  اهلل وطـ طبد قال: َكاَن الُؿْسؾُِؿقَن ِحق

الََة َلْقَس ُيـَاَدى َلَفا, َفَتَؽؾَُّؿقا َيْقًما فِل َذلَِؽ, َفَؼاَل  َيْجَتِؿُعقَن َفَقَتَحقَّـُقَن الصَّ

ْثَؾ َقْرِن َبْعُضُفْؿ: اتَِّخُذوا َكاُققًسا مِْثَؾ َكاُققِس الـََّصاَرى, َوَقاَل َبْعُضُفْؿ: َبْؾ ُبقًقا مِ 

                                                                                       

 (.378(, ومسؾؿ يف صحقحف )606أخرجف البخاري يف صحقحف ) (٤)
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الَِة, َفَؼاَل َرُسقُل  َٓ َتْبَعُثقَن َرُجاًل ُيـَاِدي بِالصَّ   الَقُفقِد, َفَؼاَل ُطَؿُر: َأَو
ِ
َيا »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

الَةِ   , متػؼ طؾقف.(٤)«باِلَُل ُقْؿ َفـَاِد بِالصَّ

ـْ َطْبدِ    وَط
ِ
ـِ َزْيدِ  اهلل ـِ َطْبدِ  ْب ا َأْجَؿَع »َقاَل:  ڤَربِِّف  ْب   َرُسقُل َلؿَّ

ِ
َأْن  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

اَلِة الـَّاَس, َوُهَق َلُف َكاِرٌه لُِؿَقاَفَؼتِِف الـََّصاَرى, َصاَف  َيْضِرَب بِالـَّاُققِس َيْجَؿُع لِؾصَّ

ْقِؾ َصاِئٌػ َوَأَكا َكاِئٌؿ, َرُجٌؾ َطَؾْقِف َثْقَباِن َأْخَضَراِن َوفِل َيِدِه َكاُققٌس َيْحِؿُؾُف,  ـَ الؾَّ
بِل مِ

 َأَتبِقُع الـَّاُققَس, َقاَل: َوَما َتْصـَُع بِفِ  ُؼْؾُت َلُف: َيا َطْبدَ َقاَل: فَ 
ِ
ُقْؾُت: َكْدُطق بِِف إَِلك  ؟اهلل

ـْ َذلَِؽ 
اَلِة, َقاَل: َأَفاَل َأُدلَُّؽ َطَؾك َخْقٍر مِ اهلُل  َقاَل: َفُؼْؾُت: َبَؾك, َقاَل: َتُؼقُل  ؟الصَّ

َّٓ  َأْكَبرُ اهلُل  اهلُل َأْكَبُر, َأْكَبرُ  َٓ إَِلَف إِ َّٓ  اهلُل َأْكَبُر, َأْشَفُد َأْن  َٓ إَِلَف إِ اهلُل,  اهلُل, َأْشَفُد َأْن 

ًدا َرُسقُل  ًدا َرُسقُل  َأْشَفُد َأنَّ ُمَحؿَّ , َأْشَفُد َأنَّ ُمَحؿَّ
ِ
  اهلل

َّ
اَلِة, َحل َّ َطَؾك الصَّ

, َحل
ِ
اهلل

 َطَؾك ا
َّ
اَلِة, َحل  َطَؾك اْلَػاَلِح,َطَؾك الصَّ

َّ
َّٓ  اهلُل َأْكَبرُ  ْلَػاَلِح, َحل َٓ إَِلَف إِ اهلُل,  اهلُل َأْكبَُر 

اَلَة, اهلُل َأْكَبُر, َأْشَفُد  اهلُل َأْكَبرُ  َقاَل: ُثؿَّ اْستَْلَخَر َغْقَر َبِعقٍد, َقاَل: ُثؿَّ َتُؼقُل: إَِذا َأَقْؿَت الصَّ

 َّٓ َٓ إَِلَف إِ ًدا َرُسقُل  َأْن   َطَؾك اْلَػاَلِح,  اهلُل, َأْشَفُد َأنَّ ُمَحؿَّ
َّ
اَلِة, َحل َّ َطَؾك الصَّ

, َحل
ِ
اهلل

اَلُة, اَلُة, َقْد َقاَمِت الصَّ َّٓ  اهلُل َأْكَبرُ  َقْد َقاَمِت الصَّ َٓ إَِلَف إِ ا  اهلُل َأْكَبُر,  اهلُل, َقاَل: َفَؾؿَّ

  َأْصَبْحُت َأَتقُْت َرُسقَل 
ِ
  َفَلْخَبْرُتُف بَِؿا َرَأْيُت َقاَل: َفَؼاَل َرُسقُل  ,ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ِ
: إِنَّ َهِذِه ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـِ َفَؽاَن باَِلٌل َمْقَلك َأبِل َلُرْؤَيا َحؼ  إِْن َشاءَ  ُن بَِذلَِؽ, َوَيْدُطق  اهلُل, ُثؿَّ َأَمَر بِالتَّْلِذي بَْؽٍر ُيَمذِّ

  َرُسقَل 
ِ
اَلِة, قَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل اَل: َفَجاَءُه َفَدَطاُه َذاَت َغَداٍة إَِلك اْلَػْجِر, َفِؼقَؾ َلُف: إِنَّ إَِلك الصَّ

  َرُسقَل 
ِ
ـَ الـَّْقِم, َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

اَلُة َخْقٌر مِ كَائٌِؿ, َقاَل: َفَصَرَخ باَِلٌل بَِلْطَؾك َصْقتِِف الصَّ

ـُ اْلُؿَسقِِّب: َفُلْدِخَؾْت َهِذِه اْلَؽؾَِؿُة فِل التَّلْ  َسِعقدُ  ـِ ْب  .(2)«إَِلك َصاَلِة اْلَػْجرِ  ِذي
                                                                                       

 (.377(, ومسؾؿ يف صحقحف )604أخرجف البخاري يف صحقحف ) (٤)

قال إمام إلباين  وهق يف الصحقح الؿسـد لؾقادطل  (,16477أخرجف أحؿد يف مسـده ) (2)

 ( وصؾف أحؿد مـ صريؼ ابـ إسحاق, وهق حديث صحقح.513يف صحقح أبل داود إم برقؿ :) 
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طؾك هذه إمة, إذ لؿ يتشبفقا بالقفقد, وٓ  اهلل  وهذا مـ فضؾ

طؾقفؿ, هبذه الؽؾؿات  اهلل  بالـصارى, طـد آجتؿاع لعبادتف, وإكؿا امتـ

ويف الحديث أن إذان مثـك مثـك  ,العظقؿات التل تدل طؾك التقحقد, وما إلقف

 أمر بالل أن يشػع إذان يقتر اإلقامة. ڤكؿا يليت مـ حديث أكس 

دِ »ولألذان صريؼة أخرى أخرجفا اإلمام مسؾؿ:  ـِ  مـ حديث ُمَحؿَّ ْب

ـِ َأبِل اْلَؿؾِِؽ  َطبْدِ  ِه, َقاَل: ُقْؾُت: َيا َرُسقَل  ْب ـْ َجدِّ ـْ َأبِقِف, َط   َمْحُذوَرَة, َط
ِ
َطؾِّْؿـِل  اهلل

َم َرْأِسل, َوَقاَل:  ََذاِن؟, َقاَل: َفَؿَسَح ُمَؼدَّ ْٕ اهللُ  اهللُ َأْكبَُر, اهللُ َأْكَبرُ  َتُؼقُل:»ُسـََّة ا

َّٓ  َأْكَبرُ  َٓ إِلََف إِ َٓ إِلَفَ اهللُ, َأْشَفُد أَ  اهللُ َأْكبَُر, َتْرَفُع بَِفا َصْقَتَؽ, ُثؿَّ َتُؼقُل: َأْشَفُد َأْن   ْن 

 َّٓ ًدا َرُسقُل  إِ ًدا َرُسقُل  اهللُ, َأْشَفُد َأنَّ ُمَحؿَّ , َأْشَفُد َأنَّ ُمَحؿَّ
ِ
, َتْخِػُض بَِفا  اهلل

ِ
اهلل

 َّٓ َٓ إَِلَف إِ َفاَدِة, َأْشَفُد َأْن  َٓ إِلَفَ  َصْقَتَؽ, ُثؿَّ َتْرَفُع َصْقَتَؽ بِالشَّ َّٓ  اهللُ, َأْشَفُد َأْن  اهللُ,  إِ

ًدا َرُسقُل  ًدا َرُسقُل  َأْشَفُد َأنَّ ُمَحؿَّ , َأْشَفُد َأنَّ ُمَحؿَّ
ِ
اَلِة, َحلَّ  اهلل , َحلَّ َطَؾك الصَّ

ِ
اهلل

ْبِح ُقْؾَت:  اَلِة, َحلَّ َطَؾك اْلَػاَلِح, َحلَّ َطَؾك اْلَػاَلِح, َفنِْن َكاَن َصاَلُة الصُّ َطَؾك الصَّ

ـَ الـَّ  اَلُة َخْقٌر ِم ـَ الـَّْقِم,الصَّ اَلُة َخْقٌر ِم َّٓ  اهللُ َأْكَبرُ  ْقِم, الصَّ َٓ إَِلَف إِ  .(٤)«اهللُ  اهللُ َأْكَبُر, 

ڻ ﴿: اهلل  ولؽؾ صالة أذان واحد, ويؽقن إذان يف الققت, لؼقل

 .[103الـساء: ] ﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ

َماُم »يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصوٓ يجقز لؾؿمذن أن يمذن حتك يدخؾ الققت, واْلـَّبِل  اإْلِ

, ـٌ ُن ُمْمَتَؿ , َواْلُؿَمذِّ ـٌ ـَ  َضاِم كِق َة, َواْغِػْر لِْؾُؿَمذِّ َئِؿَّ ْٕ ُفؿَّ َأْرِشِد ا  .(2)«الؾَّ

                                                                                       

(, وقال: حديث صحقح. 515(, وصححف اإلمام إلباين يف صحقح أبل داود)500أخرجف أبق داود ) (٤)

 (.1680) «صحقحف»وأخرجف ابـ حبان يف 

برقؿ  (, وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل 207ذي )(, والرتم517أخرجف أبق داود ) (2)

(498.) 
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واختؾػقا يف الػجر والصحقح أن إذان الذي هق قبؾ الققت هق إذان إول 

 وجقزه بعض أهؾ العؾؿ مـ كصػ الؾقؾ. ,الذي يؽقن يف الػجر الؽاذب أو قبؾف

هـاك وقت محدد لفذا إذان, مع أكف جاء يف بعض الروايات أكف لؿ  ولقس

وبقـ أذان ابـ أم مؽتقم, إٓ أن يرقك هذا ويـزل هذا,  ڤيؽـ بقـ أذان بالل 

ـْ  وُيشَرُع رفع الصقت بإذان لِؿا تؼدم وُيشَرُع إذان لؾحاضر, والباد, فَع

ـِ  َطْبدِ  ْحَؿ ـِ َطْبدِ  الرَّ   ْب
ِ
ـِ  اهلل ـِ  َطْبدِ ْب ْحَؿ ـِ َأبِل الرَّ َصْعَصَعَة إَْكَصاِريِّ ُثؿَّ  ْب

, َقاَل َلُف:  ـْ َأبِقِف, َأكَُّف َأْخَبَرُه َأنَّ َأَبا َسِعقٍد الُخْدِريَّ , َط ِّ
إِكِّل َأَراَك ُتِحبُّ الَغـََؿ »الَؿاِزكِل

الَِة َفاْرَفْع َصْقَتَؽ بِالـَِّداِء, َوالَباِدَيَة, َفنَِذا ُكـَْت فِل َغـَِؿَؽ, َأْو َباِدَيتَِؽ, َفَلذَّ  ْكَت بِالصَّ

َّٓ َشِفَد َلُف َيْقَم  ٌـّ َوَٓ إِْكٌس َوَٓ َشْلٌء, إِ ِن, ِج ُف: َٓ َيْسَؿُع َمَدى َصْقِت الُؿَمذِّ َفنِكَّ

ـْ َرُسقلِ  الِؼَقاَمِة, َقاَل َأُبق   َسِعقٍد: َسِؿْعُتُف ِم
ِ
 .(٤)«ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

 َٔ فٛا٥د األذإ:

وإذان ِطصَؿٌة لؾؿجتؿع, وإذا تؿإ الؿجتؿع طؾك تركف, حؾ لإلمام أن 

أكَُّف َكاَن ُيغْقُر »: ملسو هيلع هللا ىلصيف الصحقحقـ, طـ اْلـَّبِل  ڤيؼاتؾفؿ كؿا يف حديث أكس 

َّٓ أَغار ُع فنْن َسِؿَع َأذاًكا أمَسؽ وإ بِح َفقتسؿَّ , أي أغار طؾقفؿ, «ِطـَْد َصالِة الصُّ

 الظاهرة.ففق مـ شعائر اإلسالم 

َن طؾك غقر صفارة, فلذاكف  وُيستحب أن يؽقن الؿمذن طؾك صفارة, وإن أذَّ

 اهلل طؾك كؾ أحقاكف. كان يذكر ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ففق ذكر ورسقل ,صحقح

ويستحب أن يمذن قائًؿا, فنن طجز طـ الؼقام, أو أذن جالًسا فلذاكف صحقح, 

 مع اإلساءة يف الجؾقس مع الؼدرة.

                                                                                       

 (.609أخرجف البخاري يف صحقحف ) (٤)
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 األذْني يف األذإ:حهِ ٚضع األصبعني ع٢ً 

ويستحب لف أن يضع إصبعقف يف أذكقف, وإن كان بعضفؿ ٓ ُيثبُِتفا: لؽـ 

وقد بقب البخاري: َباٌب: َهْؾ َيَتَتبَُّع  ,الحديث بؿجؿقع صرقف, يدل طؾك ثبقهتا

ـْ باِلَ  ُن َفاُه َها ُهـَا َوَها ُهـَا, َوَهْؾ َيْؾَتِػُت فِل إََذاِن َوُيْذَكُر َط َأكَُّف َجَعَؾ »ٍل: الُؿَمذِّ

ـُ ُطَؿَر:  «إِْصَبَعْقِف فِل ُأُذَكْقفِ   .ها« َٓ َيْجَعُؾ إِْصَبَعْقِف فِل ُأُذَكْقفِ »َوَكاَن اْب

ًٓا ٜٚطاًزا:  حهِ االيتفات يف األذإ ميٝ

 َطؾَك اْلَػاَلِح »ويستحب طـد ققل: 
َّ
اَلةِ, َحل َّ َطَؾك الصَّ

 , أن يؾتػت يؿقـًا ويساًرا.«َحل

 ٚاألذإ َطسد٠ٌ يًػٝطإ:

ـْ َأبِل   , َأّن َرُسقَل ڤُهَرْيَرَة  َكَؿا جاء يف الصحقحقـ َط
ِ
إَِذا »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

, َفنَِذا َقَضك الـَِّداَء  ـَ َٓ َيْسَؿَع التَّْلِذي ْقَطاُن َوَلُف ُضَراٌط َحتَّك  اَلِة َأْدَبَر الشَّ ُكقِدَي لِؾصَّ

َب  ـَ َأْقَبَؾ َحتَّك إَِذا ُثقِّ اَلِة َأْدَبَر, َحتَّك إَِذا َقَضك التَّْثِقيَب َأْقَبَؾ َحتَّك َيْخطَِر َبقْ بِالصَّ

 َٓ ُجُؾ  ـْ َيْذُكُر َحتَّك َيَظؾَّ الرَّ اْلَؿْرِء َوَكْػِسِف, َيُؼقُل اْذُكْر َكَذا اْذُكْر َكَذا لَِؿا َلْؿ َيُؽ

 .(٤)«َيْدِري َكْؿ َصؾَّك

 ٚفطٌ األذإ ععِٝ:

ُكقَن َأصـَقُل الـّـاِس »يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: سؿعت اْلـَّبِل  ڤفعـ معاوية  الؿمذِّ

 َصؾَّك ُهَرْيَرَة َأنَّ َرُسقَل  وجاء مـ حديث َأبِل (2)«َأطـَـاًقا يـقَم الِؼقامة
ِ
الؾَّفؿ  اهلل

َّٓ َأْن »َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َقاَل:  ِل ُثؿَّ َلْؿ َيِجُدوا إِ َوَّ ْٕ ػِّ ا ل الـَِّداِء َوالصَّ
َلْق َيْعَؾُؿ الـَّاُس َما فِ

ْسَتَبُؼقا إَِلْقِف َوَلْق َيْعَؾُؿقَن َما  َٓ ل التَّْفِجقرِ 
ْسَتَفُؿقا َوَلْق َيْعَؾُؿقَن َما فِ َٓ َيْسَتِفُؿقا َطَؾْقِف 

                                                                                       

 (.389(, ومسؾؿ يف صحقحف )608أخرجف البخاري يف صحقحف ) (٤)

 (.387أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (2)
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ََتْقهُ  َٕ ْبِح   .(٤)«َؿا َوَلْق َحْبًقافِل اْلَعَتَؿِة َوالصُّ

بـ الحقيرث  وٓ يشرتط يف الؿمذن أن يؽقن كبقًرا, فػل حديث مالؽ

 »: ڤ
ِّ
ـَ َيْقًما َوَلْقَؾًة,  ملسو هيلع هللا ىلصَأَتْقـَا إَِلك الـَّبِل ـُ َشَبَبٌة ُمَتَؼاِرُبقَن, َفَلَقْؿـَا ِطـَْدُه ِطْشِري َوَكْح

  َوَكاَن َرُسقُل 
ِ
َـّ َأكَّا َقِد اْشَتَفْقـَا َأْهَؾـَا َأْو َقِد اْشَتْؼـَا  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ا َض َرِحقًؿا َرفِقًؼا, َفَؾؿَّ

ـْ َتَرْكـَا َبْعَدَكا, َفَلْخَبْرَكاُه, َقاَل:  اْرِجُعقا إَِلك َأْهِؾقُؽْؿ, َفَلِققُؿقا فِقِفْؿ َسَلَلـَا َطؿَّ

َفا َأْو َٓ َأْحَػُظَفا َوَصؾُّقا َكَؿا َرَأْيُتُؿقكِل َوَطؾُِّؿقُهْؿ َوُمُروُهْؿ َوَذَكَر َأْشَقاَء َأْحَػظُ 

ُؽْؿ َأْكَبُرُكؿْ  ْن َلُؽْؿ َأَحُدُكْؿ, َوْلَقُممَّ الَُة َفْؾُقَمذِّ  .(2)«ُأَصؾِّل, َفنَِذا َحَضَرِت الصَّ

َن هق يؼقؿ, وإن أقام غقره جائز, مع حديث اْلـَّبِل  قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوإصؾ أن مـ أذَّ

َن َفُفقَ » ـْ َأذَّ  .ڤبـ زياد  ( طـ الحارث717أخرجف ابـ ماجف ) «ُيِؼقؿُ  َم

وُيشَػع إذان ويقَتر اإلقامة كؿا سقليت يف حديث أكس, هذا هق إصؾ وإن 

قال بعض أهؾ العؾؿ بشػع إذان واإلقامة, لؽـ إحاديث الؿتقافرة, الؿتقاترة 

 طؾك شػع إذان وإيتار اإلقامة إٓ اإلقامة.

وُسِؿَع إذان أجزأ أهؾ ذلؽ البؾد, وإن كان هـاك مساجد  وإذا ُأذن يف بؾدٍ 

 كثقرة, فؾؽؾ مسجد أذاكف مع أكف يؽػل أذان الذي ُيسَؿع.

والؿرأة ٓ يجقز لفا أن تمذن إٓ إذا كاكت تمذن لـػسفا, أو لؿثقالهتا, بغقر 

 إسؿاٍع لغقرهـ, وهؽذا اإلقامة ُيشرع لفـ أن يؼؿـ الصالة يف بققهتـ.
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 ُأَس بالٍ إٔ ٜػفع »حدٜح: ]

 [«ٜٚٛتس اإلقا١َ ,األذإ

 

 

ـْ َأَكسِ  - 18 ـِ َمالٍِؽ  )َط ََذاَن, َوُيقتَِر اإْلَِقاَمةَ »َقاَل:  ڤْب ْٕ  (.(٤)«ُأِمَر باَِلٌل َأْن َيْشَػَع ا

l: 

 لبقان وجقب إذان وكقػقتف. احلديح: ساق املصيف 

أمركا وُكفقـا  فؼقل الصحابل ,ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  أي أن أمِر هق َرُسقُل  «:ُأِمرَ »قوله: 

 طـ كذا يدل طؾك ذلؽ.

ََذانَ »قوله:  ْٕ  «:َيْشَػَع ا

 اهلُل َأْكَبُر. اهلُل َأْكَبرُ  اهلُل َأْكَبُر, اهلُل َأْكَبرُ  أي يثـقف إٓ أن التؽبقر ُيربعُف يف إولك,

َّٓ »ثؿ ُيَثـِل بؼقة إلػاظ:  َٓ إَِلَف إِ َّٓ  َأْشَفُد َأْن  َٓ إَِلَف إِ  اهلُل, وهؽذا. اهلُل, َأْشَفُد َأْن 

 :«ويقتر اإلقامة»قوله: 

 اهلُل َأْكَبُر. اهلُل َأْكَبرُ  ويؽقن وتر اإلقامة بلن يؼقل:

 َّٓ َٓ إَِلَف إِ ًدا َرُسقُل  ثؿ بؼقة إلػاظ: َأْشَفُد َأْن  , إٓ  اهلُل, َأْشَفُد َأنَّ ُمَحؿَّ
ِ
اهلل

اَلةُ »فنكف يؼقل: اإلقامة  اَلُة, َقْد َقاَمِت الصَّ  .«َقْد َقاَمِت الصَّ

يؼقل:  ويشرع لؿـ سؿع إذان أن يؼقل كؿا يؼقل الؿمذن, إٓ يف الحقعؾة, فنكف

 ,ملسو هيلع هللا ىلص ٓ حقل وٓ ققة إٓ باهلل, ومـ قال كؿا يؼقل الؿمذن, ثؿ صؾك طؾك اْلـَّبِل
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اهلل ابـ طؿرو ابـ العاص  حديث طبدوسلل لف القسقؾة ُحؾَّت لف الشػاطة, كؿا يف 

ـْ َصؾَّك »يف مسؾؿ:  ُف َم , َفنِكَّ َن َفُؼقُلقا ِمْثَؾ َما َيُؼقُل, ُثؿَّ َصؾُّقا َطَؾلَّ إَِذا َسِؿْعُتْؿ اْلُؿَمذِّ

َفا َمـْ  اهللُ َطَؾْقِف بَِفا َطْشًرا, ُثؿَّ َسُؾقا َطَؾلَّ َصالًة َصؾَّك ِزَلٌة فِل اهللَ لِل اْلَقِسقَؾَة, َفنِكَّ

ـْ ِطَبادِ  اْلَجـَِّة ٓ َتـَْبِغل إِٓ لَِعبْدٍ  ـْ َسَلَل لِل  ِم , َوَأْرُجق َأْن َأُكقَن َأَكا ُهَق, َفَؿ
ِ
اهلل

َػاَطةُ   .(٤)«اْلَقِسقَؾَة َحؾَّْت َلُف الشَّ

ـَ َيْسَؿُع الـَِّداَء:»يف البخاري:  ڤويف حديث جابر  ـْ َقاَل ِحق ُفؿَّ َربَّ  َم الؾَّ

ًدا اْلَقِسقَؾَة َواْلَػِضقَؾَة َواْبَعْثُف َمَؼاًما  الِة اْلَؼائَِؿِة آِت ُمَحؿَّ ِة َوالصَّ ْطَقِة التَّامَّ َهِذِه الدَّ

ْت َلُف َشَػاَطتِل َيْقَم اْلِؼَقاَمةِ   .(2)«َمْحُؿقًدا الَِّذي َوَطْدَتُف َحؾَّ

  قال: قال َرُسقُل  ڤبـ الخطاب  ويف حديث طؿر
ِ
إَِذا َقاَل »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ُن: إِلََف  اهللُ َأْكبَُر. ُثؿَّ َقاَل: َأْشَفُد َأْن ٓ اهللُ َأْكَبرُ  اهللُ َأْكَبُر َفَؼاَل َأَحُدُكْؿ: اهللُ َأْكَبرُ  الُْؿَمذِّ

ًدا َرُسقُل  اهللُ َقاَل: َأْشَفُد َأْن ٓ إَِلَف إِٓ إِٓ  َقاَل: اهللُ. ُثؿَّ َقاَل: َأْشَفُد َأنَّ ُمَحؿَّ
ِ
َأْشَفُد  اهلل

ًدا َرُسقُل  . ُثؿَّ  َأنَّ ُمَحؿَّ
ِ
َة إِٓ بِاهلل الِة َقاَل: ٓ َحْقَل َوٓ ُققَّ . ُثؿَّ َقاَل: َحلَّ َطَؾك الصَّ

ِ
اهلل

. ُثؿَّ َقاَل:
ِ
َة إِٓ بِاهلل اهللُ َأْكَبُر  اهللُ َأْكبَرُ  َقاَل: َحلَّ َطَؾك الَْػالِح َقاَل: ٓ َحْقَل َوٓ ُققَّ

ـْ َقْؾبِِف َدَخَؾ الَْجـَّةَ  اهللُ َقاَل: ٓ إِلََف إِٓ اهللُ َأْكبَُر ُثؿَّ َقاَل: ٓ إِلََف إِٓ اهللُ َأْكبَرُ  َقاَل:  .(٣)«اهللُ ِم

ويـبغل لؾؿمذكقـ أن يتعؾؿقا ألػاضف, ويتلدبقا بآدابف, وُيؽره تؿطقط إذان, 

َػا َواْلَؿْرَوَة َوَمَعُف َكاٌس فعـ َيْحَقك  ـَ الصَّ ـَ ُطَؿَر َيْسَعك َبْق اَء َيُؼقُل: َرَأْيُت اْب اْلَبؽَّ

ُِحبَُّؽ فِل َفَجاَءُه َرُجٌؾ َصِقيُؾ الؾِّْحَقِة َفَؼاَل: َيا َأَبا َطْبدِ  َٕ , إِكِّل  ـِ ْحَؿ , َفَؼاَل  الرَّ
ِ
اهلل

ـُ ُطَؿَر:    َلؽِـِّل ُأْبِغُضَؽ فِل»اْب
ِ
ُمقُه َوَكؾَُّؿقُه, «اهلل َٓ ـِ ُطَؿَر  , َفَؽَلَن َأْصَحاَب اْب

                                                                                       

 (.384أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (٤)

 (.614أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)
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 «.إِكَُّف َيْبِغل فِل َأَذاكِِف, َوَيْلُخُذ َطـُْف َأْجًرا»َفَؼاَل: 

َب فِل َأَذاكِِف, َفَؼاَل َلُف ُطَؿرُ  َن َفَطرَّ ًكا َأذَّ ـُ َطْبدِ  وروي َأنَّ ُمَمذِّ ْن َأَذاًكا »اْلَعِزيِز:  ْب َأذِّ

 ذكره البخاري معؾؼا. «إِٓ َفاْطَتِزْلـَاَسْؿًحا وَ 

فإصؾ أن الؿمذن يليت بإلػاظ جزلًة, جزمًا وٓ يؿططفا حتك يخرجفا طـ 

 الؿعفقد, فتجد أكف ربؿا يؿد فقق الؿدود, هذا أمٌر لؿ يؽـ معفقًدا يف العفد إول.

َقاَمةَ »قوله:   «:َوُيقتَِر اإْلِ

َقاَمةَ »أي يليت هبا فرًدا, وإيتارها ُمَبقـًا يف الـص:  َّٓ اإْلِ َقاَمَة إِ الؿراد «, َوُيقتَِر اإْلِ

َقاَمَة, وهل  َّٓ اإْلِ اَلُة, »ققلف: يقتر ألػاظ إذان جؿقًعا يف اإلقامة, إِ َقْد َقاَمِت الصَّ

اَلةُ   والحؿد هلل.«, َقْد َقاَمِت الصَّ
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 فدسج بالٍ بٛض٤ٛ »حدٜح: ]

 [«قاٍ... ,فُٔ ْاضذ ْٚا٥ٌ

 

 

ـْ َأبِل - 19 ـِ َطْبدِ  ُجَحْقَػَة َوْهِب  )َط لِّ  ْب
َقائِ  السُّ

ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َأَتْقُت الـَّبِلَّ  ڤاهلل

ـْ َكاِضٍح َوَكائٍِؾ, َقاَل:  ـْ َأَدٍم َقاَل: َفَخَرَج بِاَلٌل بَِقُضقٍء, َفِؿ َوُهَق فِل ُقبٍَّة َلُف َحْؿَراَء ِم

لَ  ملسو هيلع هللا ىلصَفَخَرَج الـَّبِلُّ » ٌة َحْؿَراُء, َكَلكِّل َأْكُظُر إَلك َبَقاِض َساَقْقِف, َقاَل: َفَتَقضَّ َطَؾْقِف ُحؾَّ

َن ِباَلٌل, َقاَل: َفَج  : َحلَّ َطَؾك َوَأذَّ ًٓ َعْؾُت َأَتَتبَُّع َفاُه َهُفـَا َوَهُفـَا, َيُؼقُل َيِؿقـًا َوِشَؿا

, ُثؿَّ َلْؿ  ـِ َم َوَصؾَّك الظُّْفَر َرْكَعَتْق اَلِة: َحلَّ َطَؾك اْلَػاَلِح ُثؿَّ ُركَِزْت َلُف َطـََزٌة, َفَتَؼدَّ الصَّ

ـِ َحتَّك َرَجَع إَلك ا  (.(٤)«ْلَؿِديـَةِ َيَزْل ُيَصؾِّل َرْكَعَتْق

l: 

 لبقان بعض آداب إذان. احلديح: ساق املصيف 

 «:اهلل السقائل بـ طبد وهب جحقػة طـ أبل»قوله: 

يف أواخر طؿره, وحػظ مـف أحاديث, وصحب طؾًقا,  ملسو هيلع هللا ىلصوفد طؾك الـبل 

 ووٓه شرصة الؽقفة, ويف وٓية بشر طؾك العراق.

 هذا حديٌث طظقؿ تضؿـ طدة مـ إحؽام, ساقف الؿصـػ 

ُمْسَتشِفًدا بف طؾك أن الؿمذن يؾتػت يؿقـًا ويساًرا طـد ققلف: حل طؾك الصالة, 

 حل طؾك الػالح, وذكر العؾؿاء يف ذلؽ مذاهب:
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 فؿـفؿ مـ قال: يؾتػت يؿقـًا يف إولك, ثؿ يؾتػت يساًرا يف إخرى. إول:

 قال: يؾتػت يؿقـًا يف إول ثؿ يؾتػت يساًرا يف الثاين. ومـفؿ مـ الثاين:

 ومـفؿ مـ قال: يؾتػت يؿقـ ثؿ يليت بف أمامف ثؿ يؾتػت يساًرا. الثالث:

والعؾة يف هذا آلتػات إسؿاع الـاس, وهق مـ ســ إذان, ولقس مـ 

 .ڤواجباتف, فنذا لؿ يؾتػت الؿمذن صح أذاكف, وترك إفضؾ يف آقتداء ببالل 

 حهِ اخلسٚج َٔ املطذد:

وٓ يـبغل ٕحد أن يخرج مـ الؿسجد بعد إذان, إٓ لضرورٍة وحاجة, 

ـْ َأبِل اَلِة, َفَؼاَل  فَع ـَ اْلَؿْسِجِد َبْعَد َما ُكقِدَي بِالصَّ
ْعَثاِء َقاَل: َخَرَج َرُجٌؾ مِ الشَّ

ا َهَذا َفَؼْد َطَصك َأَبا اْلَؼاِسِؿ »: ڤُهَرْيَرَة  َأُبق  .(٤)«ملسو هيلع هللا ىلصَأمَّ

ـْ َأَدمٍ  ملسو هيلع هللا ىلصَأَتْقُت الـَّبِلَّ »قوله:   «:َوُهَق فِل ُقبٍَّة َلُف َحْؿَراَء ِم

يف حجة القداع, أو يف مؽة ولعؾة يف حجة  ملسو هيلع هللا ىلصيعـل أكف جاء إلك الـبل 

 القداع, واهلل أطؾؿ.

والؼبة  قبة مـ جؾد ُكِصَبت لف, ولقهنا أحؿرأي «: َوُهَق فِل ُقبٍَّة َلُف َحْؿَراءَ »قوله: 

 معروفة.

أي بؿاء, والَقضقء بالػتح هق الؿاء, والُقضقء «: َفَخَرَج بِاَلٌل بَِقُضقءٍ »قوله: 

 بالضؿ هق الػعؾ, وقد تؼدم بقاكف.

ـْ َكاِضٍح َوَكائِؾٍ »قوله:  والـَاِضٍح: هق الذي  ,ملسو هيلع هللا ىلصفقف التربك بآثار اْلـَّبِل «: َفِؿ

 يلخذ مـ الؿاء.

 آخر مـ أثر الؿاء طـده. َواْلـَائٍِؾ: هق الذي يلخذ مـ صحابٍل 
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 اهلل طؾقف وطؾك آلف وسؾؿ. جقاز التربك بآثار الـبل صؾكوفيه: 

ـِ َمْخَرَمَة, َوَمَرَوانَ  ويف حديث اْلِؿْسَقرِ  َة اْلُحَدْيبَِقِة, ْب صَّ
ـِ اْلَحَؽِؿ, َفَذَكُروا قِ  ْب

ـْ ُطْرَوةَ 
, َقآ:  َوَما َكاَن مِ

ِّ
ـِ َمْسُعقٍد الثََّؼِػل  »ْب

ِّ
ُثؿَّ َجَعَؾ ُطْرَوُة َيْرُمُؼ َصَحاَبَة الـَّبِل

َؿ َرُسقُل  ,ملسو هيلع هللا ىلص  َما َتـَخَّ
ِ
  َفَقاهلل

ِ
ُكَخاَمًة, إِٓ َوَقَعْت فِل َكػِّ َرُجٍؾ مِـُْفْؿ, َفَدَلَؽ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ا َتَؽؾََّؿ َخَػُضقا َأْصَقاَتُفْؿ, َوإَِذا َأَمَرُهُؿ اْبَتَدُروا َأْمَرُه, َوإَِذا بَِفا َوْجَفُف َوِجْؾَدُه, َوإِذَ 

َل َكاُدوا َيْؼَتتُِؾقَن َطَؾك َوُضقئِِف, َوإَِذا َتَؽؾَُّؿقا َخَػُضقا َأْصَقاَتُفْؿ ِطـَْدُه...  .(٤)«َتَقضَّ

ـْ َجابٍِر   ڤَوَط
ُّ
,  َوَأُبق ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َطاَدكِل الـَّبِل ـِ َبْؽٍر فِل َبـِل َسؾَِؿَة َماِشَقْق

 
ُّ
 َفَلَفْؼُت  ملسو هيلع هللا ىلصَفَقَجَدكِل الـَّبِل

َّ
َل مِـُْف, ُثؿَّ َرشَّ َطَؾل , «َٓ َأْطِؼُؾ َشْقًئا, َفَدَطا بَِؿاٍء, َفَتَقضَّ

 .ملسو هيلع هللا ىلصويف هذا التربك بآثار اْلـَّبِل 

اح إلك أن ذلؽ أيًضا يف آثار غقره مـ الصالحقـ , وقد ذهب جؿاهقر الُشرَّ

ك بآثار أحٍد مـ الصالحقـ غقر اْلـَّبِل   ,ملسو هيلع هللا ىلصوهذا ققٌل باصؾ, فنكف ٓ يجقز أن ُيَتَبرَّ

, ڤ بؽر, وطؿر, وطثؿان, وطؾل ومـ إلقفؿ فؾؿ ُيذكر أن السؾػ تربكقا بآثار أبل

 .ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  وإكؿا هذا أمر خاٌص بَِرُسقلِ 

 لؼقلف: صفارة الؿاء الُؿستعؿؾ, وقد تؼدم, فنن هذا الؿاء ُمسَتعؿؾ وفيه:

 بعد استعؿالف. ملسو هيلع هللا ىلصأي بقضقء اْلـَّبِل «, بَِقُضقءٍ »

 دلقؾ لؾؿثؾ الؿشفقر طـد الـاس: ما ٓ ُيدَرُك ُكؾُّف, ٓ ُيرتَُك ُجؾُّف.وفيه: 

فنن الصحابة الذيـ يـضحقن كالقا مـ الؿاء, والذيـ يلخذون طـفؿ إكؿا 

 كالقا مؿا وقع يف أيديفؿ مـ البؾؾ.

أو  ؟يؼؾ الذي يمخذ مـ يده لؿاذا تؿسح مـ يدياإليثار, فنكف لؿ  وفيه:
                                                                                       

 (.2731أخرجف البخاري يف صحقحف ) (٤)
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 ؟لؿاذا تلخذ مـل

ڦ ﴿: اهلل  الؿسارطة إلك الخقرات وأدلتف كثقرة: لؼقل وفيه:

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ﴿: اهلل  , ولؼقل[148البؼرة: ] ﴾ڦ

ٻ ٻ ﴿: اهلل  , ولؼقل[21الحديد: ] ﴾ڳ ڱ ڱ ڱ

آل طؿران: ] ﴾ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ

ې ى ى ائ ائ ې ﴿ :اهلل  , ولؼقل[133

 .[90إكبقاء: ] ﴾ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ

 أي مـ الؼبة وكلكف لؾصالة.«: ملسو هيلع هللا ىلصَفَخَرَج الـَّبِلُّ »قوله: 

اختؾػ العؾؿاء يف َلبْس إحؿر, والصحقح جقازه,  «:وَطَؾقِْف ُحؾٌَّة َحْؿَراءُ »قوله: 

والذيـ ذهبقا إلك مـع َلبْس إحؿر, وكرهقا ذلؽ قالقا: ٕن فقف تشبف بالـساء, وقالقا: 

 ٕكف حؾقة أهؾ الـار, والحديث يف هذا باصؾ ذكره الجقزجاين يف إباصقؾ.

لبس  الذي يظفر جقازوبعضفؿ قال: الؿراد بالُحؾٌَّة اْلَحْؿَراُء هـا الؿخططة, و

 إحؿر, إٓ أن َلْبس إبقض أفضؾ.

 والحؾة قطعتان مـ الؾباس, الرداء واإلزار, فال يؼال لؾثقب القاحد ُحّؾة.

 «:َكَلكِّل َأْكُظُر إَلك َبَقاِض َساَقْقفِ »قوله: 

كان أبقض ولؽـ لقس بإمفؼ أي شديد البقاض, وقد  ملسو هيلع هللا ىلصأن اْلـَّبِل  فيه:

أكف كان يؿقؾ إلك  ,ملسو هيلع هللا ىلصاستشؽؾ بعضفؿ هذا الؾػظ, مع ما ورد يف صػة اْلـَّبِل 

إُدمة قؾقاًل ققؾ أن السبب يف إُدمة, لؿا ضربتف الشؿس يف إسػار, وإٓ 

 فإصؾ أكف أبقض لؽـ لقس بلمفؼ أي شديد البقاض ففق بقـ ذلؽ, وفقف أن

إِْزَرُة اْلُؿْسِؾِؿ إَِلك »لباس لؾؿممـ إلك كصػ الساق كؿا يف حديث ابـ طؿر: 
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اِق   .(٤)«كِْصِػ السَّ

أن الساق لقس بعقرة فقجقز الـظر إلقف وقد جاءت إحاديث بلن  وفيه:

 اهلل بـ الػخذ طقرة وأشفرها حديث ُجرُهد, وأصحفا حديث جابر, وطبد

َغطِّ َفِخَذَك: إِنَّ اْلَػِخَذ »طؿرو, وهق بؿجؿقع ُصِرقِف ثابت يف تغطقة الػخذ: 

 .(2)«َطْقَرةٌ 

َن ِباَلٌل »قوله:  َل َوَأذَّ هذا مـ التؼديؿ والتلخقر, فنن القضقء قد تؼدم  «:َفَتَقضَّ

 بآثار وضقءه. ڤداخؾ الؼبة, ثؿ خرج بالل 

 إذان يف الحضر والسػر.وفيه: 

طؾقف الؿسؾؿقـ مـ الرتديد خؾػ الؿمذن, إٓ أن بعضفؿ جقز ذلؽ ما وفيه: 

الرتديد حتك يف الصالة, ٓ سقؿا الـافؾة ويؼطع الؼرآن, وغقر ذلؽ مـ إطؿال أما 

اَلة َلُشْغاًل » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل يف الصالة فإضفر أكف ٓ يجقز لؼقل رسقل  .«إِنَّ فِل الصَّ

 وأما يف غقر ذلؽ, فـَعؿ ُيَردد.

وبالل هق ابـ رباح الحبشل, وأمف حؿامة, وهق مـ «: وأذن بالل»قوله: 

ب وهق يؼقل  ,ملسو هيلع هللا ىلصالؿبشريـ بالجـة, ممذن اْلـَّبِل  ابتؾك بالًء طظقؿا حقث كان ُيعذَّ

 وأطتؼف. ڤبؽر  أحٌد أحد, هاكت طؾقف كػسف وهان طؾك ققمف, ثؿ اشرتاه أبق

 «:َوَهُفـَاَفَجَعْؾُت َأَتَتبَُّع َفاُه َهُفـَا »قوله: 

 : ًٓ  َطَؾك»يعـل أكظر إلك فِقف وهق يحركف يف أداكف, َيُؼقُل َيِؿقـًا َوِشَؿا
َّ
اَلِة:  َحل الصَّ

 َطَؾك اْلَػاَلِح 
َّ
 .«َحل

                                                                                       

 (.410برقؿ ) (, وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل 4093أخرجف أبق داود ) (٤)

(. وأخرجف اإلمام البخاري يف 269(, وهق يف اإلرواء برقؿ )2795(, والرتمذي )4014أخرجف أبق داود ) (2)

ـَ اْختاِلَفِِفؿْ »صحقحف معؾًؼا, وقال: 
 «.َوَحِديُث َأكٍَس َأْسـَُد, َوَحِديُث َجْرَهٍد أَْحَقُط َحتَّك ُيْخَرَج مِ
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وهذا لُقسِؿع الـاس الؿـاداة إلك الصالة, ومعـاها َهؾُِؿقا إلك الصالة, َهؾُِؿقا 

اهلل يف كتابف ويف  كثقرة ذكرإلك الػالح, فنن الصالة سبب الػقز, وأسباب الػقز 

 سـة كبقف مـفا خقرا ومـ ذلؽ:

ـْ َطْبدِ  إول:   َط
ِ
ـِ َطْؿِرو اهلل ـِ اْلَعاِص َأنَّ َرُسقَل  ْب  َصؾَّك ْب

ِ
الؾَّفؿ َطَؾْقِف  اهلل

ـْ َأْسَؾَؿ َوُرِزَق َكَػاًفا َوَقـََّعفُ »َوَسؾََّؿ َقاَل:   .«اهللُ بَِؿا آَتاهُ  َقْد َأْفَؾَح َم

, ولؿا ذكر جؿؾة مـ [1الؿممـقن: ] ﴾ٱ ٻ ٻ﴿: اهلل  ققل الثاين:

 .[10الؿممـقن: ] ﴾ژ ژ ڑ﴿: اهلل  أوصاففؿ قال

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ﴿وأمر بالصرب وقال:  الثالث:

 .[200آل طؿران: ] ﴾ۆئ

وبعضفؿ ربؿا يخطئ يف هذه فقؼقل: هقا بدل َحل, وإن كان الؿعـك 

بالؾػظ الشرطل, ويؼقل إلك الػالة بدل الػالح متؼارب, إٓ أكف يـبغل أن يليت 

 فقتغقر الؿعـك, فنن الػالة هل الصحراء, والػالح هق الػقز.

يف  ملسو هيلع هللا ىلصكان يحؿؾفا اْلـَّبِل ,هل حربة صغقرة «:ُثؿَّ ُركَِزْت َلُف َطـََزةٌ »قوله: 

أسػاره بؾ و حتك داخؾ الؿديـة, وكاكت معف ثؿ مع خؾػائف حتك ُقتِؾ طثؿان 

 فؽاكت مع آل طباس ثؿ أخذها الزبقر, حتك ُقتِؾ فقؿا ذكر أهؾ السقر.

لفا, فؼقؾ لقتؼل هبا أذى الؿـافؼقـ, وققؾ  ملسو هيلع هللا ىلصواخُتؾَِػ يف سبب حؿؾ اْلـَّبِل 

 لغقر ذلؽ مـ الؿصالح, كاتخاذها سرتة, فؽؾف وارد.

ڳ ڳ ڳ ڳ ﴿فاستخدام أداب الشرطقة لدفع إذى ملمقٌر بف: 

 .[71الـساء: ] ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ﴿قد أكزل يف حؼ كبقف:  اهلل  مع أن
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ک ک ک ک گ گ ڑ ڑ ژڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ 

 .[67الؿائدة: ] ﴾گ

ـِ »قوله:  َم َوَصؾَّك الظُّْفَر َرْكَعَتْق  «:َفَتَؼدَّ

السػر, والؼصر يف السػر إما أن يؽقن مع الجؿع, وإما أن الؼصر يف  وفيه:

 يؽقن بغقر جؿٍع.

صؾك الصؾقات بغقر جؿٍع, قصًرا, كؾ صالة يف  ملسو هيلع هللا ىلصوالثابت يف مِـك أن اْلـَّبِل 

  وقتفا الؿعتاد, وأما يف طرفات فؼد جؿع َرُسقُل 
ِ
جؿع تؼديؿ, بقـ الظفر  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

  والعصر ويف مزدلػة جؿع َرُسقُل 
ِ
جؿع تلخقر بقـ الؿغرب والعشاء, ويف  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

م و جؿع جؿع تؼديؿ, كؿا يف حديث  تبقك كان يجؿع جؿع تلخقٍر, ويف يقٍم قدَّ

 ولعؾفا تليت أحؽام الصالة يف السػر. ڤمعاذ 

أمر بالصالة إلك السرتة  ملسو هيلع هللا ىلصالصالة إلك سرتة وسقليت بقاهنا فنن اْلـَّبِل  وفيه:

ـ يدي الؿصؾل فنن كان لف سرتة, ومر مـ وكان يصؾل إلقفا, وهنك طـ الؿرور بق

ُثؿَّ ُركَِزْت »وفقف:  ,ڤجحقػة  أمامفا ٓ يضر, كؿا يف بعض روايات, حديث أبل

َٓ ُيْؿـَُع ُثؿَّ  ـَ َيَدْيِف اْلِحَؿاُر َواْلَؽْؾُب,  , َيُؿرُّ بَْق ـِ َم َفَصؾَّك الظُّْفَر َرْكَعَتْق  َلُف َطـََزٌة, َفتََؼدَّ

ـِ َحتَّك َرَجَع إَِلك اْلَؿِديـَةِ َصؾَّك اْلَعْصَر  , ُثؿَّ َلْؿ َيَزْل ُيَصؾِّل َرْكَعَتْق ـِ  .(٤)«َرْكَعَتْق

 ايتفطٌٝ بني اإلَا١َ ٚاألذإ:

 واخُتؾِػ يف أيفؿا أفضؾ, إذان أم اإلمامة؟

أن يجؿع  ڤبـ الخطاب  والذي يظفر أن اإلمامة أفضؾ, وأراد طؿر

 بقـفؿا لقٓ أكف ُشِغؾ بالخالفة.

                                                                                       

 (. 503أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (٤)
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ـِ َحتَّك َرَجَع إَلك اْلَؿِديـَةِ »قوله:   «:ُثؿَّ َلْؿ َيَزْل ُيَصؾِّل َرْكَعَتْق

الؿداومة طؾك الؼصر يف السػر ويستؿر يف قصره حتك يدخؾ البؾدة  وفيه:

 التل يؼطـفا.

 غقر ذلؽ مـ إحؽام, والحؿد هلل رب العالؿقـ. وفيه:
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 ٚنًٛا  ,إٕ بالال ٜؤذٕ بًٌٝ»حدٜح: ]

 [«ٚاغسبٛا حت٢ تطُعٛا أذإ ابٔ أّ َهتّٛ

 

 

ـْ َطْبدِ  - 71   )َط
ِ
ـِ ُطَؿَر  اهلل ـْ َرُسقلِ  ڤْب   َط

ِ
ُف َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُن »َأكَّ ًٓ ُيَمذِّ إنَّ باَِل

ـِ ُأمِّ َمْؽُتقمٍ   (.(٤)«بَِؾْقٍؾ, َفُؽُؾقا َواْشَرُبقا َحتَّك َتْسَؿُعقا َأَذاَن اْب

ـْ َأبِل - 7٤   َقاَل: َقاَل َرُسقُل  ڤَسِعقٍد اْلُخْدِريِّ  )َوَط
ِ
إَذا َسِؿْعُتْؿ : »ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

َن َفُؼقُلقا ِمْثَؾ َما َيُؼقُل اْلُؿَمِذن  (.(2)«اْلُؿَمذِّ

l: 

 هبذه آحاديث ختؿ الؿملػ باب إذان, أما الحديث إول فػقف مـ إحؽام:

كان لف ممذكان, وجقاز أذان إطؿك وإمامتف مـ باب  ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل  فيه:

 أولك, فنن إطؿك قد ٓ ُيدرك إوقات حتك ُيخَبر طـفا.

ًٓ ُيـادي بؾقٍؾ فُؽؾقا واشَربقا حتَّك »ولفذا جاء يف بعض الروايات:  أنَّ بال

ـُ أمِّ مؽتقمٍ  ـُ ِشفاٍب: «ُيـادَي اب ـُ أمِّ مؽتقٍم رجاًل أطؿك », قال اب ٓ ُيـادي وكان اب

 .«حتَّك ُيؼاَل لف: قد أصَبْحَت قد أصَبْحَت 

مـ إحؽام أن لؾػجر أذاكان, وإذان إول يؽقن يف الػجر الؽاذب,  وفيه:

واختؾػقا يف مبدأه فذهب بعضفؿ إلك أكف مـ كصػ الؾقؾ, وققؾ غقر ذلؽ, والشاهد 
                                                                                       

 (.1092(, ومسؾؿ يف صحقحف )617أخرجف البخاري يف صحقحف ) (٤)

 (.383(, ومسؾؿ يف صحقحف )611أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)
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أكف أذان حسب حاجة الـاس وكؾؿا قرب مـ الػجر ففق أحسـ لؾسـة يف ذلؽ, فؼد 

ـْ بقـ َأَذاكِِفَؿا إٓ َأْن َيْرَقك َذا َوَيـِْزَل َذا»تؼدم معـا ققل بعض الرواة:   «.ولؿ َيُؽ

م إكؾ وٓ الشرب فػقف رٌد طؾك مـ يؼقل بزمـ  وفقف أن إذان إول ٓ ُيحرِّ

إذان إول قبؾ الققت, وأما أذان الصؾقات فال يجقز إٓ آحتقاط وفقف جقاز 

 .[103الـساء: ] ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ﴿بعد دخقل الققت: 

مـ العالمات لؿعرفة الؾقؾ, والـفار ومعرفة إيام  اهلل  ما جعؾفوفيه: 

م طؾك طباده ما شاء يف وقٍت يشاء. والشفقر وفقف أن  اهلل ُيحرِّ

والؿشارب, والؿـاكح, يف زمـ مخصقص,  وذلؽ أكف مـعفؿ مـ الؿآكؾ,

 ويف وقت مخصقص.

 إمر لإلباحة, ولقس لؾقجقب. «:َفُؽُؾقا َواْشَرُبقا»»قوله: 

ـِ ُأمِّ َمْؽُتقمٍ »قوله:  هذا إذا تقؼـ أن الؿمذن يمذن يف  «:َحتَّك َتْسَؿُعقا َأَذاَن اْب

الققت, أما إذا كان كحال بعض الـاس, ربؿا أذَّن قبؾ الػجر بربع ساطة ٓسقؿا 

يف رمضان احتقاًصا فال يؾزم الـاس اإلمساك طؾك أذاكف وإكؿا اإلمساك يؽقن طؾك 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ﴿: اهلل  ضفقر الػجر وتبقـف, لؼقل

 .[187البؼرة: ] ﴾چ چ چ چ ڇ

 والؿراد بالخقط إبقض, والخقط إسقد, سقاد الؾقؾ والـفار.

ـْ َطِديِّ  ـِ َحاتٍِؿ  فَع ـَ َلُؽُؿ اْلَخْقُط إَْبَقُض  ,ڤْب ا َكَزَلْت َحتَّك َيَتَبقَّ َقاَل: َلؿَّ

ـَ اْلَػْجِر سقرة البؼرة, َقاَل َلُف َطِديُّ 
ـَ اْلَخْقِط إَْسَقِد مِ

ـُ َحاتٍِؿ: َيا َرُسقَل  مِ   ْب
ِ
اهلل

ـَ 
ْقَؾ مِ ًٓ َأْسَقَد, َأْطِرُف الؾَّ ًٓ َأْبَقَض َوِطَؼا : ِطَؼا ـِ إِكِّل َأْجَعُؾ َتْحَت ِوَساَدتِل ِطَؼاَلْق

  الـََّفاِر, َفَؼاَل َرُسقُل 
ِ
ْقِؾ, َوَبَقاُض »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َؿا ُهَق َسَقاُد الؾَّ إِنَّ ِوَساَدَتَؽ َلَعرِيٌض, إِكَّ
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 .(٤)«الـََّفارِ 

, لبقان أن الؿراد بالخقط [187البؼرة: ] ﴾چ ڇڇ﴿: اهلل  وكزلت ققل

 إبقض والخقط إسقد الػجر.

أن الؿمذن ممتؿـ فقـبغل أٓ يمذن حتك يستقؼـ دخقل الققت, وٓ وفيه: 

يجقز لف أن يمخر إذان قاصًدا لغقر ما طذٍر احتقاًصا, كؿا يػعؾ الرافضة, ومـ 

 الشاهد وهق الـجؿ.إلقفؿ, بتلخقر إذان حتك يرى 

بـ أم مؽتقم, ققؾ أصابف العؿك بعد بدٍر,  اهلل هق طبد«: ابـ أم مؽتقم»قوله: 

 ﴾ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ﴿: اهلل  أكزل ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ويف شلكف مع رسقل
 .[2-1طبس: ]

 اهلل رسقل فؼد رخص ,وكان مع العؾة ققيًا ,والصحقح أكف متؼدم لـص الؼرآن

 الجؿاطة.لعتبان ولؿ يرخص لف يف شفقد  ملسو هيلع هللا ىلص

ـْ ِطتَْبانَ  ـْ َأْصَحاِب َرُسقلِ  َفَع
ـِ َمالٍِؽ َوُهَق مِ   ْب

ِ
ـْ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـْ َشِفَد بَْدًرا مِ مِؿَّ

َكَْصاِر َأكَُّف َأَتك َرُسقَل  ْٕ   ا
ِ
:  َفَؼاَل َيا َرُسقَل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ِ
َقْد َأكَْؽْرُت بََصِري َوَأَكا ُأَصؾِّل »اهلل

 لَِؼْقمِل َفنَِذا َكاكَْت 
َ
َْمَطاُر َساَل اْلَقاِدي الَِّذي بَْقـِل َوبَقْـَُفْؿ َلْؿ َأْستَطِْع َأْن آتِل ْٕ ا

 بِِفْؿ َوَوِدْدُت َيا َرُسقَل 
َ
 فِل بَقْتِل َفَلتَِّخَذُه  َمْسِجَدُهْؿ َفُلَصؾِّل

َ
 َأكََّؽ َتْلتِقـِل َفتَُصؾِّل

ِ
اهلل

 .(2)«ُمَصؾًّك

ـِ ُأمِّ َمْؽُتقٍم, أَ  ـِ اْب  َوَجاء َط
َّ
, إِكِّل َرُجٌؾ  , َفَؼاَل: َيا َرُسقَل ملسو هيلع هللا ىلصكَُّف َسَلَل الـَّبِل

ِ
اهلل

 فِل 
َ
َٓ ُياَلئُِؿـِل َفَفْؾ لِل ُرْخَصٌة َأْن ُأَصؾِّل اِر, َولِل َقائٌِد  َضِريُر اْلَبَصِر َشاِسُع الدَّ

                                                                                       

 (. 1090(, ومسؾؿ يف صحقحف )1916أخرجف البخاري يف صحقحف ) (٤)

 (.33(, ومسؾؿ يف صحقحف )425أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)
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َٓ َأِجُد «َبْقتِل؟, َقاَل: َهْؾ َتْسَؿُع الـَِّداءَ   .(٤)«َلَؽ ُرْخَصةً , َقاَل: َكَعْؿ, َقاَل: 

طؾك الؿديـة يف بعض غزواتف, وهؽذا  ملسو هيلع هللا ىلصوابـ أم مؽتقم قد استخؾػف اْلـَّبِل 

فاصؿة بـت ققس أن تعتد طـده,  ملسو هيلع هللا ىلصحؿؾ الراية يف بعض الغزوات, وأمر الـبل 

 .«اطتدي يف بقت ابـ أم مؽتقم, فنكف رجؾ أطؿك, تضعقـ ثقابؽ فال يراك»فؼال: 

أو الجدة مع أن بعضفؿ قد يتحرج مـ ذلؽ, جقاز الـسبة إلك إم وفيه: 

مؾقؽة, وابـ بحقـة, وابـ ُمـَّقة, وابـ ُطؾقة,  لؽـ إن رضل فال حرج, ومـف ابـ أبل

 وابـ تقؿقة, وغقر واحد مـ أهؾ العؾؿ.

أن اإلكسان إذا سؿع إذان وجب طؾقفا الؽػ طـ إكؾ, والشرب, وفيه: 

 «.اإلكاء حتك يستتؿ حاجتفأكف ٓ يضع »وأما الحديث الذي فقف: 

فؼد كان شقخـا مؼبؾ وضعف يف صحقح الؿسـد, ثؿ تراجع طـف, لؿا فقف مـ 

 اهلل تعالك. يليت يف كتاب الصقام إن شاء طؾك ما الـؽارة, وصعـ يف السـد

 قبقل خرب أحاد, وهذا رد طؾك الؿعتزلة فنن الؿمذكقـ آحاد.وفيه: 

َن َفُؼقُلقا ِمْثَؾ َما َيُؼقُل اْلُؿَمِذن إَذا َسِؿْعُتؿْ » ويف الحديث أخر: تؼدم «: اْلُؿَمذِّ

 .«ٓ حقل وٓ ققة إٓ باهلل»بقاكف إٓ يف الحقعؾتقـ فنكف يؼقل: 

 الػرق بقـ الحقعؾتقـ والحققؾة. وفيه:

 الحققؾة ققل: ٓ حقل وٓ ققة إٓ باهلل.

 والحقعؾة ققل: حل طؾك الصالة, حل طؾك الػالح.

 اهلل وكعؿ القكقؾ. حسبل»وهل ققلف:  والحسَبَؾة:

 اهلل الرحؿـ الرحقؿ. وهل معروفة: بسؿ والبسؿؾة,

                                                                                       

 (.653أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (٤)
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 اهلل. وهل ققل: سبحان والسبحَؾة,

 وهل ققل: الحؿد هلل. والَحْؿَدلة,

 اهلل. وهل ققل: ٓ إلف إٓ والفقؾؾة,

 إمر لالستحباب, ولقس لؾقجقب. «:إَذا َسِؿْعُتؿْ »قوله: 

ـْ َأَكسِ  والصارف لف مـ القجقب ـِ َمالٍِؽ, َقاَل:  إلك آستحباب ما جاء َط ْب

  َكاَن َرُسقُل »
ِ
ََذاَن, َفنِْن َسِؿَع َأَذاًكا  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ْٕ ُيِغقُر إَِذا َصَؾَع اْلَػْجُر, َوَكاَن َيْسَتِؿُع ا

َّٓ َأَغاَر َفَسِؿَع َرُجاًل َيُؼقُل:   َفَؼاَل َرُسقُل اهلُل َأْكَبُر,  اهلُل َأْكَبرُ  َأْمَسَؽ َوإِ
ِ
َطَؾك : ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

َّٓ  الِْػْطَرةِ  َٓ إَِلَف إِ َّٓ  ُثؿَّ َقاَل: َأْشَفُد َأْن  َٓ إَِلَف إِ   اهلُل, َفَؼاَل َرُسقُل  اهلُل َأْشَفُد َأْن 
ِ
: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـَ الـَّارِ   «.َفـََظُروا َفنَِذا ُهَق َراِطل مِْعًزى َخَرْجَت ِم

 حهِ تسدٜد األذإ:

اهلل ابـ طؿرو ابـ العاص يف  هذا الرتديد طظقؿ فػل حديث طبدوفضؾ 

ـْ َصؾَّك »مسؾؿ:  ُف َم , َفنِكَّ َن َفُؼقُلقا ِمْثَؾ َما َيُؼقُل, ُثؿَّ َصؾُّقا َطَؾلَّ إَِذا َسِؿْعُتْؿ اْلُؿَمذِّ

َفا َمـِْزَلٌة فِل اهللَ لِل اْلَقِسق اهللُ َطَؾْقِف بَِفا َطْشًرا, ُثؿَّ َسُؾقا َطَؾلَّ َصالًة َصؾَّك َؾَة, َفنِكَّ

ـْ ِطَبادِ  اْلَجـَِّة ٓ َتـَْبِغل إِٓ لَِعبْدٍ  ـْ َسَلَل لِل  ِم , َوَأْرُجق َأْن َأُكقَن َأَكا ُهَق, َفَؿ
ِ
اهلل

َػاَطةُ   , وقد تؼدم.«اْلَقِسقَؾَة َحؾَّْت َلُف الشَّ

ـَ َيْسَؿُع الـَِّد »ويف حديث جابر يف البخاري:  ـْ َقاَل ِحق ُفؿَّ َربَّ َهِذِه  اَء:َم الؾَّ

ًدا اْلَقِسقَؾَة َواْلَػِضقَؾَة َواْبَعْثُف َمَؼاًما َمْحُؿقًدا  الِة اْلَؼائَِؿِة آِت ُمَحؿَّ ِة َوالصَّ ْطَقِة التَّامَّ الدَّ

ْت َلُف َشَػاَطتِل َيْقَم اْلِؼَقاَمةِ   .«الَِّذي َوَطْدَتُف َحؾَّ

, وٓ تثبت وإن ردد خؾػ الؿمذن «الِْؿقَعادَ إِكََّؽ ٓ ُتْخِؾُػ »يف بعض الروايات: 

ولؿ يسلل القسقؾة فؾف أجر لؽـ لقس كؿـ سللفا, لحديث  ,ملسو هيلع هللا ىلصولؿ يصؾ طؾك اْلـَّبِل 
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  قال: قال َرُسقُل  ڤبـ الخطاب  طؿر

ِ
 اهللُ َأْكَبرُ  اهللُ َأْكَبرُ  إَِذا َقاَل الُْؿَمذُِّن:»: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

 اهللُ َقاَل: َأْشَفُد َأْن ٓ إِلَفَ  اهللُ َأْكبَُر. ُثؿَّ َقاَل: َأْشَفُد َأْن ٓ إَِلَف إِٓ َأْكَبرُ اهللُ  َفَؼاَل َأَحُدُكْؿ:

ًدا َرُسقُل  إِٓ ًدا َرُسقُل  اهللُ. ُثؿَّ َقاَل: َأْشَفُد َأنَّ ُمَحؿَّ  َقاَل: َأْشَفُد َأنَّ ُمَحؿَّ
ِ
. ُثؿَّ  اهلل

ِ
اهلل

. ُثؿَّ َقاَل: َحلَّ َطَؾك الَْػالِح َقاَل: َقاَل: َحلَّ َطَؾك الصَّ 
ِ
َة إِٓ بِاهلل الِة َقاَل: ٓ َحْقَل َوٓ ُققَّ

. ُثؿَّ َقاَل:
ِ
َة إِٓ بِاهلل اهللُ َأْكَبُر ُثؿَّ َقاَل: ٓ  اهللُ َأْكَبرُ  اهللُ َأْكَبُر َقاَل: اهللُ َأْكَبرُ  ٓ َحْقَل َوٓ ُققَّ

ـْ َقْؾبِِف َدَخَؾ الَْجـَّةَ  َقاَل: ٓ إَِلَف إِٓ اهللُ  إِلََف إِٓ  , أخرجف مسؾؿ.(٤)«اهللُ ِم

 وٓ يؾزم الؿمذن أن يليتَ هبذا الذكر إكؿا هق يف حؼ مـ سؿع ٕن الؿمذن لف

ُكقَن »: ڤأجر طظقؿ طؾك أذاكف, مـفا ما أخرجف مسؾؿ طـ معاوية  الُؿَمذِّ

 .«الِؼَقاَمةِ َأْصَقُل الـَّاِس َأْطـَاًقا َيْقَم 

ـْ َطْبدِ  ـِ  ومـفا ما أخرجف البخاري يف صحقحف: َط ْحَؿ ـِ َطْبدِ  الرَّ   ْب
ِ
ـِ  اهلل ْب

ـِ  َطْبدِ  ْحَؿ ـِ َأبِل الرَّ ـْ َأبِقِف, َأكَُّف َأْخَبَرُه َأنَّ َأَبا  ْب , َط ِّ
َصْعَصَعَة إَْكَصاِريِّ ُثؿَّ اْلَؿاِزكِل

إِكِّل َأَراَك ُتِحبُّ اْلَغـََؿ َواْلَباِدَيَة َفنَِذا ُكـَْت فِل َغـَِؿَؽ َأْو »َسِعقٍد اْلُخْدِريَّ َقاَل َلُف: 

ِن  ُف ٓ َيْسَؿُع ُمَدى َصْقِت اْلُؿَمذِّ الِة َفاْرَفْع َصْقَتَؽ بِالـَِّداِء َفنِكَّ ْكَت لِؾصَّ َباِدَيتَِؽ َفَلذَّ

ٌـّ َوٓ إِْكٌس َوٓ َشْلٌء إِٓ َشِفَد َلُف َيْقَم اْلِؼقَ   .(2)«اَمةِ ِج

أكف ُيخرب طـ الصالة ففق مـ إمر بالؿعروف, والـفل طـ الؿـؽر, وفيه: 

 وهق مـ الـصقحة ومـ الدطقة والدٓلة إلك الخقر.

 حهِ ايرتدٜد يًٓطا٤ بعد املؤذٕ: 

والرتديد بعد الؿمذن طاٌم يف حؼ الرجال, والـساء, فؾق رددت الؿرأة يف بقتفا 
                                                                                       

 (.385أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (٤)

 (.609أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)
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و تسللف لف القسقؾة لؽاكت داخؾف يف هذا القطد العظقؿ,  ملسو هيلع هللا ىلصثؿ تصؾل طؾك الـبل 

 مـ إجر مـ رب العالؿقـ.

ًٓ  ملسو هيلع هللا ىلصرأى الـَّبِل فائدة:    يذبح ديًؽا, فؼال َرُسقُل  ڤبال
ِ
ِديٌؽ َيْذَبُح »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـْ َزْيدِ «ِديؽا ـِ َخالٍِد, َقاَل: َقاَل  , حديث ضعقػ وقد جاء يف الحديث الصحقح, َط ْب

  َرُسقُل 
ِ
اَلةِ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُف ُيقِقُظ لِؾصَّ يَؽ َفنِكَّ  أخرجف اإلمام أحؿد. (٤)«َٓ َتُسبُّقا الدِّ

 والحؿد هلل رب العالؿقـ

 

 

  

                                                                                       

 (.356برقؿ ) (, وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل 5101أخرجف أبق داود ) (٤)
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 [باب اضتكباٍ ايكب١ً]

 

 

 دَباُب اضتكباٍ ايكب١ًر

l: 

طؾك ما يتعؾؼ بالصالة, وكثقر مـ شموهنا, وذكر مسللة  بعد أن تؽؾؿ 

إذان كاسب أن يليت باستؼبال الؼبؾة, ٕن أول ما يؼقم بف الؿصؾل بعد الطفارة, 

 ودخقل الققت وحضقر الؿسجد, التقجف إلك الؼبؾة: لؾصالة.

وقبؾة الؿسؾؿقـ الؽعبة الؿشرفة, وإصؾ يف استؼبال الؼبؾة الؽتاب والسـة 

 اهلل تعالك. اع طؾك ما يليت يف مقصـف إن شاءواإلجؿ

حقحْقـ, طـ أبل قـا »إْسحاَق, قال: َسِؿعُت الربَاَء يؼقُل:  فؼد ثبت يف الصَّ صؾَّ

  َمَع َرسقلِ 
ِ
َكْحَق َبْقِت الؿْؼِدِس ِستََّة طَشَر َشْفًرا, أْو َسْبَعَة طَشَر َشْفًرا, ُثؿَّ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

 «.ُصِرْفـا َكحَق الَؽْعَبةِ 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀہ ﴿: اهلل  أكزلثؿ 

 .[144البؼرة: ] ﴾ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲﮳

فاستؼبال طقـ الؽعبة واجبٌة طؾك مـ قدر طؾك ذلؽ, فؿـ طجز طـ استؼبال 

ـْ َأبِل   ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل َرُسقُل  العقـ كبعده طـفا, فنكف يستؼبؾ الجفة, فَع
ِ
: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـَ الَؿْشرِِق »  .(٤)«َوالَؿْغِرِب ِقْبَؾةٌ َما َبْق
                                                                                       

 (. 1011(, وابـ ماجف )2243(, والـسائل )342أخرجف الرتمذي ) (٤)
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أي أن الجفة جفة قبؾة, وإٓ معؾقٌم أن الخط الؿستؼقؿ لـ يؽقن يف كؾ 

 اهلل  مـ شاء, و إٓ إمر متعذر, وقد أمركا اهلل  الؿقاصـ إٓ أن يؾفؿ
باستؼبال الجفة, وهذا مـ فضؾف ورحؿتف بعباده, إذ لؿ يؽؾػفؿ إٓ ما يستطقعقن: 

اهلل  , ويؼقل[286البؼرة: ] ﴾ۆ ۈ ۈٴۇ ۇ ۇ ۆ﴿: اهلل  يؼقل

 :﴿[7الطالق: ] ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ. 

فؿـ صؾك إلك غقر الؼبؾة متعؿًدا فصالتف باصؾة, ومـ صؾك إلك غقر الؼبؾة 

مجتفًدا مخطًئا فصالة صحقحة: ففذا جفده بعد أن اجتفد, وبذل إسباب 

 لؿعرفة الؼبؾة.

 ذنس طسم َعسف١ ايكب١ً:

 اتجاهفا بلمقٍر:والؼبؾة ُتعرف 

 بالشؿس, أو بالؼؿر. إول:

 وبالـجقم, كالـجؿ الؼطبل. الثاين:

 وبسقر إهنار, واتجاه البحار. الثالث:

 وبرؤية اتجاه الؿساجد إن كان يف البـقان. الرابع:

 بؿعرفة اتجاه الريح. الخامس:

أٓت الحديثة: كالبقصؾة, وما يسؿك بجفاز ماجالن, وما  السادس:

 الؼققؾ.يسؿك ب

ويجب طؾك الؿسؾؿ أن يتقجف إلك الؼبؾة فرًضا, وكػاًل, إٓ إذا كان يف سػر, 

وكان يصؾل طؾك راحؾة فؼد ُرِخص لف أن يصؾل حقث تقجفت بف راحؾتف, 

بعباده هذا يف حؼ الـافؾة, أما الػريضة فنكف يـزل ويصؾقفا  اهلل  رحؿًة مـ
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 طؾك إرض متجًفا إلك الؼبؾة.

يسبح طؾك الراحؾة قبؾ أي  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل كان رسقل: »ڤفػل حديث ابـ طؿر 

 .(٤)«ويقتر طؾقفا غقر أكف ٓ يصؾل طؾقفا الؿؽتقبة ,وجف تقجف

ـٍ  ومؿا يدل طؾك أن طؿؾ اإلكسان طؾك آستطاطة حديث ِطْؿَرانَ  ـِ ُحَصْق ْب

  ,ڤ
َّ
الَِة, َفَؼاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َكاَكْت بِل َبَقاِسقُر, َفَسَلْلُت الـَّبِل ـِ الصَّ َصؾِّ َقائًِؿا, »َط

 .(2)«َفنِْن َلْؿ َتْسَتطِْع َفَؼاِطًدا, َفنِْن َلْؿ َتْسَتطِْع َفَعَؾك َجـٍْب 

يمخذ مـ هذا أن مـ َطَجز طـ استؼبال الؼبؾة كؿرٍض وكحقه, وَلؿ يجد مـ 

 يقجفف إلقفا, فنكف يصؾل طؾك الحالة التل يؽقن طؾقفا وما يشؼ طؾقف.

 واهلل الؿقفؼ

 

 

  

                                                                                       

 (.700(, ومسؾؿ يف صحقحف )1098أخرجف البخاري يف صحقحف ) (٤)

 (.1117أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)
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 نإ ٜطبذ ع٢ً ظٗس زاحًت٘ »حدٜح: ]

 [«حٝح نإ ٚدٗ٘ َٜٛئ بساض٘...

 

 

ـِ ُطَؿَر  - 72 ـْ َطبْداهلل اْب   َأنَّ َرُسقَل » ڤ)َط
ِ
َراِحَؾتِِف,  َكاَن ُيَسبُِّح َطَؾك َضْفرِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـُ ُطَؿَر َيْػَعُؾفُ   .(٤)«َحْقُث َكاَن َوْجُفُف, ُيقِمُئ بَِرْأِسِف, َوَكاَن اْب

 «.َكاَن ُيقتُِر َطَؾك َبِعقرِهِ »َوفِل ِرَواَيٍة: 

َٓ ُيَصؾِّل َطَؾْقَفا اْلَؿْؽُتقَبةَ »َولُِؿْسِؾٍؿ:  ُف     «.َغْقَر َأكَّ

 : َّٓ اْلَػَرائَِض »َولِْؾُبَخاِريِّ  «(.إ

l: 

لبقان شلن الؼبؾة وأكف مـ شروط الصالة إٓ  احلديح: ساق املصيف 

 .يف السػر الركقب يف حالالـافؾة 

بـ  جابر بـ ربقعة, َوطـ وجاء الصالة طؾك الراحؾة أيضا طـ أكس, وطـ طامر

 «.كان يصؾل طؾك راحؾتف الـافؾة ملسو هيلع هللا ىلصأن الـَّبِل »اهلل, َوَجاء طـ غقرهؿ:  طبد

ْقـَا َأَكَس »بـ سقريـ َقاَل:  جاء طـ أكسولػظ حديث أكس ما  ـَ َمالٍِؽ  َتَؾؼَّ ْب

ـِ التَّْؿِر, َفَرَأْيُتُف ُيَصؾِّل َطَؾك ِحَؿاٍر َوَوْجُفُف َذاَك  ْقـَاُه بَِعْق اَم, َفَتَؾؼَّ ـَ َقِدَم الشَّ ِحق

ـْ َيَساِر اْلِؼْبَؾِة, َفُؼْؾُت َلُف: َرَأْيُتَؽ  اٌم َط ُتَصؾِّل لَِغْقِر اْلِؼْبَؾِة, َقاَل:  اْلَجاكَِب, َوَأْوَمَل َهؿَّ

َٓ َأكِّل َرَأْيُت َرُسقَل »   َلْق
ِ
 , متػؼ طؾقف.(2)«َيْػَعُؾُف َلْؿ َأْفَعْؾفُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

                                                                                       

 (.701, 700(, ومسؾؿ يف صحقحف )1105, 1000أخرجف البخاري يف صحقحف ) (٤)

 (.702(, ومسؾؿ يف صحقحف )1100أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)
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 : »ڤبـ ربقعة  ولػظ حديث طامر

َّ
ْبَحَة بِالؾَّْقِؾ  ملسو هيلع هللا ىلصَأكَُّف َرَأى الـَّبِل َصؾَّك السُّ

َفْت بِفِ  َػِر َطَؾك َضْفِر َراِحَؾتِِف َحْقُث َتَقجَّ  وقد تؼدم حديث جابر قبؾ. ,«فِل السَّ

 كان تػقد الؾزوم وآستؿرار كؿا تؼدم معـا.«: َكاَن ُيَسبُِّح »قوله: 

أي ُيصؾل )السبحة( التل هل الـافؾة, ويف الغالب أهنا ُسْبَحُة «: ُيَسبُِّح »قوله: 

الضحك, أو سبحة ققام الؾقؾ, أما الـقافؾ الؼبؾقة, والبعدية فؾؿ يمثر طـ الـَّبِل 

 أكف كان يصؾقفا يف السػر, إٓ ركعتل الػجر. ملسو هيلع هللا ىلص

ـِ َطاِصؿِ  َوَجاء يف الصحقح طـ َحْػصِ  ـِ ُطَؿرَ  ْب ـِ اْلَخطَّاِب, َقاَل  ْب : ْب

َة, َقاَل:  ـَ ُطَؿَر فِل َصِريِؼ َمؽَّ , ُثؿَّ َأْقَبَؾ َوَأْقَبْؾـَا »َصِحْبُت اْب ـِ َفَصؾَّك َلـَا الظُّْفَر َرْكَعَتْق

َمَعُف, َحتَّك َجاَء َرْحَؾُف, َوَجَؾَس َوَجَؾْسـَا َمَعُف, َفَحاَكْت مِـُْف اْلتَِػاَتٌة َكْحَق َحْقُث َصؾَّك, 

ِء؟َفَرَأى َكاًسا قَِقامً  َٓ َلْق ُكـُْت ُمَسبًِّحا »ُقْؾُت: ُيَسبُِّحقَن, َقاَل: « ا, َفَؼاَل: َما َيْصـَُع َهُم

َْتَؿْؿُت َصاَلتِل  , أخرجف مسؾؿ.(٤)«َٕ

 أي وهق راكب جاد  يف إرض.«: َطَؾك َضْفرِ َراِحَؾتِفِ »قوله: 

 أي إلك أي جفٍة كاكت.«: َحْقُث َكاَن َوْجُففُ »قوله: 

ـِ ُطَؿَر   », َقاَل: ڤوقد جاء مـ حديث اْب
ُّ
َػِر َطؾَك  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن الـَّبِل ُيَصؾِّل فِل السَّ

َّٓ اْلَػَرائَِض, َوُيقتُِر َطَؾك َراِحَؾتِفِ  َفْت بِِف ُيقمُِئ إِيَؿاًء َصالََة الؾَّقِْؾ, إِ  .(2)«َراِحَؾتِِف َحقُْث َتَقجَّ

طـ  ,(13109تقسر فعـد أحؿد )وجاء أكف يستؼبؾ الؼبؾة يف أول تؽبقرة إن 

ـِ َمالٍِؽ  َأَكسِ    َقاَل: َكاَن َرُسقُل  ڤْب
ِ
ًطا,  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َ َطَؾك َراِحَؾتِِف َتَطقُّ

إَِذا َأَراَد َأْن ُيَصؾِّل

َفْت  ـْ َراِحَؾتِِف, َفَصؾَّك َحقُْثَؿا َتَقجَّ الَِة, ُثؿَّ َخؾَّك َط  .«بِفِ  اْستَْؼَبَؾ اْلِؼْبَؾَة, َفَؽبََّر لِؾصَّ

                                                                                       

 (.689أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (٤)

 (1000لبخاري )أخرجف ا (2)
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 (:٤/٣29يف زاد الؿعاد ) قال ابـ الؼقؿ 

ـْ أحؿد: َهْؾ َيْؾَزُمُف َأْن َيْػَعَؾ َذلَِؽ إَِذا َقَدَر َطَؾْقِف؟ َطَؾك » َواُة َط َفاْخَتَؾَػ الرُّ

ْستَِداَرُة إَِلك اْلِؼْبَؾِة فِل َصاَلتِِف ُكؾَِّفا مِْثَؾ َأْن َيُؽقَن فِل 
ِ
: َفنِْن َأْمَؽـَُف آ ـِ َمْحِؿٍؾ ِرَواَيَتْق

اِحَؾُة؟  َفْت بِِف الرَّ  َحْقُث َتَقجَّ
َ
ٍة َوَكْحِقَها, َفَفْؾ َيْؾَزُمُف, َأْو َيُجقُز َلُف َأْن ُيَصؾِّل َأْو ِطَؿاِريَّ

َّٓ َأْن  َفَرَوى محؿد َٓ ُيْجِزُئُف إِ ـْ َصؾَّك فِل َمْحِؿٍؾ: َأكَُّف  ـْ أحؿد فِقَؿ بـ الحؽؿ َط

 َ
ِ
َٓ ُيْؿؽِـُفُ َيْسَتْؼبَِؾ اْلِؼْبَؾَة, ٕ ابَِّة  اِحَؾِة َوالدَّ  ـها«. كَُّف ُيْؿؽِـُُف َأْن َيُدوَر, َوَصاِحُب الرَّ

أي ٓ يؾزم أن تركع, وتسجد إكؿا إيؿاء, واإليؿاء «: ُيقِمُئ بَِرْأِسفِ »قوله: 

 «.ُيقمُِئ بَِرْأِسفِ »يؽقن بالرأس مـ ققلف: 

ـُ ُطَؿَر َيْػَعُؾفُ »قوله:   «:َوَكاَن اْب

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ﴿: اهلل  وقد قال ,ملسو هيلع هللا ىلصلسل بالـَّبِل الت فيه:

 .[21إحزاب: ] ﴾ېئ

يف جؿقع شموكف: حتك  ملسو هيلع هللا ىلصمـ الؿشفقريـ بالتلسل بالـَّبِل  ڤوابـ طؿر 

س فقفا, ويصؾل الـَّبِل   .ملسو هيلع هللا ىلصأكف كان يتتبع الؿقاصـ التل يبقل, وُيعرِّ

ويف هذا بقاٌن لؾُسْبَحة التل كان ««: َكاَن ُيقتُِر َطَؾك َبِعقرِهِ »َوفِل ِرَواَيٍة: »قوله: 

 ملسو هيلع هللا ىلصُيَسبُِحَفا وهل صالة الؾقؾ والقتر أكثره إحدى طشر ركعة, كؿا ُطثر طـ الـَّبِل 

ـُ َأبِل ُمَؾْقَؽَة, قِقَؾ  يف حديث طائشة ولعؾف يليت بابف وأقؾف ركعة, فؼد صح طـ اْب

ـَ ُمَعاِويَ  ـِ َطبَّاٍس: َهْؾ َلَؽ فِل َأمِقِر الُؿْممِـِق ْب
ِ
َّٓ بَِقاِحَدةٍ ٓ َقاَل:  ؟َة, َفنِكَُّف َما َأْوَتَر إِ

 .(٤)«َأَصاَب, إِكَُّف َفِؼقفٌ »

 صفارة اإلبؾ, إذ لق كاكت كجسة ما جازت الصالة طؾقفا. ويف احلديح:
                                                                                       

 (.3765أخرجف البخاري يف صحقحف ) (٤)
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 حهِ احلٝٛإ َٔ حٝح طٗازت٘ أٚ جناضت٘:

وجؿقع الحققان صاهر طؾك الصحقح مـ أققال أهؾ العؾؿ, واخُتؾِػ اختالًفا 

كبقرا يف الؽؾب والخـزير, وقد تؼدم الؼقل فقفؿا ابتداًء, وهؽذا جؿقع إبقال 

صاهرة, إٓ ما كان خارًجا مـ اإلكسان, فبقلف وغائطف َكِجس, وهؽذا الدماء 

صاهرة إٓ ما كان مـ دم حقض, أو كػاس, هذا طؾك الؼقل الصحقح مـ أققال 

 أهؾ العؾؿ وإٓ الؿسللة فقفا خالف كبقر.

 أي يف صحقحف. «َولُِؿْسِؾؿٍ »قوله: 

َٓ ُيَصؾِّل َطَؾْقَفا اْلَؿْؽُتقَبةَ »قوله:  ُف  هذا الؼقد مفؿ حتك ٓ يظـ الظان «: َغْقَر َأكَّ

أن ما جاز يف الـافؾة مطؾًؼا, جاز يف الػرض مطؾًؼا, وما لزم يف الػريضة مطؾًؼا, 

 لزم يف الـافؾة مطؾًؼا.

, [238 البؼرة:] ﴾پ پ پ﴿طقًعا: فالػريضة يجقب لفا الؼقام, مادام مست

الَةِ »: ملسو هيلع هللا ىلصوالـافؾة كؿا قال الـبل  ُجِؾ َقاِطًدا َطَؾك كِْصِػ الصَّ , أخرجف (٤)«َصالَُة الرَّ

 ..ڤمسؾؿ طـ ابـ طؿرو 

 حهِ صال٠ ايٓاف١ً ع٢ً ايبعري يف ايطفس:

طؾك البعقر, أو الدابة, وأما الػريضة فال بد مـ أن  كصؾتوالـافؾة يجقز أن 

يـزل إٓ إذا كان الؿركقب صائرة أو سػقـة, وخشل خروج الققت قبؾ أن يصؾ 

إلك الؿطار: فنكف يصؾل فقفا إن تقسر لف الؼقام, فذاك وإن لؿ يتقسر يصؾل طؾك 

قفا الحال الذي هق طؾقف, وأما السػقـة فؼد ثبت طـ بعض السؾػ أكف يصؾل طؾ

 وهق يرى الساحؾ.
                                                                                       

 .ڤ( أيًضا مـ حديث طؿران بـ حصقـ 1115(, وأخرجف البخاري )735أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (٤)
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 فال يؾزم فقا الـزول, وإن كزل وتقسر لف ذلؽ فال يـؽر طؾقف.

: »)قوله:  َّٓ اْلَػَرائَِض »َولِْؾُبَخاِريِّ  «(:إ

وكان ٓ يصؾل طؾقفا »: ڤأي الؿؽتقبة, وقد جاء يف حديث ابـ طؿر 

 , وباهلل التقفقؼ والحؿد هلل.(٤)«الؿؽتقبة

 

 

  

                                                                                       

 .ڤ(, مـ حديث ابـ طؿر 700(, ومسؾؿ يف صحقحف )1098أخرجف البخاري ) (٤)
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 بُٝٓا ايٓاع بكبا٤ يف »حدٜح: ]

 [ «فكاٍ:... ,صال٠ ايصبذ إذ دا٤ِٖ آت

 

 

ـْ َطْبدِ  - 7٣   )َط
ِ
ـِ ُطَؿَر  اهلل ْبِح إْذ »َقاَل:  ڤْب َبْقـََؿا الـَّاُس بُِؼَباَء فِل َصاَلِة الصُّ

ْقَؾَة ُقْرآٌن, َوَقْد ُأِمَر َأْن َيْسَتْؼبَِؾ  ملسو هيلع هللا ىلصَجاَءُهْؿ آٍت, َفَؼاَل: إنَّ الـَّبِلَّ  َقْد ُأْكِزَل َطَؾْقِف الؾَّ

اِم, َفاْسَتَداُروا إَلك اْلَؽْعَبةِ   (.(٤)«اْلِؼْبَؾَة, َفاْسَتْؼبُِؾقَها. َوَكاَكْت ُوُجقُهُفْؿ إَلك الشَّ

l: 

 : لقتؿ ما يتعؾؼ بلحؽام الؼبؾة.احلديجني ساق املصيف 

حقـ كزل الؿديـة, فنكف مؽث سبعة طشر أو ستة  ملسو هيلع هللا ىلصما كان طؾقف الـبل  وفيه:

طشر شفًرا يصؾل إلك بقت الؿؼدس وكان يعجبف أن يتقجف إلك مؽة ٕهنا أول 

 .بقت وضع لؾـاس وٕهنا قبؾة أبقف إبراهقؿ 
جعؾ الؼبؾة ابتداًءا إلك بقت الؿؼدس حتك  اهلل  ولعؾ الحؽؿة مـ كّقن

وربؿا قالقا اكظروا إلك هذا الرجؾ الذي يزطؿ أكف  ,ملسو هيلع هللا ىلصٓ يتـؽر القفقد لدطقتف 

 اهلل  طؾك صريؼة إكبقاء, كقػ اتخذ قبؾة دون قبؾتفؿ ولفذا حقـ أكزل
ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿إمر بتغققر الؼبؾة, وبتحقيؾفا إلك الؽعبة تؽؾؿ السػفاء: 

ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٻ پ پ پ پ ڀ

 .[142البؼرة: ] ﴾ٹ

 هذا رجؾ ٓ يدري ما يػعؾ متشؽٌؽ يف ديـف. فؼال السػفاء مـ الؿـافؼقـ:
                                                                                       

 (.526(, ومسؾؿ يف صحقحف )403أخرجف البخاري يف صحقحف ) (٤)
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 مخالٌػ  وهق لألكبقاء متابعٌ  أكف يزطؿ الرجؾ هذا القفقد: مـ السػفاء وقال

 لطريؼتفؿ.

 إلك ديــا.هذا الرجؾ تقجف إلك قبؾتـا ويقشؽ أن يرجع  وقال السػفاء مـ الؽػار:

فساد ققلفؿ جؿقًعا وأخرب أن ما صدر طـفؿ هق السػف  اهلل  فبقـ

 واهلل أطؾؿ. ,إكؿا هق مطقع لربف مؿتثال ٕمره ملسو هيلع هللا ىلص ومحؿد

 «:َبْقـََؿا الـَّاُس بُِؼَباءَ »قوله: 

 وُأسس طؾك التؼقى يف اإلسالم, وأيًضا مسجد الـَّبِل
َ
 ,ملسو هيلع هللا ىلص وهق أول مسجد ُبـِل

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿ :اهلل  ُأسس طؾك التؼقى وكالهؿا مراد بؼقل

 .[108التقبة: ] ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ

  , َقاَل: َدَخْؾُت َطَؾك َرُسقلِ ڤَسِعقٍد اْلُخْدِريِّ  فػل حديث َأبِل
ِ
فِل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

َس َطَؾك التَّْؼَقى؟  بَْقِت َبْعِض كَِسائِِف, َفُؼْؾُت: َيا َرُسقَل  ـِ الَِّذي ُأسِّ , َأيُّ اْلَؿْسِجَدْي
ِ
اهلل

َْرَض, ُثؿَّ َقاَل:  ْٕ ـْ َحْصبَاَء, َفَضَرَب بِِف ا
ا مِ  .(٤)«ُهَق َمْسِجُدُكْؿ َهَذا»َقاَل: َفَلَخَذ َكػًّ

ويؼال: قَِباء, ويذكرون فقفا أوجف مـ الؾغة, مـطؼة بقـ الؿديـة «, ُقَباء»قوله: 

ومسجدها  الحؾقػة, وهل مـ طقالل الؿديـة كان يؼطـفا بـق َطْؿرو ابـ طقف,وذي 

َر »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  َقاَل: َقاَل َرُسقُل  ڤبـ ُحـَْقٍػ  جاء يف فضؾف حديث َسْفؾ ـْ َتَطفَّ َم

 .(2)«فِل َبْقتِِف ثؿَّ َأَتك َمْسِجَد ُقَباَء َفَصؾَّك فِقِف َصالًَة َكاَن َلُف َكَلْجرِ ُطْؿَرةٍ 

َّٓ إَِلك» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ُتشد الرحال إلقف لؼقل رسقل ولؽـ ٓ َحاُل إِ َثالََثِة  َوَٓ ُتَشدُّ الرِّ

 .ڤ هريرة أبل طـ طؾقف متػؼ «إَْقَصك َوَمْسِجدِ  َوَمْسِجِدي, الَحَراِم, َمْسِجدِ  َمَساِجَد:

                                                                                       

 (.1398أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (٤)

 يف صحقح الســ. (, وصححف اإلمام إلباين 1412أخرجف ابـ ماجف ) (2)
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يلتقف كؾ  ملسو هيلع هللا ىلصلؽـ إذا كـت يف الؿديـة استحب الذهاب إلقف, وكان الـَّبِل 

 .ڤسبت راكًبا وماشًقا ويصؾل فقف ركعتقـ كؿا يف الصحقحقـ طـ ابـ طؿرو 

ْبِح »قوله:  أي أن الرجؾ جاءهؿ وهؿ يصؾقن الصبح, وكان «: فِل َصاَلِة الصُّ

 وجففؿ إلك بقت الؿؼدس لعدم طؾؿفؿ بالـسخ.

 أي رجؾ كؿا هق مبقـ يف بعض الروايات.«: إذا جاءهؿ آٍت »قوله: 

بالتثبت إٓ يف  اهلل  ل خرب أحاد, وأكف يػقد العؾؿ, ولؿ يلمرقبق وفيه:

 .﴾َفَتَثَبُتقا﴿, ويف قراءة: ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ﴿خرب الػاسؼ: 
 ومعـاه أن خرب الصادق ُيؼبؾ, وخرب الؽذب ُيَرد, وخرب الػاسؼ ُيَتَثَبت فقف.

 »َفَؼاَل: »قوله: 
َّ
ْقَؾَة ُقْرآنٌ  ملسو هيلع هللا ىلصإنَّ الـَّبِل  :«َقْد ُأْكِزَل َطَؾْقِف الؾَّ

 مـ إحؽام. اهلل  وهق متعبدون بؿا أكزلف

 «:َوَقْد ُأِمَر َأْن َيْسَتْؼبَِؾ اْلِؼْبَؾةَ »قوله: 

 باستؼبال الؽعبة. اهلل  أي أمره

اهلل غقر مخؾقق,  دلقؾ لؼقل أهؾ السـة والجؿاطة, مـ أن الؼرآن كالم فيه:

 ﴾ٻ ٻ ٻ پ﴿. اهلل  يعقد, وأكف مـزٌل مـمـف بدأ, وإلقف 
 .[1الزمر: ] ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿, وقال تعالك: [2فصؾت: ]

, ثؿ جاء بف جربيؾ تؽؾؿ بف ربـا حؼقؼًة, وسؿعف مـف جربيؾ 

  ِملسو هيلع هللا ىلصاهلل  إلك َرُسقل. 

اهلل بؼقلف:  كؿا أمره هلل  اهلل يتعبد مـ طبقد َطْبدٌ  ملسو هيلع هللا ىلصأن الـَّبِل وفيه: 

 .[5البقـة: ] ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں﴿

ٱ ٻ ﴿يـسخ ما شاء مـ إحؽام قال تعالك:  اهلل  الـسخ وأنوفيه: 

 .[106البؼرة: ] ﴾ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ
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وربؿا ُيـسخ العؿؾ بالؽؾقة, وربؿا ُيـَسخ ويمتك بؿا هق فققف, أو بؿا هق 

بصقام دوكف, وهلل الحؽؿة البالغة والحجة الدامغة, فؼد ُكِسَخ صقام يقم طاشقراء, 

 رمضان, وُكِسَخ ققام الؾقؾ فريضة بالؼقام تطقع.

ٺ ٺ ٺ ٿ ﴿أن الؼرآن حجة طؾك العباد يجب أن يعؿؾقا بف: وفيه: 

 .[9اإلسراء: ] ﴾ٿ ٿ ٿ

هلل بلمره فؽان يتؿـك أن يتقجف إلك البقت  كان يتعبد ملسو هيلع هللا ىلصأن الـَّبِل وفيه: 

ڱ ڱ ﴿اهلل تعالك:  العتقؼ, ومع ذلؽ لؿ يتقجف حتك أتك إمر واإلذن مـ

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 

 .[144البؼرة: ] ﴾ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳

العذر بالجفؾ فنن الصحابة الؽرام صؾقا طؾك ما طـدهؿ مـ العؾؿ مع وفيه: 

ى ى ائ ائ ەئ ﴿اهلل طزوجؾ:  أكف قد تغقر ولؿ ُيخاصبقا بؿا لؿ يعؾؿقا قال

 .[15اإلسراء: ] ﴾ەئ

الؿفؿة التل يـبغل لؾطالب أن يحؼؼ الؼقل فقفا طؾك وهذه الؿسللة مـ الؿسائؾ 

اهلل طؾقفؿ, أصحاب الحديث, مع أن الخالف قائّؿ  صريؼة السؾػ الصالح رضقان

بقـ أهؾ السـة والجؿاطة فقفا إٓ أكـا رأيـا مـ أحسـ ما تؽؾؿ فقفا: الشـؼقطل يف 

الم الشـؼقطل , متـقًطا ويشقر إلك كأضقاء البقان ورأيـا كالًما لشقخـا مؼبؾ 

 اهلل  طـد تػسقر ققل :﴿[15اإلسراء: ] ﴾ى ى ائ ائ ەئ ەئ. 

أن العصر وما إلقف قد ُيطؾؼ طؾقف الؾقؾة, فنن الؼرآن ُأكزل يف العصر,  وفيه:

إلك الؽعبة صالة العصر, واكطؾؼ رجٌؾ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  وكان أول صالة صالها َرُسقل

مـ مسجده ولؼل أكاًسا مـ بـل َسؾَِؿة وهق يف ما يسؿك يف مسجد الؼبؾتقـ 

 وأخربهؿ أن الؼبؾة قد ُحقلت فؿالقا كؿا هؿ إلك الؽعبة.
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 وأصحاب قباء جاءهؿ الخرب يف صالة الصبح.

اهلل ولعؾفا كاكت الؼبؾة معفقدة  أمره«: َوَقْد ُأِمَر َأْن َيْسَتْؼبَِؾ اْلِؼْبَؾةَ »قوله: 

طـدهؿ, أهنا الؽعبة, أو أن الراوي رواه بالؿعـك, ٕن قبؾتفؿ كاكت بقت 

الؿؼدس: إٓ ٕهنؿ طؾؿقا مـ الؼريـة, أو مـ الؾػظ أهنا الؽعبة, فاستؼَبؾقها ويف 

 «فاستؼبِؾقها»رواية: 

 «:أمرهؿ بآستؼبال فاستؼَبؾقها»قوله: 

 فقا إلقف.أي أهنؿ فعؾقا ذلؽ وتقج

امِ »قوله:   «:َوَكاَكْت ُوُجقُهُفْؿ إَلك الشَّ

 إلك بقت الؿؼدس.

 جقاز الصالة إلك الجفة لؿـ تعذر طؾقف تحديد العقـ, وهذا أخذ مـ وفيه:

امِ »قوله:   «:ُوُجقُهُفْؿ إَلك الشَّ

 ٕن هذا الذي بالؿؼدور.

 «:َفاْسَتَداُروا إَلك اْلَؽْعَبةِ »قوله: 

َقت بالؽعبة   ٕهنا مؽعبة البـاء, ولفا أسؿاء غقر هذه.ُسؿِّ

أن مـ صؾك إلك غقر الؼبؾة كاسًقا أو جاهاًل, لقس طؾقف اإلطادة, ٕهنؿ وفيه: 

 أتؿقا صالهتؿ, وبـقا طؾك ما تؼدم, ولؿ يممروا باإلطادة.

جقاز الحركة يف الصالة إذا كان مـ مصؾحتفا, حتك ولق كاكت  وفيه:

روا مـ الشؿال إلك الجـقب وهؿ ركقع بؿعـك أن الحركة كثقرة فنن همٓء استدا

 اإلمام كػسف سقستدير ويتحرك, ثؿ تتحرك بؼقة الصػقف خؾػف.

تغققر الؽعبة ضـ بعضفؿ أن مـ مات قبؾ التغققر حبط  اهلل  ولؿا أكزل
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ک ک گ گ ﴿: اهلل  طؿؾف, أو أكف لحؼف كؼص وغقر ذلؽ, فلكزل

ففؿ  ,الرباء يف الصحقحقـ أي صالتؽؿ كؿا يف حديث[143البؼرة: ] ﴾گگ

 بديـف الؿشروع يف ذلؽ الققت. يتعبدون هلل 

دًا  اهلل  مؽان ُيؽرم وفيه: َما »: ڤحتك قالت طائشة  ,ملسو هيلع هللا ىلصبف ُمَحؿَّ

َّٓ ُيَساِرُع فِل َهَقاكَ   «.َأَرى َربََّؽ إِ

 , وربـا يستجقب لف.فؽان يتضرع هلل 

محبة الؿممـ, وحرصف طؾك مخالػة الؽػار, حتك ولق كاكقا أهؾ  وفيه:

كان يعجبف أن يتلسك هبؿ فقؿا لؿ ُيـزل فقف قرآن, ثؿ بعد  ملسو هيلع هللا ىلصالؽتاب, فنن الـَّبِل 

َما »ذلؽ لؿ يرتك مـ أمرهؿ شقئًا إٓ خالػفؿ فقف, فػل حديث أكس ققل القفقد: 

ـْ َأْمِرَكا
ُجُؾ َأْن َيَدَع مِ َّٓ َخاَلَػـَا فِقفِ  ُيِريُد َهَذا الرَّ  «.َشْقًئا إِ

فديـ اإلسالم ديـ قائٌؿ ومبـل طؾك القٓء والرباء مـ الؽػار, وهل مـ 

أطظؿ الشعائر مخالػة الؽافريـ, يف ألبستفؿ, وهقئاهتؿ, وأطقادهؿ ومـ أهؿ ذلؽ 

 يف طؼائدهؿ.
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 اضتكبًٓا أْطا حٝح قدّ َٔ »حدٜح: ]

 [«قًكٝٓاٙ بعني ايتُس ٜصًٞ ع٢ً محاز ,ايػاّ

 

 

ـْ َأَكسِ  - 7١ ـَ َقاَل:  )َط ـِ ِسقِري اِم,  ڤ اْسَتْؼَبْؾـَا َأَكًسا»ْب ـْ الشَّ ـَ َقِدَم ِم ِحق

ـْ  ـْ َذا اْلَجاكِِب َيْعـِل َط ـِ التَّْؿرِ, َفَرَأْيُتُف ُيَصؾِّل َطَؾك ِحَؿاٍر, َوَوْجُفُف ِم َفَؾِؼقـَاُه بَِعْق

َٓ َأكِّل َرَأْيُت »َفَؼاَل:  «َرَأْيُتَؽ ُتَصؾِّل لَِغْقرِ اْلِؼْبَؾِة؟», َفُؼْؾُت: «َيَساِر اْلِؼْبَؾةِ  َلْق

  قَل َرُس 
ِ
 (.(٤)«َيْػَعُؾُف َما َفَعْؾُتفُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

l: 

بـ سقريـ ولف أخقه غقر هذا كؾفؿ  هق أخق محؿد «:بـ سقريـ أكس»قوله: 

 صالب طؾؿ:

 بـ سقريـ وهق أكربهؿ. معبد إول:

 بـ سقريـ. خالد الثاين:

 حػصة بـت سقريـ وهل أصغرهؿ. الثالث:

 يحقك ابـ سقريـ. الرابع:

 سقريـ.بـ  أكسالخامس: 

امِ »قوله:  ـْ الشَّ ـَ َقِدَم ِم  «:اْسَتْؼَبْؾـَا َأَكًسا ِحق

استؼبال العائد مـ السػر, والرتحقب بف, وهذا مـ العادات الحؿقدة,  فيه:
                                                                                       

(٤)  
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التل تدل طؾك الؿحبة, وكان إصػال وما زالقا يحبقن أن يستؼبؾقا آباءهؿ, 

بـ جعػر,  اهلل طبد ملسو هيلع هللا ىلصوالؼادمقـ مـ السػر, إما لُِقحَؿؾقا معفؿ, كؿا ردف الـَّبِل 

والحسـ, والحسقـ وغقر واحد, وإما لقجقد شلء مـ الفدايا مع الؼادم مـ 

 السػر فقػرحقن لذلؽ.

ر أن الـاس يستلكسقن بف ويػرحقن بف, يشعر بإكس أن الؼادم إذا شعوفيه: 

 ولق كان بعقًدا طـ أهؾف, ووصـف.

اهلل طؾقفؿ مـ إسػار مـ أجؾ تبؾقغ  ما كان طؾقف الصحابة رضقان وفيه:

 .اهلل  ديـ
ـِ التَّْؿرِ »قوله:   أي مـطؼة خارج البصرة.«: َفَؾِؼقـَاُه بَِعْق

 أي الـافؾة.«: َفَرَأْيُتُف ُيَصؾِّل َطَؾك ِحَؿارٍ »قوله: 

صفارة الحؿار وأكف لقس بـجس بخالف ما ذهب إلقف بعضفؿ مـ ققل  وفيه:

حقـ أمر بالؼدور أن ُتؽػل وقال إهنا رجس, فرجسفا يف كقهنا محرمة,  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِل 

 وأهنا ٓ تحؾ.

طؾقفا وأصاب وأما مـ حقث الـجاسة فؾقست بـجسة وإٓ لؾزم مـ ركب 

 مـ شعرها, وطرقفا أو مـ لعاهبا وريؼفا, أن يغسؾ ما بف مـ الـجس.

جقاز الصالة طؾك الدابة غقر الػريضة و أكف ٓ ُيشرتط استؼبال الؼبؾة,  وفيه:

 .﴾ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڦ﴿وهذا مـ إمقر الؿعػق طـفا: 
 «:َفُؼْؾُت: َرَأْيُتَؽ ُتَصؾِّل لَِغْقرِ اْلِؼْبَؾِة؟»قوله: 

 سمال العالؿ طؿا ُيشؽؾ, وسمال اإلكسان قبؾ اإلكؽار طؾقف.فيه: 

َٓ َأكِّل َرَأْيُت َرُسقَل »قوله:    َفَؼاَل: َلْق
ِ
 «:َيْػَعُؾُف َما َفَعْؾُتفُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل
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 وفقف إبداء الحجة لؿـ سللؽ طـ أمٍر مـ إمقر. ,ملسو هيلع هللا ىلصالتلسل بالـبل  وفيه:

  أن الحجة فقؿا كان طؾقف َرُسقُل وفيه: 
ِ
فؿا فعؾف ففق شرع وما لؿ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

 يػعؾف فؾقس بشرٍع.

اَلِة َفنِنَّ » :ملسو هيلع هللا ىلص ويضاف إلك هذا ققل الـبل اهللَ ِقَبَؾ  إَذا َقاَم َأَحُدُكْؿ إَلك الصَّ

 .ڤ, متػؼ طؾقف طـ ابـ طؿر (٤)«َوْجِفِف َفال َيْبُصْؼ ِقَبَؾ َوْجِففِ 

الصالة طؾك الصحقح, مع أن والـفل طـ البصاق إلك جفة الؼبؾة إكؿا هق يف 

بعض أهؾ العؾؿ يرى أن الـفل طام, إكراًما لؾؼبؾة, والذي يظفر أن الـفل خاص, 

 اهلل ِقَبؾ وجفف, إذا كان يصؾل والحؿد هلل. وهق يف شلن الؿصؾل فؼط فنن

 

 

  

                                                                                       

 (.547(, ومسؾؿ يف صحقحف )406أخرجف البخاري يف صحقحف ) (٤)
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 [باب ايصفٛف]

 

 

 دَباُب ايصُُّفِٛفر

l: 

الجؿاطة, وتسقية الصػقف أي: الصػقف يف الصالة, وهذا يؽقن يف صالة 

ـْ َجابِرِ  ـِ َسُؿَرَة  مـ إمقر الؿفؿة فػل صحقح مسؾؿ َط َخَرَج َطَؾْقـَا »َقاَل:  ڤْب

  َرُسقُل 
ِ
قَن َكَؿا َتُصػُّ اْلَؿاَلئَِؽُة ِطـَْد َربَِّفاَفَؼاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َٓ َتُصػُّ َفُؼْؾـَا: َيا  ؟َأ

 َوَكْقَػ َتُصػُّ  َرُسقَل 
ِ
َُوَل َقاَل:  ؟اْلَؿاَلئَِؽُة ِطـَْد َربَِّفااهلل ْٕ ُػقَف ا قَن الصُّ ُيتِؿُّ

ػِّ  قَن فِل الصَّ  .(٤)«َوَيَتَراصُّ

:  الؿممـقـ إذ يرتاصقن يف الصػقف كؿا قال اهلل  وقد امتدح
 .[4الصػ: ] ﴾ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸﴿

وقد ُذكِر يف وصػ هذه إمة أهنؿ يصػقن يف صالهتؿ كؿا يصػقن يف قتالفؿ 

ـِ  يتقلك ذلؽ بـػسف, ويف حديث اْلَبَراءِ  ملسو هيلع هللا ىلصوٕهؿقة تسقية الصػقف كان اْلـَّبِل  ْب

  َقاَل: َكاَن َرُسقُل  ڤَطاِزٍب, 
ِ
ـْ َكاِحَقٍة إَِلك َكاِحَقٍة َيْؿَسُح  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ػَّ مِ َيَتَخؾَُّؾ الصَّ

 ومـ حديث :(2)«َٓ َتْخَتِؾُػقا َفتَْخَتِؾَػ ُقُؾقُبُؽؿْ »ُصُدوَرَكا َوَمـَاكَِبـَا َوَيُؼقُل: 
                                                                                       

 (.430أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (٤)

(, وهق يف 811(, والـسائل )664(, وأخرجف هبذا الؾػظ أبق داود )432أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (2)

 (.133برقؿ ) الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل 
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َٓ َتْخَتِؾُػقا, َفتَْخَتِؾَػ ُقُؾقُبُؽْؿ, لَِقِؾـِل ِمـُْؽْؿ »بؾػظ:  ڤمسعقد  أبل اْسَتُقوا, َو

ـَ َيُؾقَكُفْؿ, ُثؿَّ  َْحاَلِم َوالـَُّفك ُثؿَّ الَِّذي ْٕ ـَ َيُؾقَكُفؿْ ُأوُلق ا َفَلْكتُُؿ »َمْسُعقٍد:  َقاَل َأُبق «الَِّذي

 .(٤)«اْلَقْقَم َأَشدُّ اْختاَِلًفا

ـْ َرُسقلِ  ڤويف حديث أكس    َط
ِ
قا ُصُػقَفُؽْؿ َوَقاِرُبقا »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُرصُّ

ََرى  َٕ َْطـَاِق, َفَقالَِّذي َكْػِسل بَِقِدِه إِكِّل  ْٕ ـْ َخَؾِؾ َبْقـََفا َوَحاُذوا بِا ْقَطاَن َيْدُخُؾ ِم الشَّ

َفا اْلَحَذُف  ػِّ َكَلكَّ «الصَّ
 داود. , أخرجف أبق(2) 

  َأنَّ َرُسقَل  ڤوطـ ابـ طؿر 
ِ
ـَ », َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُػقَف َوَحاُذوا َبْق َأِققُؿقا الصُّ

وا الَْخَؾَؾ َولِقـُقا بِلَْيِدي إِْخَقاكُِؽْؿ   - ِطقَسك بِلَْيِدي إِْخَقاكُِؽؿْ لَْؿ َيُؼْؾ  -الَْؿـَاكِِب َوُسدُّ

ا َوَصَؾفُ  ـْ َوَصَؾ َصػًّ ْقَطاِن َوَم َٓ َتَذُروا ُفُرَجاٍت لِؾشَّ ا  َو ـْ َقَطَع َصػًّ اهللُ, َوَم

«اهللُ  َقَطَعفُ 
 داود والـسائل. , أخرجف أبق(٣) 

 ذنس أحهاّ تط١ٜٛ ايصفٛف:

 ولتسقية الصػقف أحؽام, مـفا:

َفَؾَؼْد َرَأْيُت »: ڤبـ مالؽ يف صحقح البخاري, قال َأَكٌس  ما جاء طـ أكس

 .(١)«َأَحَدَكا ُيْؾِصُؼ َمـْؽَِبُف بَِؿـْؽِِب َصاِحبِِف َوَقَدَمُف بَِؼَدمِفِ 

ؾ  ملسو هيلع هللا ىلصويبدأ يف تسقية الصػقف, مـ الصػ الؿؼدم, وقد كان : ومـفا ربؿا وكَّ

مـ يسقي الصػقف, ويبتدئ اإلمام يف تسقية الصػقف مـ خؾػف, ثؿ مـ طـ 

 يؿقـف, وشؿالف, ففذا أضبط لؾصػ.
                                                                                       

 (.432أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (٤)

 (.2166(, وابـ حبان )92/ 2(, والـسائل )667أخرجف أبق داود ) (2)

 (. 672(, وهق يف صحقح أبل داود إم برقؿ )666أخرجف أبق داود ) (٣)

 (.725أخرجف البخاري يف صحقحف ) (١)
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 فطٌ ايصف األٍٚ:

ـْ َأبِل َأنَّ  ڤُهَرْيَرَة  ويـبغل لإلكسان أن يحرص طؾك الصػ إول, فَع

  َرُسقَل 
ِ
ِل ُثؿَّ َلْؿ َيِجُدوا إِٓ َلْق َيْعَؾُؿ الـَّاُس َما فِل »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ػِّ إَوَّ الـَِّداِء َوالصَّ

 .(٤)«َأْن َيْسَتِفُؿقا َطَؾْقِف ْٓسَتَفُؿقا

 أفطٌ صفٛف ايسدٌ, ٚأفطٌ صفٛف ايٓطا٤:

وخقر صػقف الرجال أولفا, وشر صػقف الـساء أولفا, كؿا جاء يف صحقح 

ـْ َأبِل   َقاَل: َقاَل َرُسقُل  ڤُهَرْيَرَة  مسؾؿ, َط
ِ
َجاِل »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َخْقُر ُصُػقِف الرِّ

ُلَفا َها َأوَّ َها آِخُرَها, َوَخْقُر ُصُػقِف الـَِّساِء آِخُرَها َوَشرُّ ُلَفا َوَشرُّ  .(2)«َأوَّ

وهذا إذا كاكت صػقف الـساء متصؾة بصػقف الرجال, أما إذا كان لفـ مصؾك 

 لصػ الؿؼدم.بلكػسفـ وكاكت تصؾل هبـ إحداهـ, واجتؿعـ يف ذلؽ فنن خقر ا

ـْ  ومـفا: أكف يـبغل أٓ ُيشرع يف الصػ الثاين حتك يـتفل إول, لؿا جاء َط

ـِ َمالٍِؽ  َأَكسِ    َأنَّ َرُسقَل  ڤْب
ِ
َم, ُثؿَّ الَِّذي َيِؾقِف, »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ػَّ اْلُؿَؼدَّ قا الصَّ َأتِؿُّ

رِ  ػِّ اْلُؿَمخَّ ـْ ِفل الصَّ ـْ َكْؼٍص َفْؾَقُؽ  .(٣)«َفَؿا َكاَن ِم

ـِ  وٓ فرق بقـ مقامـ الصػقف, وشؿائؾفا مـ حقث الػضؾ مع أكف جاء, َط

ْقـَا َخْؾَػ َرُسقلِ »َقاَل:  ڤاْلَبَراِء,    ُكـَّا إَِذا َصؾَّ
ِ
ـْ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل , َأْحَبْبـَا َأْن َكُؽقَن َط

َأْو  - َطَذاَبَؽ َيْقَم َتْبَعُث َربِّ ِقـِل َيِؿقـِِف, ُيْؼبُِؾ َطَؾْقـَا بَِقْجِفِف, َقاَل: َفَسِؿْعُتُف َيُؼقُل: 

 .(١)«ِطَباَدكَ  -َتْجَؿُع 
                                                                                       

 (.437(, ومسؾؿ يف صحقحف )615أخرجف البخاري يف صحقحف ) (٤)

 (. 440أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (2)

برقؿ  (, وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل 818(, والـسائل )671أخرجف أبق داود ) (٣)

 (, وقال فقف: هذا حديث صحقح.57)

 (.709أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (١)
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ُػقِف  إِنَّ »وأما حديث:  ـِ الصُّ , فؼد أطؾف أهؾ (٤)«اهللَ َو َمالَئَِؽتَُف ُيَصؾُّقَن َطَؾك َمَقاِم

لِ  إِنَّ » العؾؿ, وقالقا: الصقاب فقف, بؾػظ: ػِّ إَوَّ  .«اهللَ َوَمالئَِؽتَُف ُيَصؾُّقَن َطَؾك الصَّ

ولق  ,ومـفا: أن الؿرأة صػ لقحدها, فال يجقز لؾؿرأة أن تصؾل بجاكب الرجال

ـِ َمالٍِؽ  كاكقا مـ الؿحارم لحديث َأكَسِ  َتُف ُمَؾقَْؽَة َدَطْت َرُسقَل »: ڤْب   َأنَّ َجدَّ
ِ
اهلل

لَِطَعاٍم َصـََعتُْف َلُف, َفَلَكَؾ مِـُْف, ُثؿَّ َقاَل: ُققُمقا َفأِلَُصؾِّ َلُؽْؿ َقاَل َأكٌَس: َفُؼْؿُت إَِلك  ملسو هيلع هللا ىلص

ـْ ُصقِل َما ُلبَِس, َفـََضْحتُُف بَِؿاٍء, َفَؼاَم َرُسقُل 
  َحِصقٍر َلـَا, َقِد اْسَقدَّ مِ

ِ
َوَصَػْػُت  ,ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـْ َوَرائِـَا, َفَصؾَّك َلـَا َرُسقُل َوالقَتِقَؿ َوَراَءُه, َوالَعجُ 
  قُز مِ

ِ
, ُثؿَّ اكَْصَرَف  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ـِ  .(2)«َرْكَعتَْق

 َٛقف املأَّٛ ايٛاحد إذا ص٢ً َع إَاّ مجاع١:

ومـفا: كان اإلمام معف واحد فؼط: فنكف يصؾل بجاكبف, لؿا جاء يف الصحقح 

ـِ َطبَّاٍس,  ـِ اْب بِتُّ فِل َبْقِت َخاَلتِل َمْقُؿقَكَة بِـِْت اْلَحاِرِث, َفَصؾَّك »َقاَل:  ڤَط

 
ُّ
ـْ َيَساِرِه,  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِل اْلِعَشاَء, ُثؿَّ َجاَء َفَصؾَّك َأْرَبًعا, ُثؿَّ َكاَم, ُثؿَّ َقاَم ُيَصؾِّل, َفُؼْؿُت َط

ـْ َيِؿقـِفِ   .(٣)«َفَلَداَركِل, َفَلَقاَمـِل َط

 وحديث ابـ طباس السابؼ دلقؾ طؾك ذلؽ.ويؽقن يف يؿقـ اإلمام, 

 ملسو هيلع هللا ىلصبؽر: فنن الـبل  وخروجف حقـ ُأجؾَِس طـ يسار أبل ملسو هيلع هللا ىلصوأما إمامة اْلـَّبِل 

ا بف. ,ملسو هيلع هللا ىلص -اهلل  متلسًقا بَِرُسقلِ  ڤبؽر  صار هق اإلمام, وصار أبق  وممتؿًّ
                                                                                       

يف ضعقػ أبل داود إم  (, وقال اإلمام إلباين 1005(, والرتمذي )676أخرجف أبق داود ) (٤)

ؾػظ: أخطل فقف معاوية بـ هشام, وتػرد بف, ويف حػظف ضعػ. ولذا قال (: حديث ضعقػ هبذا ال104)

 . وقد خالػف جؿاطة مـ الثؼات طـ سػقان «ٓ أراه محػقضًا»البقفؼل: 

«. هق الؿحػقظ»وهق الصقاب. وقال البقفؼل: «. طؾك الذيـ يِصؾقن الصػقف»وغقره طـ أسامة فرووه بؾػظ: 

 (.680) رقؿ: -أي صحقح أبل داود إم  -يف الؽتاب أخر  وقد صححف جؿاطة مـ إئؿة, كؿا بقـاه

 (.658(, ومسؾؿ يف صحقحف )380أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)

 (.660(, ومسؾؿ يف صحقحف )699أخرجف البخاري يف صحقحف ) (٣)



 
500 

 

  1/جإفــادة ذوي األفهـــام بشرح عمدة األحكام

 

 ومـفا: إذا كان ثالثة فالجؿاهقر طؾك أن اإلمام ُيؼدم ويصػ خؾػف آثـان.

مع تالمقذه مـ أهؾ الؽقفة أن يؽقن يف القسط ويجعؾ  ڤوذهب ابـ مسعقد 

 .(٤)ملسو هيلع هللا ىلصأحدهؿ طـ يؿقـف وأخر طـ يساره, قال هؽذا كـا كػعؾ مع اْلـَّبِل 

 بالـسخ. ڤبـ مسعقد  اهلل ولعؾف كان ُيػعؾ ذلؽ, ثؿ ُكسخ, ولؿ يعؾؿ طبد

وما يصـعف كثقر مـ  ,ويـبغل لؾؿلمقم واإلمام أن يقازي أحدهؿا أخر, فال

 الـاس مـ تؼدم اإلمام بؿسافة قدم, أو أكثر, ٓ دلقؾ طؾقف.

 حهِ تكدّ املأَّٛ ع٢ً اإلَاّ:

واختؾػ أهؾ العؾؿ فقؿا إذا تؼدم الؿلمقمقن طؾك اإلمام, كؿا هق الحاصؾ 

 يف الحرمقـ الشريػقـ هؾ تبطؾ الصالة, أم أن الصالة صحقحة؟

والذي طؾقف جؿع مـ العؾؿاء, مـ الؿتؼدمقـ والؿتلخريـ وقد رأيت رسالة 

 يف مؽتبة الحرم الؿدين, طؾك أن الصالة ٓ تبطؾ, مع أن إفضؾ أن يؽقن

 الؿصؾقن خؾػ إمام.

لؿا صؾك  ملسو هيلع هللا ىلصومـفا: أن تؽقن صػقف الجـازة ثالثة صػقف: ٕن اْلـَّبِل 

 طؾك الـجاشل قسؿفؿ هؽذا.

ـْ َطبْدِ  أن ُتصان :ومـفا ـِ  اْلَحِؿقدِ  الصػقف مـ الصػ بقـ السقاري, كؿا ثبت َط ْب

كَا الـَّاُس  َُمَراِء, َفاْضَطرَّ ْٕ ـْ ا
,  َمْحُؿقٍد َقاَل: َصؾَّقْـَا َخْؾَػ أَمِقٍر مِ ـِ اِرَيَتْق ـَ السَّ ْقـَا َبْق َفَصؾَّ

ْقـَا َقاَل َأَكُس  ا َصؾَّ ـُ َمالٍِؽ:  َفَؾؿَّ   ا َطَؾك َطْفِد َرُسقلِ ُكـَّا َكتَِّؼل َهذَ »ْب
ِ
 .(2)«ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

                                                                                       

 (542) أخرجف مسؾؿ (٤)

(, وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام 821(, والـسائل )229(, والرتمذي )673أخرجف أبق داود ) (2)

 (, وقال فقف: هذا حديث صحقح.35برقؿ ) القادطل 



          
 501 الصالة كتاب

 
 وذلؽ ٕن السقاري تمدي إلك تؼطقع الصػقف.

 يـبغل لألئؿة أن ُيعؾؿقا الـاس الرتاص يف الصـػ طؾك الفـدي الـبــقي,

بغقر اتخاذ الخققط, وٓ شلء مـ العالمات, فنن الخققط كاكت معفقدة 

 ولؿ يرد أكف استخدمفا. ,ملسو هيلع هللا ىلصطؾك طفد اْلـَّبِل 

 .«ولؿ يػعؾف فػعؾف محدث ,ملسو هيلع هللا ىلصأن ما كان مؼتضاه مقجقًدا طـد اْلـَّبِل » والؼاطدة:
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 ضٛٚا صفٛفهِ فإٕ »حدٜح: ]

 [«تط١ٜٛ ايصفٛف َٔ متاّ ايصال٠

 

 

ـْ َأَكسِ  - 75 ـِ َمالٍِؽ  )َط   َقاَل: َقاَل َرُسقُل  ڤْب
ِ
وا ُصُػقَفُؽْؿ, َفنِنَّ : »ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َسقُّ

اَلةِ َتْسِقَيَة  ـْ َتَؿاِم الصَّ ُػقِف ِم  .(٤)«الصُّ

اَلة»َوفِل ِرَواَية:  ـِ الصَّ ـْ ُحْس  (.(2)«ِم

l: 

 لبقان الحؽؿ يف تسقية الصػقف. احلديح: ساق املصيف 

 مـ التسقية أي احػظقها مـ اإلطقجاج.«: سقوا»قوله: 

إمر يؼتضل القجقب, ما لؿ يليت صارف يصرفف مـ القجقب إلك 

لتسقون »: ڤبـ بشقر  ومؿا يدل طؾك وجقبف, حديث الـعؿانآستحباب, 

 .(٣)«اهلل بقـ وجقهؽؿ صػقفؽؿ أو لقخالػـ

ـْ َتَؿاِم »أي يف صالتؽؿ, والعؾة: «: ُصُػقَفُؽؿْ »قوله:  ُػقِف ِم َفنِنَّ َتْسِقَيَة الصُّ

اَلةِ  هريرة  أبل ويف حديث ,«مـ حسـ الصالة»: ڤهريرة  ويف رواية: طـ أبل «الصَّ

, فؽؾؿا كاكت الصػقف مستقية ومرتاصة دل ذلؽ طؾك «مـ إقامة الصالة»: ڤ

 .«ولقـقا بقـ يدي إخقاكؽؿ»: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ائتالف الؼؾقب, والحال كؿا قال َرُسقُل 
                                                                                       

 (.433(, ومسؾؿ يف صحقحف )723أخرجف البخاري يف صحقحف ) (٤)

 (.435(, ومسؾؿ يف صحقحف )722أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)

 (.436(, ومسؾؿ يف صحقحف )717أخرجف البخاري يف صحقحف ) (٣)
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  َأنَّ َرُسقَل : »ملسو هيلع هللا ىلصمع أن اْلـَّبِل 

ِ
ـَ َيَدْيِف, َحتَّك َيْبُدَو  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َج َبْق َكاَن إَِذا َصؾَّك َفرَّ

 », ويف رواية: (٤)«َبَقاُض إِْبَطْقفِ 
ُّ
ـَ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن الـَّبِل إَِذا َسَجَد َلْق َشاَءْت َبْفَؿٌة َأْن َتُؿرَّ َبْق

ْت    َكاَن َرُسقُل », ويف رواية: (2)«َيَدْيِف َلَؿرَّ
ِ
إَِذا َسَجَد ُيَجـُِّح فِل ُسُجقِدِه,  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

«َحتَّك ُيَرى َوَضُح إِبَِطْقفِ 
 (٣). 

 

 

  

                                                                                       

 .ڤ(, مـ حديث طبد اهلل بـ مالؽ بـ بحقـة 495أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (٤)

 .ڤ(, مـ حديث مقؿقكة 496أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (2)

 .ڤ(, مـ حديث طؿرو بـ الحارث 495أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (٣)
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 يتطٕٛ صفٛفهِ »حدٜح: ]

 [«اهلل بني ٚدٖٛهِ يٝدايفٔ أٚ

 

 

ـْ الـُّْعَؿانِ  - 71 ـِ َبِشقرٍ  )وَط   , َقاَل: َسِؿْعُت َرُسقَل ڤْب
ِ
نَّ »َيُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َلُتَسقُّ

َـّ  ـَ ُوُجقِهُؽؿْ  ُصُػقَفُؽْؿ َأْو َلُقَخالَِػ  .(٤)«اهللُ َبْق

  َكاَن َرُسقُل »َولُِؿْسِؾٍؿ: 
ِ
ي بَِفا الِْؼَداَح, َحتَّك  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ي ُصُػقَفـَا, َحتَّك َكلَكََّؿا ُيَسقِّ ُيَسقِّ

ا إَذا َرَأى َأْن َقْد َطَؼْؾـَا َطـُْف, ُثؿَّ َخَرَج َيْقًما َفَؼاَم, َحتَّك إَذا َكاَد َأْن ُيَؽبَِّر, َفَرَأى َرُجاًل َباِديً 

نَّ ُصػُ  ِطَبادَ », َفَؼاَل: «َصْدُرهُ  , َلُتَسقُّ
ِ
َـّ اهلل ـَ ُوُجقِهُؽؿْ  قَفُؽْؿ َأْو َلُقَخالَِػ «اهللُ َبْق

 
(2).) 

l: 

 لبقان ما يرتتب طؾك مـ لؿ يسِق الصػقف. احلديح: ساق املصيف 

وذلؽ أكف  ,ملسو هيلع هللا ىلص اهلل يف الحديث أن ترك تسقية الصػ مخالػة لفدي رسقل

 السالمة. اهلل  تقطد طؾقفا بؿخالػة الؼؾقب, وتـافر إبدان, كسلل

وإذا كاكت هذه الؿعصقة بحد ذاهتا تمدي إلك ما تؼدم مـ مخالػة الؼؾقب  

والتـافر بقـ إبدان, فؿا بالؽ ببؼقة الؿعاصل التل هل أطظؿ مـفا ضرًرا وأشد 

مـفا خطرا, وهذا الؾػظ ممكد بالؼسؿ الؿحذوف الؿعروف بالم الؼسؿ والـقن 

نَّ ُصُػقَفُؽْؿ َأْو »الؿشددة:  َـّ َواهلل َلُتَسقُّ ـَ ُوُجقِهُؽؿْ  َلُقَخالَِػ  .«اهللُ َبْق

 كثقًرا. ملسو هيلع هللا ىلصجقاز الحؾػ بغقر استحالف, وهذا كان يحصؾ مـ اْلـَّبِل وفيه: 
                                                                                       

 (.436(, ومسؾؿ يف صحقحف )717أخرجف البخاري يف صحقحف ) (٤)

 (.436أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (2)
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 «:بـ بشقر الـعؿان»قوله: 

وأمف َطؿرة أخت ابـ  ,ڤصغقر هق وأبقه صحابقان  صحابل ,إكصاري

 .«اهلل واطدلقا بقـ أوٓدكؿ اتؼقا» :ملسو هيلع هللا ىلص وفقف ققل الـبل ,ڤرواحة 

 فقفا بقان لسبب ورود الحديث.ورواية مسؾؿ: 

مـ تسقية الصػقف وآهتؿام بذلؽ, وما  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ما كان طؾقف َرُسقل وفيه:

 .ملسو هيلع هللا ىلصيـبغل أن يسقر طؾقف إئؿة مـ التلسل باْلـَّبِل 

ي بَِفا اْلِؼَداَح,  ملسو هيلع هللا ىلصأن اْلـَّبِل  وفيه: كان يبالغ يف تسقية الصػ َحتَّك َكَلكََّؿا ُيَسقِّ

 عضفا البعض بدون تؼدم وٓ تلخر.أي بب

 «:َحتَّك إَذا َرَأى َأْن َقْد َطَؼْؾـَا َطـْفُ »قوله: 

 أن اإلكسان يـبغل أن يتعؾؿ كقػ يسقي صػة, وكقػ يدخــؾ يف فيه:

لؿا رأى مـفؿ التعؾؿ تققػ طـ الؿرور بقـ الصػقف,  ملسو هيلع هللا ىلصصالتف, فنكف 

 وكان يؽتػل بؿا يؼقمقن بف هؿ.

 .ملسو هيلع هللا ىلص أي لؾصالة كعادتف: «َيْقًما َفَؼامَ ُثؿَّ َخَرَج »قوله: 

أي قام يف الصػ, ثؿ التػت هؾ تراصت «: َحتَّك إَذا َكاَد َأْن ُيَؽبِّرَ »ققلف: 

 فلكؽر طؾقفؿ. ,الصػقف فرأى رجالً متؼدمًا

 إكؽار الؿـؽر حتك قبؾ الصالة وجقاز الؽالم بعد اإلقامة. فيه:

تشريػ, بخالف العبقدية , وهذه إضافة اهلل  إضافة العباد إلك وفيه:

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ﴿ففل طبقدية قفر قال ربـا:  ,العامة

 .[93مريؿ: ] ﴾ېئ

  يا ِطَبادَ »قوله: , وكؿا يف ﴾ۓ ڭ﴿»قوله:  وأما يف
ِ
فنضافة «, اهلل

 إضافة تشريػ.
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 ٚصففت أْا ٚايٝتِٝ »حدٜح: ]

 «ٚايعذٛش َٔ ٚزا٥ٓا... ,ٚزا٤ٙ

 

 

ـْ َأَكسِ  - 77 ـِ َمالٍِؽ  )وَط َتُف ُمَؾْقَؽَة, َدَطْت َرُسقَل : »ڤْب   َأنَّ َجدَّ
ِ
لَِطَعاٍم  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

َل َلُؽْؿ, َقاَل َأَكُس »َصـََعْتُف, َفَلَكَؾ ِمـُْف, ُثؿَّ َقاَل:  ـُ َمالٍِؽ: َفُؼْؿُت إَِلك  ُققُمقا َفُلَصؾِّ ْب

ـْ ُصقِل َما ُلبَِس, َفـََضْحُتفُ    بَِؿاٍء, َفَؼاَم َطَؾْقِف َرُسقُل  َحِصقرٍ َلـَا, َقِد اْسَقدَّ ِم
ِ
 ,ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـَا, َفَصؾَّك َلـَا َرُسقُل 
ـْ َوَرائِ   َوَصَػْػُت َأَكا َواْلَقتِقُؿ َوَراَءُه, َواْلَعُجقُز ِم

ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

, ُثؿَّ اْكَصَرَف  ـِ  .(٤)«َرْكَعَتْق

  َأنَّ َرُسقَل »َولُِؿْسِؾٍؿ: 
ِ
ِف  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ـْ »َقاَل:  ,-َأْو َخاَلتِِف  -َصؾَّك بِِف َوبُِلمِّ َفَلَقاَمـِل َط

«َيِؿقـِِف َوَأَقاَم الَؿْرَأَة َخْؾَػـَا
 

(2).) 

ـْ َطْبد الَقتِقُؿ ققؾ: ُهَق ُضؿقرة, َجدُّ الُحَسْقـ ـْ ُضؿقرة. اهلل بِ  بِ

l: 

وهل  ,لبقان أن الؿرأة صػ إذا كاكت لقحدها احلديح: ساق املصيف 

 .(٣)«َٓ َصاَلَة لَِػْرٍد َخْؾَػ الصػ» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل مستثـاه مـ ققل رسقل

 ,كؿا هق مبقـ يف الحديث ڤبـ مالؽ  هل جدة أكس«: ُمَؾْقَؽةَ »قوله: 
                                                                                       

 (.658(, ومسؾؿ يف صحقحف )380أخرجف البخاري يف صحقحف ) (٤)

 (.660أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (2)

يف التعؾقؼات الحسان طؾك  (, وصححف اإلمام إلباين 2202أخرجف ابـ حبان يف صحقحف ) (٣)

 .ڤ(, مـ حديث طؾل بـ شقبان 329و 328/ 2))اإلرواء(( ) - (, وقال فقف: صحقح2199ابـ حبان )
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 وجاء يف بعض الروايات أهنا أم سؾقؿ.

  َدَطْت َرُسقَل »قوله: 
ِ
 «:لَِطَعاٍم َصـََعْتفُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـ ثؿة خؾقة. فيه:  إجابة الدطقة حتك لق كاكت الداطقة امرأة, إذا أُمـت الػتـة ولؿ يؽ

 إكرام الضقػ وإكرام الشريػ يف الؼقم.وفيه: 

لؿ  ملسو هيلع هللا ىلصوما يـبغل أن يؽقن طؾقف الـاس: فنن الـبل  ,ملسو هيلع هللا ىلصتقاضع اْلـَّبِل وفيه: 

 يلكػ أن يجقب الدطقة وإن كاكت الداطقة امرأة, وإن كان طؾك صعام قؾقؾ.

 «:َفَلَكَؾ ِمـْفُ »قوله: 

إكرام الؿضقػ بإكؾ مـ صعامف, وإشعاره بإكس مـ دطقتف, وطدم  فيه:

 .طقب الطعام

َل َلُؽؿْ »ُثؿَّ َقاَل: »)قوله:   «(:ُققُمقا َفُلَصؾِّ

ع اْلـَّبِل  فيه:  ملسو هيلع هللا ىلصجقاز الـافؾة يف البقت, وجقاز الجؿاطة يف الـافؾة, وقد َجؿَّ

ع هبؿ يف رمضان.بـ طباس, وبلكس  اهلل بعبد  وأمف, وبجابر, وجبار, وَجؿَّ

ـْ ُصقِل َما َقاَل َأَكُس »قوله:  ـُ َمالٍِؽ: َفُؼْؿُت إِلَك َحِصقرٍ َلـَا, َقِد اْسَقدَّ ِم  «:ُلبَِس  ْب

 أي ٓطداد الؿؽان لؾصالة.

 أن الػراش قد ُيطؾؼ طؾقف ُلبس. فيه:

 جقاز الصالة طؾك البسط: إذا ُكظَػت وُصِفرت. وفيه:

 أي رش طؾقف ماء إلزالة الغبار, وما بف مـ َأًذى, أو قذر.«: َفـََضْحُتُف بَِؿاءٍ »قوله: 

  َفَؼاَم َطَؾْقِف َرُسقُل »قوله: 
ِ
 أي لؾصالة.«: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

 .ملسو هيلع هللا ىلص أي صػقا صػًا خؾػ الـبل«: َوَصَػْػُت َأَكا َواْلَقتِقُؿ َوَراَءهُ »قوله: 

مع غقره صًػا, بخالف ما  أن الطػؾ إذا كان مؿقزًا يصؾح أن يؽقن فيه:

 يعتؼده الرافضة, ومـ إلقفؿ, مـ أن دخقل الطػؾ يف الصػ ُيبطؾ الصالة.
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ـَا»قوله: 
ـْ َوَرائِ  .«وأمل أم سؾقؿ خؾػـا»ويف لػظ: «: َواْلَعُجقُز ِم

حجة لؿا تؼدم مـ أن الؿرأة تؽقن صًػا وحدها وطؾقف بقب البخاري:  فيه:

 .«باب الؿرأة وحدها تؽقن صػًا»

  َفَصؾَّك َلـَا َرُسقُل »قوله: 
ِ
ـِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  «:َرْكَعَتْق

 وأحرف الجر تتـاوب. ,أي صؾك بِـَا

 (:272) قال الحافظ ابـ حجر 

ُجِؾ » ـِ اْلَحـَِػقَِّة َتْػُسُد َصاَلُة الرَّ َلْق َخاَلَػْت َأْجَزَأْت َصاَلُتَفا ِطـَْد اْلُجْؿُفقِر َوَط

ٌػ َحْقُث َقاَل َقائُِؾُفْؿ َدلِقُؾُف َقْقُل ُدوَن اْلَؿْرَأِة َوُهَق َطِجقٌب  بـ  َوفِل َتْقِجقِفِف َتَعسُّ

َـّ  َرُه ـْ َحْقُث َأخَّ
َـّ مِ ُروُه َٓ  َمْسُعقٍد َأخِّ َْمُر لِْؾُقُجقِب َوَحْقُث َضْرُف َمَؽاٍن َو ْٕ اهلُل َوا

اَلِة َفنَِذا َح  َّٓ َمَؽاَن الصَّ َـّ فِقِف إِ ُرُه ُجَؾ َفَسَدْت َصاَلُة َمَؽاَن َيِجُب َتَلخُّ اَذِت الرَّ

ـْ َتَؽؾُِّػ َجَقابِِف َواهلُل  ـْ َتْلِخقِرَها َوِحَؽاَيُة َهَذا ُتْغـِل َط
َكَُّف َتَرَك َما ُأمَِر بِِف مِ

ِ
ُجِؾ ٕ الرَّ

بُِسُف  َٓ اَلِة فِل الثَّْقِب اْلَؿْغُصقِب َوُأمَِر  ـِ الصَّ ُ َط
َأْن َيـِْزَطُف اْلُؿْسَتَعاُن َفَؼْد َثَبَت الـَّْفل

ِذي  ُجِؾ الَّ َٓ ُيَؼاُل فِل الرَّ َفَؾْق َخاَلَػ َفَصؾَّك فِقِف َوَلْؿ َيـِْزْطُف َأِثَؿ َوَأْجَزَأْتُف َصاَلُتُف َفؾَِؿ 

ٌة َمْؿُؾقَكٌة َفَصؾَّك فِقَفا  َحاَذْتُف اْلَؿْرَأُة َذلَِؽ َوَأْوَضُح مِـُْف َلْق َكاَن لَِباِب اْلَؿْسِجِد ُصػَّ

بَِغْقِر إِْذكِِف َمَع اْقتَِداِرِه َطَؾك َأْن َيـَْتِؼَؾ َطـَْفا إَِلك َأْرِض اْلَؿْسِجِد بُِخْطَقٍة  َشْخٌص 

َٓ ِسقََّؿا إِن  تِل َحاَذْتُف َو ُجُؾ َمَع اْلَؿْرَأِة الَّ ْت َصاَلُتُف َوَأِثَؿ َوَكَذلَِؽ الرَّ َواِحَدٍة َصحَّ

اَلةِ   ـه. ا«َفَصؾَّْت بجـبف َجاَءْت َبْعَد َأْن َدَخَؾ فِل الصَّ
 «:ركعتقـ»قوله: 

 أي صؾك بـا ركعتقـ, غقر الػريضة.

 «:ملسو هيلع هللا ىلصُثؿَّ اْكَصَرَف »قوله: 

 أي خرج بعد قضاء حاجتف.
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  َأنَّ َرُسقَل »َولُِؿْسِؾٍؿ: »)قوله: 

ِ
فِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  «(:َصؾَّك بِِف َوبُِلمِّ

 ڤ كؿا أسؾػُت أن الحديث قد جاء طؾك القجفقـ, بؾ يف الصحقح طـ أكس

, َأَكٌس َخاِدُمَؽ اْدعُ  طـ أّم ُسَؾقؿ َأكَّفا َقالْت: َيا َرُسقَل 
ِ
ُفؿَّ َأْكثِْر »اهلَل َلفُ, َقاَل:  اهلل الؾَّ

 .(٤)«َماَلُف َوَوَلَدُه, َوَباِرْك َلُف فِقَؿا َأْطَطْقَتفُ 

مزرطة ربؿا تميت ثؿرها مرتقـ يف العام, ودفـ  ڤبـ مالؽ  فؽان ٕكس

 كقـ كػًسا.بقده مـ صؾبف ثؿا

ـْ َيِؿقـِفِ »َقاَل: »)قوله:   «(:َفَلَقاَمـِل َط

 هذا إذا لؿ يؽقن إٓ رجؾ واحد مع اإلمام, فنكف يؼقم طـ يؿقـف لؿا تؼدم.

 «:َوَأَقاَم الَؿْرَأَة َخْؾَػـَا»قوله: 

 ٕهنا صػ وحدها.

 

 

  

                                                                                       

 (.2481, 2480(, ومسؾؿ يف صحقحف )6378أخرجف البخاري يف صحقحف ) (٤)
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  ,فكُت عٔ ٜطازٙ»حدٜح: ]

 [«فأخر بساضٞ فأقاَين عٔ ميٝٓ٘

 

 

ـِ  - 78 ـْ اْب  ملسو هيلع هللا ىلصِبتُّ ِطـَْد َخاَلتِل َمْقُؿقَكَة, َفَؼاَم الـَّبِلُّ »َقاَل:  ڤ َطبَّاسٍ )وَط

ـْ َيِؿقـِفِ  ـْ َيَساِرِه. َفَلَخَذ بَِرْأِسل َفَلَقاَمـِل َط ْقِؾ. َفُؼْؿُت َط ـْ الؾَّ  (.(٤)«ُيَصؾِّل ِم

l: 

 لبقان مققػ الؿلمقم مـ اإلمام إن كان وحده. :ساق املصيف احلديح 

 «:بِتُّ ِطـَْد َخاَلتِل َمْقُؿقَكةَ »قوله: 

 .ملسو هيلع هللا ىلص هل بـت الحارث زوج الـبل

 بقتقتة الؿحرم طـد محرمف. فيه:

 زيارة إرحام. وفيه:

ْقؾِ  ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼاَم الـَّبِلُّ »قوله:  ـْ الؾَّ  «:ُيَصؾِّل ِم

أكف كام حتك كػخ وكان »أي بعد أن كام ٕكف قد جاء يف بعض الروايات: 

 «.إذا كام كػخ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسقل

فضقؾة ققام الؾقؾ وهل مـ العبادات الجؾقالت التل ُيَزاد هبا اإليؿان  وفيه:

ويحصؾ هبا الخقر, والرب, واإلحسان فال يـبغل لؾؿسؾؿ أن يحرم كػسف مـ ققام 

مـ أول الؾقؾ و  ملسو هيلع هللا ىلصالؾقؾ ولق بركعة أو بلكثر ومـ كؾ الؾقؾ قد صؾك اْلـَّبِل 

                                                                                       

 (.763(, ومسؾؿ يف صحقحف )699أخرجف البخاري يف صحقحف ) (٤)
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 .ڤوسطف وآخره حتك اكتفك وتره يف السحر كؿا يف الصقصقـ طـ طائشة 

ـْ َيَساِرهِ »قوله:   «:َفُؼْؿُت َط

وقد بقب  ,برأسف وأداره ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  وهذا خالف السـة, ولفذا أخذ رسقل

باب إذا قام الرجؾ طـ يسار اإلمام وحقلف اإلمام خؾػف إلك يؿقـف »البخاري: 

 تؿت صالتف.

 «.بلذين»ويف رواية: 

ـْ َيِؿقـِفِ »قوله:   «:َفَلَقاَمـِل َط

 إكؽار الؿـؽر حتك ولق يف الصالة. فيه:

أن الحركة القسقرة يف الصالة ٓ تبطؾفا, وهؽذا الحركة وإن كاكت  وفيه:

كثقرة إن كاكت مـ مصؾحتفا ٓ تبطؾفا, وهذا الحديث لف صرق كثقرة, مطقلة 

مام يصؾل بؿـ معف بجاكبف, إذا لؿ وإكؿا ساقف الؿصـػ لبقان أن اإل ,ومختصرة

 يؽـ أحد غقره.

 اهلل  هـا قد أشار إلك بعض الؿفؿات, وكسلل والؿصـػ 
 التقفقؼ والسداد, والحؿد هلل رب العالؿقـ.
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 [باب اإلَا١َ]

 

 

١ََِر ََا  دَباُب اإِل

l: 

بعد أن ذكر أحؽام الصػقف كاسب أن يذكر أحؽام اإلمامة فنن اإلمام يؽقن 

ولفا  ,متؼدًما طؾك الصػ, واإلمامة غالًبا تؽقن يف صالة الػريضة جؿاطة

وقد اختؾػ العؾؿاء أيفؿا أفضؾ اإلمامة أم إذان والصحقح أن اإلمامة  ,أحؽام

 
ّ
 .ملسو هيلع هللا ىلصأفضؾ فنهنا صريؼ الـَّبِل

م رسقل ملسو هيلع هللا ىلصوكان  أبا بؽر الصديؼ يف  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  يختار لفا أهؾ الػضؾ, فؼد قدَّ

ـَ َأنَّ َرُسقَل مرضف الذي مات فقف,  َشَة ُأمِّ اْلُؿْممِـِق
ـْ َطائِ   فَع

ِ
َقاَل فِل َمَرِضِف:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ُقْؾُت إِنَّ َأَبا َبْؽٍر إَِذا َقاَم فِل َمَؼامَِؽ », َقاَلْت َطائَِشُة: «ُمُروا َأَبا َبْؽرٍ ُيَصؾِّل بِالـَّاسِ »

ـْ اْلُبَؽاِء َفُؿْر ُطَؿَر َفْؾُقَصؾِّ باِلـَّاِس. َفَؼاَل: 
ُمُروا َأَبا َبْؽرٍ َفْؾُقَصؾِّ َلْؿ ُيْسِؿْع الـَّاَس مِ

اَم فِل َمَؼامَِؽ َلْؿ . َفَؼاَلْت َطاِئَشُة َفُؼْؾُت لَِحْػَصَة ُققلِل إِنَّ َأَبا َبْؽٍر إَِذا قَ «بِالـَّاسِ 

ـْ اْلُبَؽاء َفُؿْر ُطَؿَر َفْؾُقَصؾِّ بِالـَّاِس َفَػَعَؾْت َحْػَصةُ 
 ُيْسِؿْع الـَّاَس مِ

  َفَؼاَل َرُسقُل 
ِ
َـّ َصَقاِحُب ُيقُسَػ ُمُروا َأَبا َبْؽرٍ َفْؾُقَصؾِّ : ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َـّ ْٕكُت ُؽ إِكَّ

َـّاسِ   .(٤)«باِل
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ّ
ـْ َأبِل ملسو هيلع هللا ىلصوقد أمر الـَّبِل ُهَرْيَرَة,  بآقتداء باإلمام فقؿا هق مـ شلن الصالة: َط

  َقاَل: َقاَل َرُسقُل 
ِ
َماُم لِقُْمَتؿَّ بِِف, َفنَِذا َكبََّر َفَؽبُِّروا, َوإَِذا َقَرَأ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل إِكََّؿا ُجِعَؾ اإْلِ

, َوإَِذا َرَكَع َفلَْكِصُتقا, َوإَِذا َقاَل: َغْقِر الَْؿْغُضقِب َطَؾْقِفْؿ َوٓ  ـَ ـَ َفُؼقلُقا: آِمق الِّق الضَّ

ـْ َحِؿَدُه, َفُؼقُلقا: َفاْرَكُعقا, َوإَِذا َقاَل: َسِؿعَ  َا َوَلَؽ اْلَحْؿُد, َوإَِذا َسَجَد  اهللُ لَِؿ الؾَُّفؿَّ َربَـّ

ـَ  «َفاْسُجُدوا, َوإَِذا َصؾَّك َجالًِسا َفَصؾُّقا ُجُؾقًسا َأْجَؿِعق
 (٤). 

ـْ َأبِلومسابؼة اإل  ُهَرْيَرةَ  مام ُتعترب كبقرة كؿا سقليت معـا مـ حديث الباب: َط

 ڤ
ِّ
ـْ الـَّبِل َل »َقاَل:  ,ملسو هيلع هللا ىلص, َط َماِم: َأْن ُيَحقِّ اهللُ  َأَما َيْخَشك الَِّذي َيْرَفُع َرْأَسُف َقْبَؾ اإْلِ

«َرْأَسُف َرْأَس ِحَؿاٍر, َأْو َيْجَعَؾ ُصقَرَتُف ُصقَرَة ِحَؿاٍر؟
ففذا وطقد طظقؿ يدل , (2) 

 طؾك وجقب آقتداء باإلمام.

اهلل  الحديث يدل طؾك طدم الؿسابؼة لف حتك يف التلمقـ, وهق أن الـبل صؾكو

الػاتحة: ] ﴾ڄ ڦ ڦ ڦ ڄ﴿َوإَِذا َقاَل: »طؾقف وطؾك آلف وسؾؿ, قال: 

ـْ َذْكبِفِ  [7
َم مِ ـْ َواَفَؼ َقْقُلُف َقْقَل اْلَؿاَلئَِؽِة, ُغِػَر َلُف َما َتَؼدَّ , َفنِكَُّف َم ـَ  .(٣)«َفُؼقُلقا: آمِق

ـْ َمالِِؽ  ـِ اْلُحَقْيِرِث  وتؽقن اإلمامة يف الؽبقر طؾؿًا أو طؾؿًا وسـًا فَع  ڤ ْب

  َقاَل: َأَتْقـَا َرُسقَل 
ِ
ـَ َلْقَؾًة, َوَكاَن  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ـُ َشَبَبٌة ُمَتَؼاِرُبقَن, َفَلَقْؿـَا ِطـَْدُه ِطْشِري َوَكْح

  َرُسقُل 
ِ
ـْ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـْ َتَرْكـَاُه مِ َـّ َأكَّا َقِد اْشَتْؼـَا إَِلك َأْهؾِـَا, َفَسَلَلـَا َطؿَّ َرِحقًؿا َرفِقًؼا, َفَظ

ك َأْهؾِقُؽْؿ, َفَلقِقُؿقا ِطـَْدُهْؿ َوَطؾُِّؿقُهْؿ, َوُمُروُهْؿ َأْهؾِـَا, َفَلْخَبْرَكاُه َفَؼاَل: اْرِجُعقا إِلَ 

ُؽْؿ َأْكَبُرُكؿْ  ْن َلُؽْؿ َأَحُدُكْؿ, َوْلَقُممَّ اَلُة َفْؾُقَمذِّ  وقد تؼدم معـا.«, إَِذا َحَضَرِت الصَّ

ـْ َأبِل   َقاَل: َقاَل َرُسقُل  ڤ َسِعقدٍ  وَط
ِ
ُفْؿ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل إَِذا َكاُكقا َثاَلَثًة َفْؾَقُممَّ
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َماَمِة َأْقَرُؤُهؿْ  ُفْؿ بِاإْلِ  .(٤)«َأَحُدُهْؿ َوَأَحؼُّ

ـِ َضْؿَعٍج َقال َسِؿْعُت َأَبا َمْسُعقٍد  ويف الحديث يف مسؾؿ طـ َأْوسِ  ْب

َْكَصاِريَّ َيُؼقُل: َقاَل َرُسقُل  ْٕ   ا
ِ
, َفنِْن َكاُكقا  َتاِب َيُممُّ اْلَؼْقَم َأْقَرُؤُهْؿ لِؽِ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ِ
اهلل

ـَِّة َسَقاًء َفَلْقَدُمُفْؿ ِهْجَرًة, َفنِْن  ـَِّة, َفنِْن َكاُكقا فِل السُّ فِل اْلِؼَراَءِة َسَقاًء َفَلْطَؾُؿُفْؿ بِالسُّ

 .(2)«َكاُكقا فِل اْلِفْجَرِة َسَقاًء َفَلْقَدُمُفْؿ ِسْؾًؿا

َٓ »ويف رواية:  َٓ َيْؼُعْد َفَلْكَبُرُهْؿ ِسـًّا, َو ُجَؾ, فِل ُسْؾَطاكِِف, َو ُجُؾ الرَّ َـّ الرَّ َيُممَّ

َّٓ بِنِْذكِفِ   .«فِل َبْقتِِف َطَؾك َتْؽرَِمتِِف إِ

 حهِ إَا١َ األع٢ُ:

ويجقز أن يمم إطؿك إصحاء, وهذا طؾقف جؿاهقر العؾؿاء, ويخالػ 

  ,مالؽ وٓ دلقؾ معف
ّ
الؿديـة  ابـ أم مؽتقم طؾك ملسو هيلع هللا ىلصوقد استخؾػ الـَّبِل

 والؿستخَؾػ يصؾل بالـاس.

وجقز الجؿفقر إمامة ولد الزكا, مع أن اإلمام مالؽ يؿـع ذلؽ, وٓ دلقؾ 

 .[164إكعام: ] ﴾ېئ ىئ ىئ ىئ یی﴿فؼد قال تعالك:  ,يؿـع

 حهِ إَا١َ ايعبد:

 .أيًضا, وخالػ مالؽ  والجؿفقر طؾك صحة إمامة العبد
اإلمامة, قال يخشك أن يتؽؾؿ الـاس وُحجة مالؽ فقف مـ مـع ولد الزكا مـ 

 فقف فقلثؿقن بسببف.

 ڤ, باب إمامة العبد, وطؾؼ أثًرا أن طائشة وقد بقب البخاري 

 كاكت يممفا مقٓها ذكقان مـ الؿصحػ.
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ُلقَن اْلُعْصَبَة َمْقِضٌع »: ڤوذكر حديث ابـ طؿر  َوَّ ْٕ ا َقِدَم اْلُؿَفاِجُروَن ا َلؿَّ

اهلل طؾقف وسؾؿ كان  اهلل طؾقف وطؾك آلف وسؾؿ اهلل صؾك سقلبُِؼَباٍء قبؾ َمْؼَدِم ر

ُفْؿ َسالٌِؿ مقلك أبل  .(٤)«ُحَذْيَػَة وكان َأْكَثَرُهْؿ ُقْرآًكا َيُممُّ

ز أهؾ السـة والجؿاطة, الصالة خؾػ كؾ إمام, بر, أو  ومـ هذا الباب جقَّ

 فاجر مـ الؿسؾؿقـ, مع اطتؼادهؿ أن الصالة خؾػ السـل أفضؾ.

ب اإلمام البخاري يف صحقحف:وقد   ,«باب إمامة الؿػتقن والؿبتدع» بقَّ

 وقال الحسـ: صؾ وطؾقف بدطتف.

ـْ ُطَبْقدِ    وساق َط
ِ
ـِ َطِديِّ  اهلل ـِ ِخَقاٍر, َأكَُّف َدَخَؾ َطَؾك ُطْثَؿانَ  ْب اَن  ْب ـِ َطػَّ  ,ڤْب

ٍة, َوَكَزَل بَِؽ  َما َكَرى, َوُيَصؾِّل َلـَا إَِماُم فِْتـٍَة,  َوُهَق َمْحُصقٌر َفَؼاَل: إِكََّؽ إَِماُم َطامَّ

ُج  ـْ »َفَؼاَل:  ؟َوَكَتَحرَّ ـَ الـَّاُس, َفَلْحِس ـُ َما َيْعَؿُؾ الـَّاُس, َفنَِذا َأْحَس الَُة َأْحَس الصَّ

 .(2)«َمَعُفْؿ, َوإَِذا َأَساُءوا َفاْجَتـِْب إَِساَءَتُفؿْ 

: ْهِريُّ , َقاَل: الزُّ َبْقِديُّ ـْ » َوَقاَل الزُّ
َّٓ مِ َٓ َكَرى َأْن ُيَصؾَّك َخْؾَػ الُؿَخـَِّث إِ

َٓ ُبدَّ مِـَْفا  .«َضُروَرٍة 

  ملسو هيلع هللا ىلصقال الـبل  ڤوذكر حديث أكس 

 .(٣)«حبشل كلن رأسف زبقبة اسؿع وأصع ولق طبد»: ڤذر  ٕبل

ـْ أبل   , َقاَل: َقاَل َرُسقُل ڤُهَرْيَرَة  واإلمام ضامـ, كؿا جاء َط
ِ
: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـٌ » ُن ُمْمَتَؿ ـٌ َواْلُؿَمذِّ َماُم َضاِم داود, وهق يف  , أخرجف الرتمذي, وأبق(١)«اإْلِ
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 الصحقح الؿسـد.

 حهِ أَا١َ املتٓفٌ باملفرتض:

ويجقز لؾؿتـػؾ أن يصؾل خؾػ الؿػرتض, ولؾؿػرتض أن يصؾل خؾػ 

ـْ َجابِرِ  ـِ َطْبدِ  الؿتـػؾ, فػل الصحقح َط   ْب
َ
َأنَّ »اهلُل َتَعاَلك َطـُْفَؿا:  الّؾفِّ َرِضل

ـَ َجَبٍؾ  ُمَعاذَ    ,ڤْب
ِّ
اَلَة,  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن ُيَصؾِّل َمَع الـَّبِل ُثؿَّ َيْلتِل َقْقَمُف َفُقَصؾِّل بِِفُؿ الصَّ

َز َرُجٌؾ َفَصؾَّك َصاَلًة َخِػقَػًة, َفَبَؾَغ َذلَِؽ ُمَعاًذا َفؼَ  اَل: َفَؼَرَأ بِِفُؿ اْلَبَؼَرَة, َقاَل: َفَتَجقَّ

 
َّ
ُجَؾ َفَلَتك الـَّبِل , إِكَّا َقْقٌم َكْعَؿُؾ  َفَؼاَل: َيا َرُسقَل  ملسو هيلع هللا ىلصإِكَُّف ُمـَافٌِؼ! َفَبَؾَغ َذلَِؽ الرَّ

ِ
اهلل

ْزُت َفَزَطؿَ   بَِلْيِديـَا َوَكْسِؼل بِـََقاِضِحـَا َوإِنَّ ُمَعاًذا َصؾَّك بِـَا اْلَباِرَحَة َفَؼَرَأ اْلَبَؼَرَة, َفَتَجقَّ

  َأكِّل
ُّ
ٱ ﴿اْقَرْأ:   -َثاَلًثا  -َيا ُمَعاُذ َأَفتَّاٌن َأْكَت؟! »: ملسو هيلع هللا ىلصُمـَافٌِؼ! َفَؼاَل الـَّبِل

 .(٤)«﴾ں ڻ ڻ ڻ﴿, وَ ﴾ٻ

 حهِ إَا١َ املتُِٝ يًُتٛض٧:

ـْ َطائَِشَة    ,ڤويجقز لؾؿتقؿؿ أن يمم الؿتقضئ والعؽس, فَع
ِّ
َزْوِج الـَّبِل

  َخَرْجـَا َمَع َرُسقلِ »َقاَلْت:  ملسو هيلع هللا ىلص
ِ
فِل َبْعِض َأْسَػاِرِه, َحتَّك إَِذا ُكـَّا بِاْلَبْقَداِء, َأْو  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

  بَِذاِت الَجْقِش, اْكَؼَطَع ِطْؼٌد لِل, َفَلَقاَم َرُسقُل 
ِ
َطَؾك التَِؿاِسِف, َوَأَقاَم الـَّاُس  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

 .(2)«َمَعُف, َوَلْقُسقا َطَؾك َماٍء, َوَلْقَس َمَعُفْؿ َماءٌ 

 املطافس يًُكِٝ:حهِ إَا١َ 

 ويجقز لؾؿسافر أن يمم الؿؼقؿ والعؽس, إٓ أكف يجب طؾك الؿؼقؿ أن يتؿ الصالة.

وإذا صؾك الؿسافر خؾػ الؿؼقؿ, يجب طؾك الؿسافر أن يتؿ الصالة, لَؿا 
                                                                                       

 (.465(, ومسؾؿ يف صحقحف )705أخرجف البخاري يف صحقحف ) (٤)

 (.367(, ومسؾؿ يف صحقحف )334أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)



          
 517 الصالة كتاب

 
ـْ ُمقَسك ـَ َطبَّاٍس  أخرجف مسؾؿ َط , َقاَل: َسلَْلُت اْب ِّ

ـِ َسَؾَؿَة اْلُفَذلِل َكقَْػ : »ڤبْ

َماِم؟ َفَؼاَل:  ُأَصؾِّل َة, إَِذا َلْؿ ُأَصؾِّ َمَع اإْلِ ـِ ُسـََّة َأبِل»إَِذا ُكـُْت بَِؿؽَّ  .(٤)«ملسو هيلع هللا ىلصاْلَؼاِسِؿ  َرْكَعتَْق

 حهِ إَا١َ ايصيب املُٝص:

وتصح إمامة الؿؿقز مـ الؿسؾؿقـ, وٓ يشرتط يف اإلمام أن يؽقن بالًغا, فنن 

 يقجد, صحت.ُوِجَد البالغ ففق إفضؾ, وإحسـ, وإن لؿ 

ـَ َسؾَِؿَة,  فػل البخاري طـ َطْؿَرو ا َكاَن َيْقُم اْلَػْتِح, َجَعَؾ »َقاَل:  ڤْب َلؿَّ

ـْ ِطـِْد َرُسقلِ 
وَن َطَؾْقـَا َقْد َجاُءوا مِ   الـَّاُس َيُؿرُّ

ِ
, َفُؽـُْت َأْقَرُأ, َوَأَكا ُغاَلٌم, ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

  بِنِْساَلِم َقْقمِِف إَِلك َرُسقلِ  َفَجاَء َأبِل
ِ
  , َفَؼاَل َرُسقُل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ِ
ُؽْؿ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َيُممُّ

, َفـََظُروا, َفُؽـُْت َأْكَثَرُهْؿ ُقْرآًكا, َقاَل: َفَؼاَلْت اْمَرَأٌة: َغطُّقا اْسَت «َأْكَثُرُكْؿ ُقْرآًكا

ـْ َفَرِحل بَِذلَِؽ 
 .(2)«َقاِرئُِؽْؿ, َقاَل: َفاْشَتَرْوا َلُف ُبْرَدًة, َقاَل: َفَؿا َفِرْحُت َأَشدَّ مِ

غقر اإلمام الراتب: لؽـ  ,ويجقز أن يمم يف الؿسجد, أو يف بقت غقره

ـِ مالٍؽ,  باإلذن, كؿا تؼدم يف حديث ِطْتَبانَ  ـْ َشِفَد َبْدًرا, قال:  ,ڤب وهق مِؿَّ

  َبْعَد ما اْشَتدَّ الـََّفاُر, َواْسَتْلَذَن رُسقُل  ,ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فجاء رسقل
ِ
َفَلِذْكُت لُف,  ,ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـْ َبْقتَِؽ 
 مِ
َ
ـَ ُتِحبُّ َأْن ُأَصؾِّل َفَلَشْرُت لُف إِلك الَؿَؽاِن « ؟َفَؾْؿ َيْجؾِْس حتك قاَل: َأْي

 فقف, َفَؼاَم َرُسقُل 
َ
َفَؽبََّر َوَصَػْػـَا َوراَءُه, َفَصؾَّك  ,ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  الَِّذي ُأحبُّ َأْن ُيَصؾِّل

ـَ َسؾَّؿَ َرَكَعَتْقـ, ُثؿَّ َسؾََّؿ َوَسؾَّؿْ   «.ـَا ِحق

 حهِ إَا١َ املسأ٠ يًسدٌ:

الؿتلخرة  وأما الؿرأة فال يجقز لفا أن تمم الرجال, وقد سؿعـا يف هذه إزمـة
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دطقة إلك إمامة الؿرأة لؾرجؾ, وإلك خطبة الؿرأة لؾجؿعة, والصحقح أن هذا مـ 

جؿاطة  شمون الرجال, وإفضؾ لؾؿرأة أن تصؾل يف بقتفا, ويجقز لفا أن تصؾل

 مع الؿسؾؿقـ: لؽـ ٓ يحؼ لفا اإلمامة, إٓ إذا كاكت تمم كساء مثؾفا.

ـْ َأبِل   َلَؼْد كََػَعـِل»َقاَل:  ڤبَْؽَرَة,  فَع
َّ
ا َبَؾَغ الـَّبِل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلُل بَِؽؾَِؿٍة َأيَّاَم الَجَؿِؾ, َلؿَّ

ـْ ُيْػؾَِح َقْقٌم  ْقا َأْمَرُهُؿ اْمَرَأةً َأنَّ َفاِرًسا َمؾَُّؽقا ابْـََة كِْسَرى َقاَل: َل  . َأخرجف البَُخاِري.(٤)«َولَّ

 يف الؿغـل: قال ابـ قدامة 

َٓ َكافَِؾٍة, فِل َقْقِل  ُجُؾ بَِحاٍل, فِل َفْرٍض َو ا اْلَؿْرَأُة َفاَل َيِصحُّ َأْن َيْلَتؿَّ بَِفا الرَّ َوَأمَّ

ِة اْلُػَؼَفاِء, َوَقاَل َأُبق َٓ إَطاَدَة  َطامَّ ـْ َصؾَّك َخْؾَػَفا. َوُهَق قَِقاُس َقْقِل َثْقٍر:  َطَؾك َم

َجاَل فِل التََّراِويِح, َوَتُؽقَن   َوَقاَل َبْعُض َأْصَحابِـَا: َيُجقُز َأْن َتُممَّ الرِّ
ّ
اْلُؿَزكِل

ـْ ُأمِّ َوَرَقَة بِـِْت َطْبدِ    َوَراَءُهْؿ: لَِؿا ُرِوَي َط
ِ
ـِ اْلَحاِرِث,  اهلل   َأنَّ َرُسقَل »ْب

ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ُن َلَفا, َوَأَمَرَها َأْن َتُممَّ َأْهَؾ َداِرَها ًكا ُيَمذِّ َداُود. َوَهَذا َطام   َرَواُه َأُبق«, َجَعَؾ َلَفا ُمَمذِّ

َجاِل َوالـَِّساِء.  فِل الرِّ

 َوَلـَا
ِّ
َـّ اْمَرَأٌة َرُجاًل »: ملسو هيلع هللا ىلص: َقْقُل الـَّبِل ُن لِؾ«َٓ َتُممَّ َٓ ُتَمذِّ َكََّفا 

ِ
َجاِل, َفَؾؿْ , َوٕ  رِّ

ُفْؿ, َكاْلَؿْجـُقِن. َوَحِديُث ُأمِّ َوَرَقَة إكََّؿا َأِذَن َلَفا َأْن َتُممَّ كَِساَء َأْهِؾ  َيُجْز َأْن َتُممَّ

. َوَهِذِه ِزَياَدٌة َيِجُب َقُبقُلَفا, َوَلْق َلْؿ ُيْذَكْر َذلَِؽ 
ّ
اَرُقْطـِل َداِرَها, َكَذلَِؽ َرَواُه الدَّ

ـَ َح  َكَُّف َأِذَن َلَفا َأْن َتُممَّ فِل اْلَػَرائِِض, بَِدلِقِؾ َأكَُّف َجَعَؾ َلَفا َلَتَعقَّ
ِ
ْؿُؾ اْلَخَبِر َطَؾْقِف: ٕ

ُفْؿ فِل  َٓ َتُممُّ َٓ ِخاَلَف فِل َأكََّفا  ِض, َو
ََذاُن إكََّؿا ُيْشَرُع فِل اْلَػَرائِ ْٕ ًكا, َوا ُمَمذِّ

َنَّ َتْخِصقَص َذلِ 
ِ
ٌؿ ُيَخالُِػ اْلَػَرائِِض, َوٕ ِرَها َتَحؽُّ َؽ بِالتََّراِويِح َواْشتَِراَط َتَلخُّ

ُمِّ َوَرَقَة, َلَؽاَن 
ِ
َر ُثُبقُت َذلَِؽ ٕ ُُصقَل بَِغْقِر َدلِقٍؾ, َفاَل َيُجقُز اْلَؿِصقُر إَلْقِف, َوَلْق ُقدِّ ْٕ ا
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ـْ الـَِّساءِ 

َٓ ُيْشَرُع لَِغْقِرَها مِ ا بَِفا, بَِدلِقِؾ َأكَُّف  َماَمِة  َخاصًّ َٓ إَقاَمٌة, َفَتْخَتصُّ بِاإْلِ َأَذاٌن َو

َقاَمِة.  ََذاِن َواإْلِ ْٕ ْختَِصاِصَفا بِا
ِ
 هـآ

 اهلل: محؿد سدده قال أبق

بـ  الرحؿـ طبد حديث أم ورقة فقف لقؾك بـت مالؽ مجفقلة, وهؽذا الؼقل يف

 فال حجة لؿـ ذهب إلك إمامة الؿرأة لؾرجؾ. ,خالد

 اإلَاّ يًُصًني خًف٘:حهِ ختفٝف 

ـُ َأبِل ويـبغل لإلمام أن يخػػ بالـاس, فعـ ُطْثَؿانُ  ,  ْب
ُّ
َأّن »اْلَعاِص الثََّؼِػل

 
َّ
, إِكِّل َأِجُد فِل َكْػِسل َشْقًئا,  , َقاَل: ُقْؾُت: َيا َرُسقَل ُأمَّ َقْقَمَؽ َقاَل َلُف:  ,ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِل

ِ
اهلل

, ُثؿَّ َقاَل: اْدُكفْ َقاَل:  َّ
ـَ َثْدَيل ُف فِل َصْدِري َبْق ـَ َيَدْيِف, ُثؿَّ َوَضَع َكػَّ , َفَجؾََّسـِل َبْق

ْل  , ُثؿَّ َقاَل: َتَحقَّ َّ
ـَ َكتَِػل ـْ َأمَّ َقْقًما, , َفَقَضَعَفا فِل َضْفِري َبْق ُأمَّ َقْقَمَؽ, َفَؿ

ْػ, َفنِنَّ فِقِفُؿ اْلَؽبِقَر, َوإِنَّ فِقفِ  ِعقَػ, َوإِنَّ فِقِفُؿ َذا َفْؾُقَخػِّ ُؿ اْلَؿرِيَض, َوإِنَّ فِقِفُؿ الضَّ

 أخرجف مسؾؿ. (٤)«اْلَحاَجِة, َوإَِذا َصؾَّك َأَحُدُكْؿ َوْحَدُه, َفْؾُقَصؾِّ َكْقَػ َشاءَ 

 َمْسُعقدٍ  ويـبغل أن يؾل اإلمام أولل إحالم و الـفك لؿا جاء مـ حديث َأبِل

  , َقاَل: َكاَن َرُسقُل ڤ
ِ
اَلِة, َوَيُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َٓ »َيْؿَسُح َمـَاِكَبـَا فِل الصَّ اْسَتُقوا, َو

ـَ َيُؾقَكُفْؿ,  َْحاَلِم َوالـَُّفك ُثؿَّ الَِّذي ْٕ َتْخَتِؾُػقا, َفَتْخَتِؾَػ ُقُؾقُبُؽْؿ, لَِقِؾـِل ِمـُْؽْؿ ُأوُلق ا

ـَ َيُؾقَكُفؿْ   , أخرجف مسؾؿ.(2)«ْقَم َأَشدُّ اْختاَِلًفاَفَلْكُتُؿ اْلقَ »َمْسُعقٍد:  َقاَل َأُبق «ُثؿَّ الَِّذي

بـ طباد قال: بقـا أكا يف الؿسجد بالؿديـة يف الصػ الؿؼدم  وطـ ققس

فجبذين رجؾ مـ خؾػل جبذة فـحاين وقام مؼامل فقاهلل ما طؼؾت صاليت فؾؿا 
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 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل إن هذا طفد مـ الـبل  بـ كعب فؼال يا فتك ٓ يسقءك اكصرف إذا هق أبل

إلقـا أن كؾقف ثؿ استؼبؾ الؼبؾة فؼال هؾؽ أهؾ العؼد ورب الؽعبة ثالثا ثؿ قال 

 واهلل ما طؾقفؿ آسك ولؽـ آسك طؾك مـ أضؾقا. أخرجف الـسائل.

 ولفا غقر ذلؽ مـ إحؽام وإكؿا ذكرت الؿفؿات واهلل الؿستعان.
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 أَا خيػ٢ ايرٟ ٜسفع زأض٘ »حدٜح: ]

 [«زأض٘ زأع محازاهلل  قبٌ اإلَاّ إٔ حيٍٛ

 

 

ـْ َأبِل - 79 ـْ الـَّبِلِّ ڤُهَرْيَرَة  )َط َأَما َيْخَشك الَِّذي َيْرَفُع َرْأَسُف َقبَْؾ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص, َط

َل   (.(٤)«اهللُ َرْأَسُف َرْأَس ِحَؿاٍر, َأْو َيْجَعَؾ ُصقَرَتُف ُصقَرَة ِحَؿاٍر؟ اإْلَِماِم: َأْن ُيَحقِّ

l: 

العظقؿ طؾك مـ سابؼ اإلمام بؼقاٍم أو ركقٍع أو وطقد  هرا احلديح فيه:

اكصراف وقد طد أهؾ العؾؿ هذا الػعؾ مـ السػف, وذلؽ أن الؿلمقم يعؾؿ يؼقـًا 

 أكف لـ يـصرف مـ الصالة إٓ باكصراف اإلمام.

ـْ َأبِل   ڤُهَرْيَرَة  وقد أخرج الشقخان َط
ِّ
ـْ الـَّبِل َؿا ُجِعَؾ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَط إكَّ

 .(2)«لُِقْمَتؿَّ بِِف َفال َتْخَتِؾُػقا َطَؾْقفِ اإِلَماُم 

فال يـبغل لإلكسان أن يخالػ هذا إمر الذي يمدي إلك التشقيش طؾك 

 كػسف وغقره.

  وفيه:
ّ
اهلل رأسف رأس  مـ القطقد أكف يخشك أن يحقل ملسو هيلع هللا ىلصما ضربف الـَّبِل

 حؿار, وُضِرب هذا الؿثؾ لبالدة الحؿار.

 (:19٤حديث )قال الحافظ يف الػتح تحت 

وضاهر الحديث يؼتضك تحريؿ الرفع قبؾ اإلمام لؽقكف تقطد طؾقف بالؿسخ »
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وهق أشد العؼقبات وبذلؽ جزم الـقوي يف شرح الؿفذب ومع الؼقل بالتحريؿ 

بـ طؿر تبطؾ وبف قال أحؿد  فالجؿفقر طؾك أن فاطؾف يلثؿ وتجزئ صالتف وطـ

ك الػساد ويف الؿغـل طـ أحؿد يف رواية وأهؾ الظاهر بـاء طؾك أن الـفك يؼتض

أكف قال يف رسالتف لقس لؿـ سبؼ اإلمام صالة لفذا الحديث قال ولق كاكت لف 

 هـا .«صالة لرجك لف الثقاب ولؿ يخش طؾقف العؼاب
  فالشاهد:

ّ
بّقـ أن هذا يحقل رأسف إلك رأس حؿار لؾبالدة, وقد  ملسو هيلع هللا ىلصأن الـَّبِل

اهلل رأسف رأس  ذكر بعض أهؾ العؾؿ, أن بعضفؿ كذب هبذا الحديث, فحقل

حؿار, فؽان أهؾ الحديث يلتقن إلقف ويستؿعقن مـف الحديث فقحدثفؿ مـ 

خؾػ ستارة, فػل يقم مـ إيام قال بعضفؿ ٕدخؾـ طؾك الشقخ فدخؾ طؾقف 

 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  حؿار, فؼال: ما شلكؽ؟ قال: استفزأُت بحديث رسقل فرأى رأسف رأس

 فؽان مـ شلين ما ترى.

أكف يجب طؾك الؿلمقم أن يتلسك بنمامف فال يسابؼف بؼقاٍم وٓ  والشاهد:

 ركقٍع, وٓ سجقد, وٓ اكصراف.

حتك أن بعض أهؾ العؾؿ مـع طؾك الؿلمقم قراءة الػاتحة إٓ بعد أن يؼرأ 

ًٓ بح َؿا ُجِعَؾ اإِلَماُم لُِقْمَتؿَّ بِفِ »ديث: اإلمام, مستد  والحؿد هلل رب العالؿقـ.«, إكَّ
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 إمنا دعٌ اإلَاّ »حدٜح: ]

 [«فال ختتًفٛا عًٝ٘... ,يٝؤمت ب٘

 

 

ـْ َأبِل - 81 ـْ الـبل  ڤُهَرْيَرَة  )َوَط َماُم لُِقْمَتؿَّ بِِف. َفاَل »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَط َؿا ُجِعَؾ اإْلِ إكَّ

ـْ  َتْخَتِؾُػقا َطَؾْقِف. َفنَِذا َكبََّر َفَؽبُِّروا, َوإَِذا َرَكَع َفاْرَكُعقا. َوإَِذا َقاَل: َسِؿعَ  اهللُ لَِؿ

َذا َصؾَّك َجالًِسا َحِؿَدُه, َفُؼقُلقا: َربَّـَا َوَلَؽ اْلَحْؿُد. َوإَِذا َسَجَد َفاْسُجُدوا. َوإِ 

 (.(٤)«َفَصؾُّقا ُجُؾقًسا َأْجَؿُعقنَ 

l: 

هذا الحديث لبقان أهؿقة متابعة اإلمام, وأكف ٓ ُيختؾػ طؾقف,  ساق 

واإلمامة ضبط لؿسائؾ الصالة, ٓ سقؿا الجؿاطة إذ يتلسك الؿلمقم بنمامف مـ 

 حال دخقلف يف الصالة و حتك التسؾقؿ.

َؿا ُجِعَؾ »قوله:  َماُم لُِقْمَتؿَّ بِفِ إكَّ  «:اإْلِ

آقتداء وآتباع, أي ُشرع اإلمام يف الجؿاطة لقؼتدي بف مـ خؾػف آئتؿام: 

 مـ الرجال أو الـساء, ومـ شلن التابع أن ٓ يسبؼ متبقطف.

أي بحقث أن أحدهؿ يؽقن قائًؿا, وأخر قاطًدا, «: َفاَل َتْخَتِؾُػقا َطَؾْقفِ »قوله: 

جؿقعا طؾك هقئتف وصريؼتف, إٓ فقؿا خالػ فقف السـة كلن  بؾ يجب أن يؽقكقا

يؽقن قاكًتا يف صالة الػجر لغقر ما كازلة, فنكف ٓ ُيتابع طؾك قـقتف أو يؽقن ُمرِساًل 

                                                                                       

 (.414(, ومسؾؿ يف صحقحف )722أخرجف البخاري يف صحقحف ) (٤)
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 ملسو هيلع هللا ىلصلقديف يف الصالة, ولؿ يضؿفؿا فنكف ٓ ُيتابع طؾك ذلؽ, فؼد ثبت طـ الـبل 

التلمقـ, فُقتابع  ملسو هيلع هللا ىلصالضؿ, أو يؽقن مؿـ ٓ ُيَممِـ يف قراءتف وقد ثبت طـ الـبل 

 .ملسو هيلع هللا ىلصوصريؼة الـبل  ملسو هيلع هللا ىلصفقؿا ٓ يخرج طـ هدي الـبل 

أي تؽبقرة اإلحرام فال يجقز الدخقل يف الصالة  «:َفنَِذا َكبََّر َفَؽبُِّروا»قوله: 

اهلل »إٓ بعد دخقل اإلمام, وهذا دلقٌؾ طؾك أن الصالة ُتػتتح بالتؽبقر وهق ققل 

 خالًفا لؿا ذهب إلقف الحـػقة مـ أهنا ُتػتح بلي لػظ يػقد التعظقؿ كؼقلف:« أكرب

 وغقر ذلؽ.«, اهلل أجؾ» وققلف:«, اهلل أطظؿ»

 «:وركع فؽبروا واركعقا وإذا كبَّر»قوله: 

وقبؾ ذلؽ قراءة الػاتحة فنن العؾؿاء يؼقلقن ٓ يؼرأ الؿلمقم الػاتحة إٓ بعد 

ًٓ بحديث:  َماُم لُِقْمَتؿَّ بِفِ »قراءة اإلمام, استدٓ َؿا ُجِعَؾ اإْلِ  «.إكَّ

ـُقا»وقد جاء يف بعض الروايات:  ـَ فلمِّ وهذه الرواية مبقـة أيًضا «, فنذا أمَّ

  بالرواية إخرى: َأنَّ َرُسقَل 
ِ
َماُم: »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َغْقرِ اْلَؿْغُضقِب »إَِذا َقاَل اإْلِ

ـَ  الِّق َٓ الضَّ ـْ َواَفَؼ َقْقُلُف َقْقَل اْلَؿاَلئَِؽِة, ُغِػَر َلُف َما « َطَؾْقِفْؿ َو ُف َم , َفنِكَّ ـَ َفُؼقُلقا: آِمق

ـْ َذْكبِفِ  َم ِم ـْ َأبِل, متػؼ طؾقف (٤)«َتَؼدَّ  .ڤُهَرْيَرَة  َط

َفاْرَكُعقا, ولقؽـ الركقع بعد ركقع  ,يعـل آكحـاء«: َوإَِذا َرَكعَ »قوله: 

  َكاَن َرُسقُل »َقاَل:  ڤاإلمام, فؼد ثبت يف حديث اْلَبَراِء, اْبـ َطاِزْب 
ِ
إَِذا  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

  َقاَل: َسِؿعَ 
ُّ
ـِ َأَحٌد مِـَّا َضْفَرُه, َحتَّك َيَؼَع الـَّبِل ـْ َحِؿَدُه, َلْؿ َيْح َساِجًدا,  ملسو هيلع هللا ىلصاهلُل لَِؿ

 .(2)«ُثؿَّ َكَؼُع ُسُجقًدا َبْعَدهُ 
                                                                                       

 (.410(, ومسؾؿ يف صحقحف )782أخرجف البخاري يف صحقحف ) (٤)

 (.474(, ومسؾؿ يف صحقحف )690أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)
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واستدل العؾؿاء هبذا الحديث طؾك أن الؿلمقم يبؼك قائًؿا حتك يضع اإلمام 

كبتقـ طؾك ما يليت جبفتف بإرض ويؿؽـفا, واستدلقا طؾك وضع القديـ قبؾ الر

 اهلل. يف مقصـف إن شاء

ـْ َحِؿَدُه, َفُؼقُلقا: َربَّـَا َوَلَؽ اْلَحْؿُد  َوإَِذا َقاَل: َسِؿعَ »قوله:   «:اهللُ لَِؿ

اهلل  واستدل بعض العؾؿاء هبذا الحديث طؾك أن اإلمام يِتابع يف ققل سؿع

اهلل لؿـ حؿده,  لؿـ حؿده, بؿعـك أكؽ إذا رفعت رأسؽ مـ الركقع تؼقل سؿع

َوإَِذا َقاَل: »مقسك وفقف:  وهذا لقس بصحقح لؿا جاء يف صحقح مسؾؿ طـ أبل

ـْ َحِؿَدُه َفُؼقُلقا: َسِؿعَ  اهلَل  اهلُل َلُؽْؿ, َفنِنَّ  الؾَُّفؿَّ َربَّـَا َلَؽ اْلَحْؿُد َيْسَؿعُ  اهلُل لَِؿ

 ـْ َحِؿَدهُ اهللُ  َسِؿعَ »: ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل َطَؾك لَِساِن َكبِقِِّف  .(٤)«لَِؿ

ربـا لؽ »ففذا الذكر مخصقص باإلمام بقَّـ ذلؽ السـة ولؽ أن تليت بؼقل: 

ُيـؽر القاو يف هذه  , مع أن ابـ الؼقؿ «ربـا ولؽ الحؿد»أو  «الحؿد

 الؾػظة, والقاو ثابتة يف الصحقحقـ كؿا ترى.

 (:189يف الػتح ) قال الحافظ 

زائدا لؽقهنا طاصػة طؾك محذوف تؼديره  ورجح اثبات القاو بلن فقفا معـك»

ربـا استجب, أو ربـا أصعـاك ولؽ الحؿد, فقشتؿؾ طؾك الدطاء والثـاء معا 

ورجح ققم حذففا ٕن إصؾ طدم التؼدير فتؽقن طاصػة طؾك كالم غقر تام 

بـ دققؼ العقد وقال الـقوي ثبتت الرواية بنثبات القاو  وإول أوجف كؿا قال

 هـا. «ان جائزان بغقر ترجقحوحذففا والقجف
 :يف الركقعفائدة: أذكار أخرى 

                                                                                       

 (.404أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (٤)
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ـْ َأبِل   َكاَن َرُسقُل »قال:  ڤَسِعقٍد الخدري  فَع
ِ
ـَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

إَِذا َرَفَع َرْأَسُف مِ

ٍء 
ْ
ـْ َشل

َْرِض, َومِْؾُء َما ِشْئَت مِ ْٕ َؿاَواِت َوا ُكقِع َقاَل: َربَّـَا َلَؽ اْلَحْؿُد مِْؾُء السَّ الرُّ

ـَا َلَؽ َطْبٌد, َٓ َماكَِع لَِؿا  َبْعُد, َأْهَؾ الثَّـَاِء َواْلَؿْجِد, َأَحؼُّ َما َقاَل اْلَعْبُد, َوُكؾُّ الؾُفؿَّ 

َٓ َيـَْػُع َذا اْلَجدِّ مِـَْؽ اْلَجدُّ أَ   لَِؿا َمـَْعَت, َو
َ
َٓ ُمْعطِل  , أخرجف مسؾؿ.(٤)«ْطَطْقَت, َو

 «:َوإَِذا َسَجَد َفاْسُجُدوا»قوله: 

أي إذا كرب وسجد كؿا يف بعض الروايات والسجقد هق طالمة الخضقع 

, وهق أشد أكقاع الخضقع إذ يضع الؿسؾؿ جبفتف اهلل  والتذلؾ بقـ يدي

, الذي داكت لف بإرض تذلاًل وخضقًطا واكحـاء, بقـ يدي الجبار 

 اهلل أن يعقــا طؾك صاطتف. الرقاب وخضعت لف الؼؾقب وإطضاء, فـسلل

 «:َوإَِذا َصؾَّك َجالًِسا َفَصؾُّقا ُجُؾقًسا َأْجَؿُعقنَ »قوله: 

 .استدل هبا طؾك صحة إمامة الجالس, أفاده الحافظ 
واحتج هبذه الؾػظة مـ احتج مـ العؾؿاء طؾك اقتداء الؿلمقم لإلمام يف الجؾقس 

هريرة, وأكس,  فنن صؾك جالًسا صؾك مـ خؾػف جؾقًسا وجاء هذا الحديث طـ أبل

 ملسو هيلع هللا ىلصوكؾفا يف الصحقح إٓ أهنا مـسقخة, كسخفا فعؾ الـبل  ڤوطائشة, وجابر, 

  فؽان رسقل»قالت:  ڤفعـ طائشة 
ِ
بَْؽٍر بَِصاَلِة  ُيَصؾِّل َقاِطًدا َيْؼتَِدي أبق ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

  رسقل
ِ
 , متػؼ طؾقف.(2)«ڤبَْؽٍر  َوالـَّاُس ُمْؼتَُدوَن بَِصاَلِة أبل ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

وبف احتج البخاري والحؿقدي وجؿٌع مـ الؿتؼدمقـ, والؿتلخريـ مـفؿ 

اهلل تعالك طؾك أن الجؾقس مـسقٌخ  , وشقخـا يحقك حػظفشقخـا مؼبؾ 

 .ملسو هيلع هللا ىلصبػعؾ الـبل 
                                                                                       

 (.477أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (٤)

 (.418(, ومسؾؿ يف صحقحف )713أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)
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بقـؿا ذهب بعض أهؾ العؾؿ إلك الجؿع فؼالقا إذا ابتدأ اإلمام صالتف 

جؾس صؾقا خؾػف  بالجؾقس صؾقا خؾػف جؾقًسا, وإذا ابتدأ صالتف بالؼقام ثؿ

اهلل  ققاما, والصحقح أن القاجب طؾك الجؿقع الؼقام, مالؿ يعجزوا, لؼقل

 :﴿[238البؼرة: ] ﴾پ پ پ. 

ف  كان يـسخ حديثف بعضف بعضا,  ملسو هيلع هللا ىلصأن الـَّبِل » :وقد ُذكَِر أثر ُمَطرِّ

 .«كؿا يـسخ الؼرآن الؼرآن

اهلل طؾقفؿ كاكقا يلخذون بإخقر مـ  أن الصحابة رضقان» وققل الزهري:

 .«ملسو هيلع هللا ىلصققل, أو فعؾ الـَّبِل 

 (:187حديث رقؿ ) قال الحافظ 

لق استؼبؾت مـ آمري »: ملسو هيلع هللا ىلصفؼال الـبل «, وصؾك الـاس وراءه ققاما»قوله: 

ما استدبرت ما صؾقتؿ إٓ قعقدا, فصؾقا صالة إمامؽؿ ما كان إن صؾك قائؿا 

بـ حبان  وهذه الزيادة تؼقى ما قال«: قعقدا فصؾقا ققاما, وان صؾك قاطدا فصؾقا

ويستػاد مـفا كسخ إمر بقجقب  ملسو هيلع هللا ىلصأن هذه الؼصة كاكت يف مرض مقت الـبل 

لؿ يلمرهؿ يف هذه  ملسو هيلع هللا ىلصصالة الؿلمقمقـ قعقدا, إذا صؾك إمامفؿ قاطدا: ٕكف 

 الؿرة إخقرة باإلطادة.

اب, فقحؿؾ لؽـ إذا كسخ القجقب يبؼك الجقاز, والجقاز ٓ يـايف آستحب

أمره إخقر بلن يصؾقا قعقدا طؾك آستحباب: ٕن القجقب قد رفع بتؼريره 

 هـ. الفؿ, وترك أمرهؿ باإلطادة, هذا مؼتضك الجؿع بقـ إدلة, وباهلل التقفقؼ
ما ذكره الحافظ ٓ يتلتك بؾ الجؾقس مـسقخ يف  اهلل: محؿد وفؼف قال أبق

 حؼ الؿستطقع طؾك ما تؼدم.
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 أٌٖ ايفطل ٚايبدع ايػري َهفس٠: حهِ إَا١َ

والصالة صحقحة خؾػ كؾ بر وفاجر مـ الؿسؾؿقـ, طؾك ما تؼدم إٓ أن 

الصالة خؾػ الرب أفضؾ هذا إذا ُوِجد, أما إذا لؿ يقجد الرب, فال يجقز أن ترتك 

 ٓ سقؿا الجؿع والعقد. ,صالة الجؿاطة

إٓ إذا كان  ومذهب السؾػ أهنؿ يصؾقن خؾػ الرب والػاجر مـ الؿسؾؿقـ,

 الؿبتدع بدطتف ُمَؽِػرة: فنن العؾؿاء قد ذهبقا إلك صالة الجؿعة والعقد خؾػف, ثؿ ُتعاد.

 حهِ إَا١َ املفطٍٛ يًفاضٌ:

 بـ الرحؿـ قد صؾك خؾػ طبد ملسو هيلع هللا ىلصوتجقز إمامة الؿػضقل لؾػاضؾ, فنن الـَّبِل 

  َطَدَل َرُسقُل »قال:  ڤكؿا يف صحقح مسؾؿ طـ اْلُؿِغقَرَة,  ڤطقف 
ِ
, ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

 
ُّ
َز, ُثؿَّ َجاَء  ملسو هيلع هللا ىلصَوَأَكا َمَعُف فِل َغْزَوِة َتُبقَك َقْبَؾ اْلَػْجِر, َفَعَدْلُت َمَعُف, َفَلَكاَخ الـَّبِل َفَتَبرَّ

ـْ ِذَراَطْقِف,  ْقِف, ُثؿَّ َغَسَؾ َوْجَفُف, ُثؿَّ َحَسَر َط ـَ اإِلَداَوِة, َفَغَسَؾ َكػَّ
َفَسَؽْبُت َطَؾك َيِدِه مِ

ـْ َتْحِت اْلُجبَِّة, َفَغَسَؾُفَؿا إَِلك اْلِؿْرَفِؼ, َفَضاَق 
ا ُجبَّتِِف, َفَلْدَخَؾ َيَدْيِف َفَلْخَرَجُفَؿا مِ ُكؿَّ

ْقِف, ُثؿَّ َركَِب, َفَلْقَبْؾـَا َكِسقُر َحتَّك َكِجَد الـَّاَس فِل  َل َطَؾك ُخػَّ َوَمَسَح بَِرْأِسِف, ُثؿَّ َتَقضَّ

ُمقا طَ  اَلِة َقْد َقدَّ ـِ  ْبدَ الصَّ ْحَؿ اَلِة  الرَّ ـَ َكاَن َوْقُت الصَّ ـَ َطْقٍف, َفَصؾَّك بِِفْؿ ِحق ْب

ـْ َصاَلِة اْلَػْجِر, َفَؼاَم َرُسقُل  َوَوَجْدَكا َطْبدَ 
ـِ َوَقْد َرَكَع بِِفْؿ َرْكَعًة مِ ْحَؿ   الرَّ

ِ
, ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـَ َفَصؾَّك َوَراَء َطْبدِ  ـِ  َفَصػَّ َمَع اْلُؿْسؾِِؿق ْحَؿ ـِ  الرَّ ْكَعَة الثَّاكَِقَة, ُثؿَّ َسؾََّؿ  ْب َطْقٍف الرَّ

, َفَؼاَم َرُسقُل  َطْبدُ  ـِ ْحَؿ   الرَّ
ِ
فِل َصاَلتِِف َفَػِزَع اْلُؿْسؾُِؿقَن, َفَلْكَثُروا التَّْسبِقَح  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

 
َّ
َكَُّفْؿ َسَبُؼقا الـَّبِل

ِ
َؿ َرُسقُل  ملسو هيلع هللا ىلصٕ ا َسؾَّ اَلِة, َفَؾؿَّ   بِالصَّ

ِ
 َقْد َأَصْبُتْؿ  , َقاَل َلُفْؿ:ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

 .(٤)«-َأْو َقْد َأْحَسـُْتْؿ  -
                                                                                       

 (.274أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (٤)



          
 529 الصالة كتاب

 
أكف أراد أن يتلخر فلشار »: ڤبـ طقف  الرحؿـ يعَؾك طـ طبد وطـد أبل

 «.ملسو هيلع هللا ىلصالرحؿـ بالـاس, وصؾك الـَّبِل  أن مؽاكؽ كؿؾ, فؽؿؾ طبد ملسو هيلع هللا ىلصلف الـَّبِل 

 حهِ إذا اضتعذِ ع٢ً اإلَاّ ايكسإٓ:

طؾقف الؼرآن: فنكف ُيػتح طؾقف فؼد جاء ومـ الؿسائؾ أن اإلمام إذا استعجؿ 

ـْ َسِعقدِ  , َط ـْ َذر  ـِ َطْبدِ  َط ـِ  ْب ْحَؿ ـْ َأبِقِف, َقاَل:  الرَّ ـِ َأْبَزى, َط  »ْب
ُّ
 ملسو هيلع هللا ىلصَصؾَّك الـَّبِل

ـُ َكْعٍب  َأِفل اْلَؼْقِم ُأَبلُّ اْلَػْجَر, َفَتَرَك آَيًة, َفَؼاَل:  , َكِسقَت  َفَؼاَل: َيا َرُسقَل  ؟ْب
ِ
آَيَة اهلل

قُتَفاَقاَل:  ؟َكَذا َوَكَذا, َأَو ُكِسَخْت   «.ُكسِّ

 وكلكف أكؽر طؾقف طدم تذكقره هبا.

ًَا ِٖٚ ي٘ نازٖٕٛ:  حهِ َٔ أّ قٛ

ـْ َرُسقلِ  ومـ الؿسائؾ ما ـِ َطبَّاٍس َط   يف حديث اْب
ِ
َٓ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َثاَلَثٌة 

َرُجٌؾ َأمَّ َقْقًما َوُهْؿ َلُف َكاِرُهقَن, َواْمَرَأٌة َباَتْت َتْرَتِػُع َصاَلُتُفْؿ َفْقَق ُرُءوِسِفْؿ ِشْبًرا: 

 .(٤)«َوَزْوُجَفا َطَؾْقَفا َساِخٌط, َوَأَخَقاِن ُمَتَصاِرَمانِ 

والؿراد بف مـ ُكِرَه ديـف, أما إذا كاكت الؽراهقة ٓختالٍف يف أرٍض, أو غقر 

 ذلؽ مؿا يؼع بقـ الـاس, فال طربة بذلؽ إمر.

 
 

                                                                                       

(: وأخرجف ابـ 607قح أبل داود إم )يف صح (, وقال اإلمام إلباين 971أخرجف ابـ ماجف ) (٤)

: «إسـاده صحقح». وقال البقصقري: «إسـاده حسـ» :(4/274. وقال الـقوي )«صحقحف»حبان يف 

)ولػظ ابـ حبان مثؾ لػظ حديث ابـ طؿرو يف الباب:  ثالثة ٓ ترتػع صالتفؿ فقق رؤوسفؿ شبراً »ولػظف. 

رجؾ أًم ققمًا وهؿ لف كارهقن, وامرأة باتت وزوجفا طؾقفا ساخط, وأخقان  :والباقل اتػؼا طؾقف(

,وهق كؿا قال, ولػظف حديث ابـ «حديث حسـ»وقال:  ,(2/193. والثاين: أخرجف الرتمذي )«متصارمان

, وقال يف صحقح ابـ ماجف قال: ضعقػ هبذا «وأخقان متصارمان»: بدل: «العبد إبؼ»طباس: إٓ أكف قال: 

 , وحسـ بؾػظ العبد أبؼ مؽان أخقان متصارمان.الؾػظ
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 ٚإذا ص٢ً دايّطا»حدٜح: ]

 [«فصًٛا دًّٛضا أمجعٕٛ 

 

 

ـْ َطائَِشَة  - 8٤ فِل بَقْتِِف َوُهَق َشاٍك, َصؾَّك  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  َصؾَّك َرُسقُل »َقالَْت:  ڤ)َط

ا اْكَصَرَف َقاَل إكََّؿا  َجالًِسا, َوَصؾَّك َوَراَءُه َقْقٌم قِقَاًما, َفلََشاَر إلَْقِفْؿ: َأْن اْجِؾُسقا لَؿَّ

َماُم لُِقْمَتؿَّ بِِف, َفنَِذا َرَكَع َفاْرَكُعقا, َوإَِذا َرَفَع َفاْرَفُعقا, َوإَِذا َقاَل: َس  ـْ  ِؿعَ ُجِعَؾ اإْلِ اهللُ لَِؿ

َا َلَؽ اْلَحْؿُد, َوإَِذا َصؾَّك َجالًِسا َفَصؾُّقا ُجُؾقًسا َأْجَؿُعقنَ   (.(٤)«َحِؿَدُه َفُؼقلُقا: َربَـّ

l: 

م الؽالم طؾك الحديث وسبب مجقئ الحديث أن اْلـَّبِل  صؾك يف بقتف  ملسو هيلع هللا ىلصتؼدَّ

 ,وهق شاٍك لؿرض حؾ بف وهذا الؿرض كؿا يف حديث أكس و جابر جحش كان فقف

 »قال:  ڤبْـ َمالِؽ,  فعـ َأَكس
ُّ
,  ملسو هيلع هللا ىلصَسَؼَط الـَّبِل ـُ ُف إَْيَؿ ـْ َفَرٍس, َفُجِحَش ِشؼُّ َط

اَلُة, َفَصؾَّك بِـَا َقاِطًدا, َفَصؾَّقْـَا َوَراَءُه ُقُعقًدا «َفَدَخْؾـَا َطَؾْقِف كَُعقُدُه, َفَحَضَرِت الصَّ
 (2). 

ـْ َجابٍِر    اْشَتَؽك َرُسقُل »َقاَل:  ڤوَط
ِ
ْقـَا َوَراَءُه َوُهَق َقاِطٌد  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َفَصؾَّ

ْقـَا  َوَأُبق َبْؽٍر ُيْسِؿُع الـَّاَس َتْؽبِقَرُه َفاْلَتَػَت إَِلْقـَا َفَرآَكا قَِقاًما َفَلَشاَر إَِلْقـَا َفَؼَعْدَكا َفَصؾَّ

ا َسؾََّؿ َقاَل إِْن ِكْدُتْؿ آكًِػا َلَتْػَعُؾقَن فِْعَؾ فَ  وِم َيُؼقُمقَن بَِصاَلتِِف ُقُعقًدا َفَؾؿَّ اِرَس َوالرُّ

تُِؽْؿ إِْن َصؾَّك َقائًِؿا َفَصؾُّقا قَِقاًما,  ؿَّ
قا بَِلئِ ِفْؿ َوُهْؿ ُقُعقٌد َفاَل َتْػَعُؾقا, اْئَتؿُّ

َطَؾك ُمُؾقكِ
                                                                                       

 (.412(, ومسؾؿ يف صحقحف )688أخرجف البخاري يف صحقحف ) (٤)
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 , متػؼ طؾقف.(٤)«َوإِْن َصؾَّك َقاِطًدا َفَصؾُّقا ُقُعقًدا

 «:َصؾَّك َجالًِسا»قوله: 

ـٍ  لؾؿعذور, ويف حديث ِطْؿَرانَ جقاز تخػقػ الصالة  فيه: ـِ ُحَصْق  ,ڤْب

 »َقاَل: 
َّ
الَِة, َفَؼاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَكْت بِل َبَقاِسقُر, َفَسَلْلُت الـَّبِل ـِ الصَّ َصؾِّ َقائًِؿا, َفنِْن َلْؿ َط

 أخرجف البخاري.« َتْسَتطِْع َفَؼاِطًدا, َفنِْن َلْؿ َتْسَتطِْع َفَعَؾك َجـٍْب 

 صالت٘:نٝف١ٝ دًٛع املسٜض يف 

 وقد اختؾػ العؾؿاء يف كقػقة الجؾقس:

 فجؿفقرهؿ طؾك أن الؿريض يجؾس مرتبًعا.

وذهب غقرهؿ إلك أكف يجؾس طؾك صػة الؿتشفد, والذي يظفر أكف يجؾس 

 طؾك أقرب الجؾسات راحة إلقف.

 نٝف١ٝ ايصال٠ ع٢ً ايهسضٞ ملٔ احتاج إيٝ٘ يف صالت٘:

يتعؾؿ كقػقة الصالة يف هذا  ومـ هـا الذي يصؾل طؾك الؽرسل يـبغل أن

الباب ٕن بعضفؿ يستطقع الؼقام, ويعجز طـ الركقع والسجقد, فقـبغل لف أن 

يؼقم فقؿا استطاع أن يؼقم, ويقمئ فقؿا طجز طـ الؼقام فقف, أو أكف يعجز طـ 

الؼقام ويسفؾ طؾقف السجقد, أو الركقع ففـا يجؾس يف الؼقام ويركع ويسجد طؾك 

 تل يستطقعفا.الصقرة والفقئة ال

 بشر, يقطؽ كؿا يقطؽقن, ويؿرض كؿا يؿرضقن. ملسو هيلع هللا ىلصأن اْلـَّبِل  وفيه:

جقاز صالة الػرد يف بقتف, وٓ حرج طؾقف إن كان مـ أهؾ إطذار,  وفيه:

 وقد تؼدم الؽالم طؾك هذه الؿسللة.
                                                                                       

 (. 413أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (٤)
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 «:َوَصؾَّك َوَراَءُه َقْقٌم ِقَقاًما»قوله: 

يف آخر طؿره, إذ أكف صؾك قاطدا, وصؾك  ملسو هيلع هللا ىلصهذا مـسقٌخ بػعؾ اْلـَّبِل 

 بصالتف قائًؿا. ڤبؽر  أبق

 «:َفَلَشاَر إَلْقِفْؿ َأْن اْجِؾُسقا»قوله: 

 وفقف جقاز العؿؾ باإلشارة إذا أفادت. ,أي بقده

 أن اإلشارة يف الصالة ٓ تبطؾفا ٓ سقؿا إذا كان مـ شلهنا. فيه:

ا اْكَصَرَف َقاَل »قوله:   «:وَلؿَّ

إكؽار الؿـؽر بعد الػراغ مـ العؿؾ الذي هق فقف, إذ أن الؽالم يف الصالة  فيه:

اَلة َلُشْغاًل ملسو هيلع هللا ىلصٓ يجقز لغقر ما هق مـ شلن الصالة, قال اْلـَّبِل  أخرجف « : إِنَّ فِل الصَّ

 .ڤبـ مسعقد  اهلل البخاري طـ طبد

ـِ أَْرَقَؿ,  ويف حديث َزيْدِ  ُجُؾ َصاِحبَفُ »َقاَل:  ڤْب اَلةِ, ُيَؽؾُِّؿ الرَّ ُكـَّا كَتََؽؾَُّؿ فِل الصَّ

اَلةِ, َحتَّك كََزَلْت:  سقرة البؼرة  [238البؼرة: ] ﴾پ پ پ﴿َوُهَق إَِلك َجـْبِِف فِل الصَّ

ـِ اْلَؽاَلمِ », 238آية  ُؽقِت َوكُِفقـَا َط  أخرجف البخاري ومسؾؿ. (٤)«َفُلمِْركَا بِالسُّ

 لفا. ملسو هيلع هللا ىلصجقاز الجؿاطة يف غقر الؿسجد لؾحاجة لػعؾ اْلـَّبِل  وفيه:

 

 

  

                                                                                       

 (, والؾػظ لف.539(, ومسؾؿ يف صحقحف )4534أخرجف البخاري يف صحقحف ) (٤)
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 اهلل  نإ ايٓيب إذا قاٍ: مسع»حدٜح: ]

ِٔ أحد َٓا ظٗسٙ... ,ملٔ محدٙ  [«مل حي

 

 

  )َطـ َطْبُد  - 82
ِ
ـُ َيِزيَد الَخْطِؿّل إكصارّي,  اهلل َثـِل الَبَراُء  ڤْب  ڤَقاَل: َحدَّ

  َكاَن َرُسقُل »َقاَل:  ,-َوُهَق َغْقُر َكُذوٍب 
ِ
ـْ َحِؿَدُه, َلْؿ  إَِذا َقاَل: َسِؿعَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل اهللُ لَِؿ

ـِ َأَحٌد ِمـَّا َضْفَرُه, َحتَّك َيَؼَع الـَّبِلُّ   (.(٤)«َساِجًدا, ُثؿَّ َكَؼُع ُسُجقًدا  َبْعَدهُ  ملسو هيلع هللا ىلصَيْح

l: 

 لبقان طدم مسابؼة اإلمام بالسجقد. احلديح: ساق املصيف 

 «:بـ يزيد الخطؿل اهلل طبد»قوله: 

 وشفد بقعة الرضقان وهق صغقر. ,لف وٕبقف صحبف :قال اإلمام الدارقطـل 

بـ الحارث إوسل, يؽـك أبا طؿارة, وُيؼال  طازبهق ابـ «: البراء»قوله: 

ومات يف إمارة  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  وأبقه صحابل, غزى مع رسقل طؿرو, صحابل أبق

 بـ الزبقر. مصعب

َثـِل »قوله:   «:-الَبَراُء َوُهَق َغْقُر َكُذوٍب َحدَّ

تزكقة الؿحدث, وتزكقة الؿسؾؿ بؿا ُيعَؾؿ فقف مـ الخقر, وذلؽ أحرى  فيه:

 لؼبقل الحديث.

ـْ َحِؿَدهُ  إَِذا َقاَل: َسِؿعَ »قوله:   أي أكف رفع رأسف مـ الركقع.«: اهللُ لَِؿ
                                                                                       

 (.474(, ومسؾؿ يف صحقحف )690أخرجف البخاري يف صحقحف ) (٤)
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اهلل  إثبات صػة السؿع هلل, وهل مـ الصػات الذاتقة التل يتصػ وفيه:

  و أبًدا, إذ أكف ٓ يخػك طؾقف شلء مـ الؿسؿقطات, ففق يسؿعفا ًٓ هبا, أز

 .[11الشقرى: ] ﴾ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ﴿بسؿٍع يؾقؼ بجاللف: 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿: اهلل  وقال

 .[1الؿجادلة: ] ﴾ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

 والسؿع يـؼسؿ معـاه إلك قسؿقـ:

يخػك طؾقف شلء مـفا, حقث  وهق اإلحاصة بالؿسؿقطات, فال إول:

 يسؿعفا بسؿع يؾقؼ بجاللف.

 سؿع اإلجابة, وهذا خاص بالؿممـقـ لؾحديث الؿتؼدم. الثاين:

ـِ َأَحٌد ِمـَّا َضْفَرُه, َحتَّك َيَؼَع الـَّبِلُّ »قوله:   «:َساِجًدا ملسو هيلع هللا ىلصَلْؿ َيْح

ـٍ إلك ركـ, والؿلمقم  فيه: طدم مسابؼة اإلمام, وجعؾ اإلمام يـتؼؾ مـ رك

 ساكـ, حتك يؾحؼف بعد ذلؽ.

ـِ »قوله:   أي لؿ يثـل بالثاء َأَحٌد َضْفَرُه.«: َلْؿ َيْح

واستدل بالحديث جؿٌع مـ أهؾ العؾؿ, إلك أن الؿلمقم يضع يديف قبؾ 

ركبتقف, وهذه مسللة اختؾػ فقفا العؾؿاء لالختالف يف تصحقح الحديث, وما 

إذا َسجَد َوضَع »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصل جاء مـ الحديث, مـ الؼؾب فػل بعضفا, أن اْلـَّبِ 

إَذا َسَجَد »ِويفْ بعضفا: «, ُركَبَتقِف َقبَؾ َيَديِف, فنَذا َكفَض َرَفع َيديِف َقبَؾ ُركَبَتقفِ 

فؼال بعض أهؾ «, َأَحُدُكْؿ َفاَل َيْبُرْك َكَؿا َيْبُرُك اْلَبِعقُر, َوْلَقَضْع َيَدْيِف َقبَْؾ ُرْكَبَتْقفِ 

 يف.العؾؿ البعقر ركبتاه يف يد

اهلل ابـ ُطؿر يف  وبعض تؾؽ إحاديث ُمتؽؾؿ فقفا, مع أن حديث طبد

 الـزول طؾك القديـ قبؾ الركبتقـ ضاهره الصحة وآحتجاج.
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َلْؿ »وحديث الرباء هذا أققى, إذ اتػؼ طؾقف الشقخان, والشاهد مـف ققلف: 

ـِ َأَحٌد مِـَّا َضْفَرهُ   «.َيْح

ا كان  م الركبتقـ لؿا احتاج إلك اكحـاء الظفر, لؽـ لؿَّ قالقا لق كان الساجد ُيَؼدِّ

  الساجد يؼدم القديـ احتاج إلك اكحـاء الظفر, وقت سؿعت مـ شقخـا مؼبؾ
 يحتج هبذا الحديث طؾك هذه الؿسللة بعقـفا.

 «:ُثؿَّ َكَؼُع ُسُجقًدا َبْعَدهُ »قوله: 

بركقٍع وٓ بؼقاٍم, وٓ بسجقٍد, وٓ  ملسو هيلع هللا ىلصأي بعد أن يستتؿ ساجًدا, فال ُيسابؼ 

 باكصراف, بؾ الحال معف كؿا تؼدم يف الحديث السابؼ.
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  ,فأَٓٛا ,إذا أَٔ اإلَاّ»حدٜح: ]

 [«...فإْ٘ َٔ ٚافل تأَٝٓ٘

 

 

ـْ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصأن الـَّبِلَّ  ڤُهَرْيَرَة  )َطـ أبِلْ  - 8٣ ُف َم ـُقا, َفنِكَّ َماُم, َفَلمِّ ـَ اإْلِ إَِذا َأمَّ

ـْ َذْكبِفِ  َم ِم ـَ اْلَؿاَلئَِؽِة, ُغِػَر َلُف َما َتَؼدَّ  (.(٤)«َواَفَؼ َتْلِمقـُُف َتْلِمق

l: 

 لؿا تؼدم بقاكف, مـ متابعة اإلمام. احلديح: ساق املصيف 

 والتلمقـ مستحٌب طـد الجؿفقر مـ أهؾ العؾؿ.

 وذهب بعض أهؾ العؾؿ إلك وجقبف.

ََدب اْلُؿْػرد, وابـ ماجة, َوَصححفُ  ْٕ ـْ  َوَقْد َأْخَرَج اْلُبَخاِريُّ فِل ا
بـ ُخَزْيَؿَة مِ

ـِ َأبِل َصِريِؼ ُسَفْقؾِ  ـْ َطائَِشَة َمْرُفقًطا:  ْب ـْ َأبِقِف َط َما َحَسَدْتُؽُؿ اْلَقُفقُد »َصالٍِح َط

ـِ  َطَؾك َشْلٍء َما َحَسُدوُكؿْ  اَلِم َوالتَّْلِمق  .(2)«َطَؾك السَّ

 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  وتسؿع الرافضة تؼقل آمقـ لقست مـ الؼرآن, كؼقل قد قالفا رسقل

 فقـبغل لـا أن كؼقلفا, وكتلسك بف يف ذلؽ.

 واختؾػ العؾؿاء يف ابتداء ققلفا لؾؿلمقم:

 قال بعضفؿ يؼقلفا إذا اكتفك مـ ققلف وٓ الضالقـ. إول:
                                                                                       

 (.410(, ومسؾؿ يف صحقحف )780أخرجف البخاري يف صحقحف ) (٤)

(, وقال فقف: 1587برقؿ ) (, وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل 856أخرجف ابـ ماجف ) (2)

 هذا حديث حسـ طؾك شرط مسؾؿ.
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ـَ »لفذا الحديث: «, قال بعضفؿ يؼقلفا إذا اكتفك مـ آمقـ الثاين:  إَِذا َأمَّ

ـُقا َماُم, َفَلمِّ  والصحقح إول وهق ققل الجؿفقر.«, اإْلِ

إَِذا »: ڤُمقَسك إَْشَعِريِّ  فؼد جاء يف صحقح مسؾؿ مـ حديث َأبِل

ُؽْؿ  ْقُتْؿ, َفَلِققُؿقا ُصُػقَفُؽْؿ, ُثؿَّ َلَقُممَّ ڦ ﴿: َأَحُدُكْؿ, َفنَِذا َكبََّر َفَؽبُِّروا, َوإِْذ َقاَل َصؾَّ

, ُيِجْبُؽؿُ , ﴾ڦ ڦ ڄ ڄ ـَ  .(٤)«اهللُ  َفُؼقُلقا: آِمق

 الؾفؿ استجب طـد الجؿفقر, وققؾ: غقر ذلؽ. فضقؾة التلمقـ, ومعـاه وفيه:

بـ  ( طـ وائؾ316\4أخرجف اإلمام أحؿد )« يؿد هبا صقتف ملسو هيلع هللا ىلصوكان اْلـَّبِل 

وأما ما جاء «, فجفر بآمقـ»ويف لػظ: « ورفع هبا صقتف»داود:  لػظ أبلحجر ويف 

 أكف كان يخػض هبا صقتف فػقفا كالم شذ هبا شعبة.

 (:781قال الحافظ يف الػتح حديث: )

 اهـ «إذا أمـ اإلمام فلمـقا ضاهر يف أن اإلمام يممـ»

 وخالػ الؿالؽقة يف رواية طـ مالؽ وٓ طربة هبا مع وجقد الدلقؾ.

ک ک ﴿مخربا طـفؿ:  اهلل  أن الؿالئؽة ُيلمـقن ويصؾقن قال وفيه:

, ففؿ يصػقن يف الصالة, [166-165الصافات: ] ﴾گ گگ گ ڳ ڳ

 ويسبحقن, وُيلمـقن.

فضقؾة الؿقافؼة لؾصالحقـ يف إطؿال الصالحة, فنن الؿالئؽة مـ  وفيه:

 ذروة الصالحقـ.

 ايعهظ:تفطٌٝ املال٥ه١ ع٢ً صاحلٞ ايبػس, أّ 

 اختؾػ أهؾ العؾؿ أيفؿ أفضؾ الؿالئؽة أم صالح البشر إلك أققال ثالثة:
                                                                                       

 (.404أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (٤)
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 فذهب بعض أهؾ العؾؿ إلك تػضقؾ الؿالئؽة طؾك صالح البشر. إول:

 وذهب بعض أهؾ العؾؿ إلك تػضقؾ صالح البشر طؾك الؿالئؽة. الثاين:

 وذهب بعضفؿ إلك التػصقؾ: الثالث:

اهلل ما  فالؿالئؽة أكؿؾ وأفضؾ: ٕهنؿ ٓ يعصقنفؼالقا: بالـظر إلك الحال 

 أمرهؿ ويػعؾقن ما يممرون.

وبالـظر إلك الؿآل فنكف صالح البشر أفضؾ: ٕكف إذا ماتقا دخؾقا الجـة 

 وجرت طؾقفؿ أكقاع الؽرامات.

 », َقاَل: ڤويجب اإليؿان بالؿالئؽة, فػل حديث طؿر 
ِ
ـَ بِاهلل َأْن ُتْمِم

هِ َوَمالئَِؽتِِف  ـَ بِاْلَؼَدِر َخقْرِِه َوَشرِّ , أخرجف مسؾؿ (٤)«َوُكتُبِِف َوُرُسِؾِف َواْلَقْقِم أِخِر َوُتْمِم

 صحقحف.

 ڤاهلل مـ كقر, كؿا يف حديث َطاِئَشَة,  اهلل, خؾؼفؿ وهؿ خؾٌؼ مـ خؾؼ

  َقاَلْت: َقاَل َرُسقُل 
ِ
ـْ ُكقٍر, َوُخِؾَؼ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ـْ ُخِؾَؼِت اْلَؿاَلئَِؽُة ِم ـْ َماِرٍج ِم اْلَجانُّ ِم

ا ُوِصَػ َلُؽؿْ   «.َكاٍر, َوُخِؾَؼ آَدُم ِمؿَّ

 بٝإ َٔ ٖٛ أفطٌ املال٥ه١:

ـْ َيْحَقك ـُ  وأفضؾفؿ جربيؾ, ثؿ مقؽائقؾ, ثؿ إسرافقؾ, ولفذا جاء َط ْب

َثـِل َأُبق َأبِل ـُ َطْبدِ  َسَؾَؿةَ  َكثِقٍر, قال: َحدَّ ٍء  ْب
ْ
, قال: َسَلْلُت َطاِئَشَة بَِليِّ َشل ـِ ْحَؿ الرَّ

 
ُّ
ْقِؾ اْفَتَتَح َصاَلَتفُ »َقاَلْت:  ؟َيْػَتتُِح َصاَلَتفُ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن الـَّبِل ـَ الؾَّ

, َقاَل: «َكاَن إَِذا َقاَم مِ

َْرضِ » ْٕ َؿَقاِت َوا ُفؿَّ َربَّ ِجْبرِيَؾ, َوِمقَؽائِقَؾ, َوإِْسَرافِقَؾ َفاصَِر السَّ , َطالَِؿ اْلَغقِْب الؾَّ

ـَ ِطَباِدَك فِقَؿا َكاُكقا فِقِف َيْخَتِؾُػقَن, َفاَدِة َأْكَت َتْحُؽُؿ َبْق ُفؿَّ اْهِدكِل لَِؿا  َوالشَّ الؾَّ
                                                                                       

 (.8أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (٤)
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ـْ َتَشاُء إَِلك ِصَراٍط ُمْسَتِؼقؿٍ  , إِكََّؽ َتْفِدي َم ـَ اْلَحؼِّ  .(٤)«اْخُتِؾَػ فِقِف ِم

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى ﴿اهلل قال تعالك:  وهؿ طدد ٓ يعؾؿف إٓ

 .[31الؿدثر: ] ﴾ى

 ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل »: وهؿ مخؾققات طظقؿة, وقد ذكر يف وصػ جربيؾ 

 سد طظؿ خؾؼف ما بقـ السؿاوات وإرض.« َرآه مرتقـ لف ستؿائة جـاح

ـْ َذْكبِفِ »قوله:  َم ِم  ذكبف. مـ اهلل, وتجاوز, وسرت, ما تؼدم أي غػر«: ُغِػَر َلُف َما َتَؼدَّ

 والؿراد هبا طـد الجؿفقر الصغائر, أما الؽبائر فال بد فقفا مـ تقبة.

 ومؽػرات الذكقب كثقره:

 ما ذكر يف حديث الباب. مـفا:

 الؿتابعة بقـ الحج والعؿرة: ومـفا:

ـِ َطبَّاٍس  ـْ اْب ـَ اْلَحجِّ َواْلُعْؿَرِة, »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  َقاَل: َقاَل َرُسقُل  ڤفَع َتاِبُعقا َبْق

ِة,  َهِب َواْلِػضَّ ُكقَب, َكَؿا َيـِْػل اْلؽِقُر َخَبَث اْلَحِديِد َوالذَّ ُفَؿا َيـِْػَقاِن اْلَػْؼَر َوالذُّ َفنِكَّ

َّٓ اْلَجـَّةُ  ِة اْلَؿْبُروَرِة َثَقاٌب إِ  .(2)«َوَلْقَس لِْؾَحجَّ

 الؿحافظة طؾك الصؾقات, والجؿاطات, وصقام رمضان: ومـفا:

ـْ َأبِل َؾَقاُت اْلَخْؿُس, »َكاَن َيُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلصالّؾِف  , َأنَّ َرُسقَل ڤُهَرْيَرَة  َط الصَّ

, إَِذا اْجَتـََب  َـّ َراٌت َما بَقْـَُف َوالُْجُؿَعُة إَِلك الُْجُؿَعِة, َوَرَمَضاُن إَِلك َرَمَضاَن, ُمَؽػِّ

 «.الَْؽبَائِرَ 

                                                                                       

 (.770أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (٤)

برقؿ  (, طـ ابـ طباس, وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل 2630أخرجف الـسائل ) (2)

(, طـ ابـ مسعقد, وأخرجف ابـ ماجف طـ طؿر 2631(, والـسائل )810(, وأخرجف الرتمذي )691)

 .ڤ (2887)



 
540 

 

  1/جإفــادة ذوي األفهـــام بشرح عمدة األحكام

 

 :اهلل  وهل مـ أطظؿ الؿؽػرات, التقبة إلك ومـفا:
 .[31الـقر: ] ﴾ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ﴿قال تعالك: 

, [82صف: ] ﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴿: اهلل  وققل

 «.التائب مـ الذكب كؿـ ٓ ذكب لف»ويف الحديث: 

ـْ َذْكبِفِ »قوله:  َم ِم  «:َما َتَؼدَّ

ٱ ﴿قال تعالك:  ملسو هيلع هللا ىلصإشعاٌر أن ما تلخر مـ الذكقب لقس بؿغػقر إٓ لؾـَّبِل 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ 

 .[2-1الػتح: ] ﴾ٿ ٿ ٹ

 فال دلقؾ, واهلل الؿستعان. ملسو هيلع هللا ىلصوأما غقر اْلـَّبِل 

 (:781يف الػتح ) قال الحافظ 

ـْ َأبِل َفائَِدٌة: ِّ َط
ـْ َبْحرِ  َوَقَع فِل َأَمالِل اْلُجْرَجاكِل ََصؿِّ َط ْٕ ـِ كصر  اْلَعبَّاِس ا ْب

ـْ ُيقُكَس فِل آِخِر َهَذا اْلَحِديِث:  َطـ رَ »بـ َوْهٍب َط ٌة.«, َوَما َتَلخَّ  ِزَياَدٌة َشاذَّ
َ
 َوِهل

ـْ َبْحرِ  َفَؼْد َرَواهُ  ـِ َكْصٍر بُِدوكَِفا, َوَكَذا َرَواُه ُمسؾؿ  بـ اْلَجاُروِد فِل اْلُؿـَْتَؼك َط ْب

ـْ ُيقُكَس  ـِ َطْبدِ  َطـ َحْرَمَؾة وبـ ُخَزْيَؿَة َط َْطَؾك ِكاَلُهَؿا َطـ ْب ْٕ بـ َوْهٍب َوَكَذلَِؽ  ا

ـْ َأبِل ُرِق َط َّٓ َأكِّل َوَجْدُتُف فِل َبْعِض الـَُّسِخ مـ فِل َجِؿقِع الطُّ ـْ  ُهَرْيَرَة إِ بـ َماَجْف َط

اٍر َوَأبِل ِهَشامِ  ـِ َطؿَّ َٓ  شقَبة كاَِلُهَؿا َطـ بـ أبل َبْؽرِ  ْب : بـ ُطَقْقـََة بِنِْثَباتَِفا َو َيِصحُّ

َنَّ َأَبا َبْؽٍر َقْد َرَواُه فِل ُمْسـَِدِه َوُمَصـَِّػِف بُِدوكَِفا َوَكَذلَِؽ حػاظ َأْصَحاب
ِ
بـ ُطَقْقـَة  ٕ

ـْ ِرَواَيِة َأبِل
 َوَغْقُرُهَؿا َوَلُف َصِريٌؼ ُأْخَرى َضِعقَػٌة مِ

ِّ
َفْرَوَة  اْلحؿقِدي وبـ اْلَؿِديـِل

دِ  ـِ َيِزيدَ  ُمَحؿَّ ـِ ِس  ْب ـْ َأبِقِف ْب ـْ ُسَفْقٍؾ َط ْ َساٍج َط
ـْ ُطْثَؿاَن َواْلَقلِقِد اْبـَل ـْ َأبِقِف َط ـَاٍن َط

ـْ َأبِل  هـاُهَرْيَرَة.  َط
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  ,فًٝدفف ,إذا ص٢ً أحدنِ يًٓاع»حدٜح: ]

 [«ٚايطكِٝ... ,فإٕ فِٝٗ ايضعٝف

 

 

ـْ َأبِل - 8١   : َأنَّ َرُسقَل ڤُهَرْيَرَة  )َط
ِ
َصؾَّك َأَحُدُكْؿ لِؾـَّاِس إَذا »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ِؼقَؿ َوَذا اْلَحاَجِة, َوإَِذا َصؾَّك َأَحُدُكْؿ لِـَْػِسِف  ِعقَػ َوالسَّ ْػ َفنِنَّ فِقِفْؿ الضَّ َفْؾُقَخػِّ

ْل َما َشاءَ   (.(٤)«َفْؾُقَطقِّ

ـْ َأبِل - 85 َْكَصاِريِّ اْلَبْدِري  )َوَط ْٕ َجاَء َرُجٌؾ إَلك »َقاَل:  ڤَمْسُعقٍد ا

  َرُسقلِ 
ِ
ا ُيطِقُؾ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ـْ َأْجِؾ ُفاَلٍن, ِمؿَّ ْبِح ِم ـْ َصاَلِة الصُّ ُر َط ََتَلخَّ َٕ , َفَؼاَل: إكِّل 

ا َغِضَب َيْقَمئٍِذ,  ملسو هيلع هللا ىلصبِـَا, َقاَل: َفَؿا َرَأْيُت الـَّبِلَّ  َغِضَب فِل َمْقِطَظٍة َقطُّ َأَشدَّ ِمؿَّ

ـْ َوَرائِِف َفَؼاَل: َيا َأيُّ  ُؽْؿ َأمَّ الـَّاَس َفْؾُققِجْز, َفنِنَّ ِم , َفَليُّ ـَ رِي َفا الـَّاُس, إنَّ ِمـُْؽْؿ ُمـَػِّ

«اْلَؽبِقَر واْلَصِغْقَر َوَذا اْلَحاَجةِ 
 

(2).) 

l: 

لبقان ما يجب طؾك إئؿة مـ مراطاة شقؤن  احلديجني: ساق املؤلف 

صالتف إذا ُصِقَل فقفا, والـاس تختؾػ َمـ خؾػفؿ, فنن اإلكسان قد ُيػَتـ يف 

مشاغؾفؿ, فؿـفؿ مـ يؽقن مريضا, ومـفؿ مـ يؽقن ضعقًػا يمثر طؾقف صقل 

 الؼقام, ومـفؿ ذا الحاجة مـ سػٍر وغقره.
                                                                                       

 (.467(, ومسؾؿ يف صحقحف )703أخرجف البخاري يف صحقحف ) (٤)

 (.466(, ومسؾؿ يف صحقحف )702أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)
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ّ
 ڤ بـ َمالٍِؽ  كان طؾك التخػقػ لؿراطاة مـ خؾػف, فعـ َأَكسِ  ملسو هيلع هللا ىلصوالـَّبِل

  قال: قال رسقل
ِ
َْدُخُؾ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َٕ بِلِّ إين  اَلَة ُأِريُد إَِصاَلَتَفا َفَلْسَؿُع ُبَؽاَء الصَّ الصَّ

ُػ مـ ِف بِفِ  َفُلَخػِّ ِة َوْجِد ُأمِّ باب مـ خػػ الصالة »وطؾقف تبقيب البخاري: «, ِشدَّ

 .«طـد بؽاء الصبل

ـُ َأبِل وطـ ُطْثَؿانُ    ْب
ُّ
 ڤاْلَعاِص الثََّؼِػل

َّ
َمَؽ. ُأمَّ َققْ »َقاَل َلُف:  ملسو هيلع هللا ىلص, َأنَّ الـَّبِل

ِعقَػ,  ْػ, َفنِنَّ فِقِفُؿ اْلَؽبِقَر, َوإِنَّ فِقِفُؿ اْلَؿرِيَض, َوإِنَّ فِقِفُؿ الضَّ ـْ َأمَّ َقْقًما َفْؾُقَخػِّ َفَؿ

 .(٤)«َوإِنَّ فِقِفْؿ َذا اْلَحاَجِة, َوإَِذا َصؾَّك َأَحُدُكْؿ َوْحَدُه, َفْؾُقَصؾِّ َكْقَػ َشاءَ 

 
ّ
 كاكت صالتف قصًدا. ملسو هيلع هللا ىلصوإصؾ يف الجؿاطة تخػقػ الصالة, والـَّبِل

ْػ »قوله:  ؾـَّاِس َفْؾُقَخػِّ
معـاه إذا صؾك لـػسف فؾقطقل ما «: إَذا َصؾَّك َأَحُدُكْؿ لِ

 شاء: ٕن الؿـػرد أمقر كػسف.

 مراطاة أحقال الـاس. وفيه:

مـ الَضعػ, والَسَؼؿ ما طؾقف الـاس يف هذه الحقاة الدكقا, مؿا يـالفؿ  وفيه:

 والحاجة, وكؿا ققؾ:

ـــك  ـــك الػت ــــا طؾ ـــدَّ مـفـ ـــٌة ٓ ُب  ثؿاكق

 

ـــة   ـــف الثَّؿاكق ـــري طؾق ـــدَّ َأْن تج  وٓ ُب

ـــــؿاٌع وُفرقــــٌة   ــــٌؿ واجتـ  ســــروٌر وَه

 

ـــف   ـــْؼٌؿ وطافق ـــؿَّ َس ـــٌر ث ـــٌر وُطْس  وُيْس

ْل َما َشاءَ »قوله:    «:َوإَِذا َصؾَّك َأَحُدُكْؿ لِـَْػِسِف َفْؾُقَطقِّ

 أي يف الـقافؾ, أو يف الػريضة ما دام وقتفا باقًقا.

 
ّ
 ملسو هيلع هللا ىلصأما أن يذهب إلك ركعتل الػجر ويطقل فقفا ففذا لؿ يمَثر طـ الـَّبِل

 
ّ
 أكف كان يخػػ فقفا. ملسو هيلع هللا ىلصوهؽذا يف الـقافؾ الؼبؾقة والبعدية الؿلثقر طـ الـَّبِل

                                                                                       

 (.468أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (٤)
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لؽـ إذا كاكت صالٌة ُمطؾؼة كصالة الضحك, وققام الؾقؾ, فؾف أن يطقل ما 

 
ّ
 ڤقد كان يطقؾ يف ذلؽ حتك جاء يف حديث طائشة  ملسو هيلع هللا ىلصشاء, فنن الـَّبِل

َر َقدَماهُ »: ڤبـ شعبة  والؿغقرة ـَ الؾَّْقِؾ حتَّك تَتػطَّ
 , أخرجاه.(٤)«أكَُّف َكان يُؼقُم مِ

ـْ َأبِل ـُ َمْسعقد  َقاَل َطبْدُ َوائٍِؾ, َقاَل:  وَط  اْب
ِ
  َصؾَّقُْت َمَع َرُسقلِ »: ڤاهلل

ِ
 ,ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 َفَلَصاَل َحتَّك َهَؿْؿُت بَِلْمِر َسْقٍء, َقاَل:

 أخرجف مسؾؿ. (2)«َقاَل: َهَؿْؿُت َأْن َأْجؾَِس َوَأَدَطفُ  ؟قِقَؾ: َوَما َهَؿْؿَت بِفِ 

ـْ ُحَذْيَػَة    َرُسقلِ َصؾَّْقُت َمَع »َقاَل:  ڤوَط
ِ
َلْقَؾًة, َفاْفَتَتَح اْلَبَؼَرَة,  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

, َفَؿَضك, َفُؼْؾُت:  ـِ َفُؼْؾُت: َيْرَكُع ِطـَْد اْلِؿاَئِة, َفَؿَضك, َفُؼْؾُت: َيْرَكُع ِطـَْد اْلِؿاَئَتْق

َأَها, ُيَصؾِّل بَِفا فِل َرْكَعٍة, َفَؿَضك, َفاْفَتَتَح آَل ِطْؿَراَن, َفَؼَرَأَها, ُثؿَّ اْفَتَتَح الـَِّساَء, َفَؼرَ 

َذ, ُثؿَّ َركَ  ٍذ َتَعقَّ َع, إَِذا َمرَّ بِآَيٍة فِقَفا َتْسبِقٌح َسبََّح, َوإَِذا َمرَّ بُِسَماٍل َسَلَل, َوإَِذا َمرَّ بَِتَعقُّ

ـْ ِقَقامِِف, ُثؿَّ َرَفَع َرْأَسَف, 
 اْلَعظِقِؿ. َوَكاَن ُرُكقُطُف َكْحًقا مِ

َ
َفَجَعَؾ َيُؼقُل: ُسْبَحاَن َربِّل

ـْ ُرُكقِطِف, ُثؿَّ َسَجَد, َفَجَعَؾ َيُؼقُل:  : َسِؿعَ َفَؼاَل 
ـْ َحِؿَدُه. ُثؿَّ َقاَم َقِريًبا مِ اهلُل لَِؿ

ـْ ِققامِفِ 
َْطَؾك. َفَؽاَن ُسُجقُدُه َقِريًبا مِ ْٕ  ا

َ
 أخرجف مسؾؿ.(٣)« ُسْبَحاَن َربِّل

ـْ َأبِل»قوله:  َْكَصاِريِّ اْلَبْدِري  َط ْٕ بدرًيا ٕكف كزل بدر, ُسؿل «: ڤَمْسُعقٍد ا

ٓ ٕكف شارك يف غزوة بدر, فنن الذيـ شاركقا يف غزوة بدر كاكقا ثالثؿائة وثالثة 

 طشر, وققؾ وسبعة طشر.

وجاء يف الـص أهنؿ بضعة طشر, والبضع بقـ الثالثة إلك التسعة وهؿ بعدة 

                                                                                       

(. وحديث 2820(, ومسؾؿ يف صحقحف )4837أخرجف البخاري يف صحقحف ) ڤحديث طائشة  (٤)

 (.2819الؿغقرة بـ شعبة أخرجف مسؾؿ )

 (.773أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (2)

 (.772أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (٣)
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 أصحاب صالقت.

  َجاَء َرُجٌؾ إَلك َرُسقلِ »قوله: 
ِ
 «:ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

طؾك إمقر وطؾك الػاضؾ إذا حصؾ ما يمدي إلك ذلؽ والبعد الشؽقى  فيه:

 طـ مسببات التشاحـ, والتباغض, والتؼاصع, والتدابر مـ الؿـافرة بقـ إخقة.

  ڤ ولؽـ هذا الصحابل
ّ
وسؾؿ يشؽقه  ملسو هيلع هللا ىلصلؿا رأى ذاك يطقؾ أتك الـَّبِل

 
ّ
مف الـَّبِل   ملسو هيلع هللا ىلصفنن كان ُمصقًبا ققَّ

ّ
م الـَّبِل  اإلمام. ملسو هيلع هللا ىلصوإن كان ُمخطًئا ققَّ

اإلهبام, فنكف إذا كان ٓ مصؾحة يف إضفار اسؿ الؿخالػ, فال  ويف احلديح:

 
ّ
«, وما بال أققام»«, ما بال فالن»كان يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصيحتاج إلك إضفار اسؿف, والـَّبِل

 
ّ
ُـّ ُفاَلًكا َوُفاَلًكا َيْعرَِفاِن »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوإذا احتاج إلك التصريح قد يصرح, والـَّبِل َما َأُض

ـْ   .(٤)«ِديـِـَا َشْقًئاِم

ا َغِضَب َيْقَمئِذٍ  ملسو هيلع هللا ىلصَفَؿا َرَأْيُت الـَّبِلَّ »قوله:   «:َغِضَب فِل َمْقِطَظٍة َقطُّ َأَشدَّ ِمؿَّ

ـْ َطاِئَشَة    َما ُخقَِّر َرُسقُل »َأكََّفا َقاَلْت:  ,ڤوقد ثبت َط
ِ
َّٓ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ـِ إِ ـَ َأْمَرْي َبْق

ـْ إِْثًؿا, َفنِْن َكاَن إِْثًؿا َكاَن َأْبَعَد الـَّاِس مِـُْف, َوَما اْكَتَؼَؿ  َأَخَذ َأْيَسَرُهَؿا, َما َلْؿ َيُؽ

  َرُسقُل 
ِ
َّٓ َأْن ُتـَْتَفَؽ ُحْرَمةُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ِف بَِفا... لِـَْػِسِف إِ , َفَقـَْتِؼَؿ لِؾَّ

ِ
 .(2)«اهلل

 وهذا مـ ا
ّ
إِكََّؿا َأَكا َبَشٌر َأْرَضك َكَؿا »وهق الؼائؾ:  ملسو هيلع هللا ىلصلؿقاصـ الذي غضب الـَّبِل

تِل, بَِدْطَقٍة  ـْ ُأمَّ َيْرَضك الْبََشُر, َوَأْغَضُب َكَؿا َيْغَضُب الَْبَشُر, َفلَيَُّؿا َأَحٍد َدَطْقُت َطَؾقِْف ِم

بُُف بَِفا ِمـُْف َيْقَم الِْؼَقاَمةِ  لَقَْس لََفا بَِلْهٍؾ َأْن َيْجَعَؾَفا َلُف َصُفقًرا َوَزَكاةً   .(٣)«َوُقْربًَة ُيَؼرِّ

 وقد بقب البخاري طؾك حديث الباب: الغضب يف الؿقطظة.
                                                                                       

 .ڤ(, مـ حديث طائشة 6067أخرجف البخاري يف صحقحف ) (٤)

 (. 2327(, ومسؾؿ يف صحقحف )3560أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)

 .ڤ(, مـ حديث أبل هريرة 2601أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (٣)
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  فنن الؿـؽر, إكؽار وفيه:

ّ
  لؿا ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل

َ
 واطًظا قام الؿخالػة, هبذه طؾقف ُشؽِل

 ومـؽًرا.

ويف الحديث أن آصؾ يف الؿقاطظ الؽالم الجزل, ٓ تؾحقـ أيات 

فؽان  ملسو هيلع هللا ىلصوإحاديث, وٓ إشعار, ففذه محدثة جاءتـا مـ طـد غقركا, أما كبقـا 

ًٓ واضًحا كلكف مـذر جقش.  كالمف جز

يرتؾ يف ُخَطبِف, ويف كؾؿاتف لـُؼؾ  ملسو هيلع هللا ىلصولق كان «, ُمغَضبا»قوله: ويدل طؾك ذلؽ 

بـ  بؽر وُطَؿر, وطثؿان, وطؾل, وثابت إلقـا, ولق كان يف هذا الرتتقؾ خقٌر لؼام بف أبق

اس, وغقرهؿ مـ الصحابة  ققس  , والتابعقـ لفؿ بنحسان.ڤبـ شؿَّ

والحؼ أن هذا إمر إكؿا جاء مـ طـد الحزبقـ لؿ يليت مـ طـد أهؾ السـة, ٓ 

ؿائفؿ, وٓ مـ طـد خطبائفؿ, وٓ مـ طـد أئؿتفؿ, فالـصقحة مـ طـد طؾ

 
ّ
يغضبقن  ,ملسو هيلع هللا ىلصإلخقاكـا جؿقًعا أن يرتكقا هذا الؿسار, وأن يعظقا كؿا وطظ الـَّبِل

إذا استدطك إمر الغضب, ويرفعقن أصقاهتؿ إذا استدطك إمر الرفع, أما 

 تؾحقـ الُخطب والؿحاضرات فؾقس بالؿلثقر.

َفا الـَّاُس َيا »قوله:   مـ العام الذي يراد بف الخصقص. «:َأيُّ

وهذا يؼقلف الخطقب كثقًرا يا أيفا الـاس, ويجقز يا أيفا الذيـ آمـقا, ويجقز 

 اهلل, إلك غقر ذلؽ مؿا جاء بف السـة. يا طباد

ـَ »قوله:  رِي مِـ لؾتبعقض, ولقس الؽؾ, فإصؾ يف أهؾ «: إنَّ ِمـُْؽْؿ ُمـَػِّ

 هؾ تقسقر:اإلسالم, أهنؿ أ

 
ِّ
ـِ الـَّبِل ُروا», َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصفَع ُروا, َوَٓ ُتـَػِّ ُروا, َوَبشِّ ُروا َوَٓ ُتَعسِّ  .(٤)«َيسِّ

                                                                                       

 (.1734(, ومسؾؿ يف صحقحف )69أخرجف البخاري يف صحقحف ) (٤)
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ّ
َٓ َتْخَتِؾَػا»: ملسو هيلع هللا ىلصوقال الـَّبِل  .(٤)«َوَتَطاَوَطا َو

ر طـ الحؼ بؾسان الحال, وهق  وفيه: ر وهق ٓ يشعر, فؼد ُيـَػِّ أن اإلكسان قد ُيـَػِّ

ر, بغؾظتف أو شدتف, أو طدم لققكة جاكبف فؾق أكف يؾقـ الجاكب إلخقاكف  ٓ يشعر أكف ُيـَػِّ

 
ّ
ُؿَؽ فِل َوْجِف َأِخقَؽ َلَؽ َصَدَقةٌ »يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصلػرحقا بذلؽ والـَّبِل  .(2)«َتَبسُّ

ـُ َطْبدِ  وَقاَل جرير   ْب
ِ
  َما َرآكِل َرُسقُل »: ڤاهلل

ِ
ؿ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َّٓ َتَبسَّ  .(٣)«إ

  َما َحَجَبـِل َرُسقُل »ويف رواية: 
ِ
َّٓ َضِحَؽ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َٓ َرآكِل إِ  «.ُمـُْذ َأْسَؾْؿُت َو

اهلل ولجؿقع الؿسؾؿقـ أن يؽقن بقـفؿ الرتاحؿ, و  وهؽذا يـبغل لؾداطل إلك

الجاكب وآبتسامة وغقر ذلؽ مؿا يدخؾ السرور التعاصػ, والتحاب, ولقـ 

 طؾك الؼؾب.

ُؽْؿ َأمَّ الـَّاَس َفْؾُققِجزْ »قوله:   بؿعـك فؾقخػػ.«: َفَليُّ

  (712:)قال الحافظ ابـ حجر 

َضافِقَِّة َفَؼْد َيُؽقُن بـ َدِققِؼ اْلِعقِد:  َقاَل » ُُمقِر اإْلِ ْٕ ـَ ا
التَّْطِقيُؾ َوالتَّْخِػقُػ مِ

ـَ َقاَل َوَقْقُل اْلُػَؼَفاِء  ُء َخِػقًػا بِالـِّْسَبِة إَِلك َطاَدِة َقْقٍم َصِقياًل بِالـِّْسَبِة لَِعاَدِة آَخِري ْ
ل الشَّ

ُجقِد َطَؾك  ُكقِع َوالسُّ َماُم فِل الرُّ
ـِ َٓ َيِزيُد اإْلِ َٓ ُيَخالُِػ َما َوَرَد َط َثاَلِث َتْسبِقَحاٍت 

 
ِّ
َٓ  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِل َحاَبِة فِل اْلَخْقر َتْؼَتِضل َأن  َنَّ َرْغَبَة الصَّ

ِ
َأكَُّف َكاَن َيِزيُد َطَؾك َذلَِؽ ٕ

ـَ اْلَحِديِث الَِّذي َأْخَرَجُف 
َيُؽقَن َذلَِؽ َتْطِقياًل ُقْؾُت َوَأْوَلك َما ُأِخَذ َحدُّ التَّْخِػقِػ مِ

                                                                                       

(, مـ حديث أبل مقسك 1733(, ومسؾؿ يف صحقحف )3038أخرجف البخاري يف صحقحف ) (٤)

 .ڤإشعري 

(, 864(, وابـ حبان )128) «إدب الؿػرد»( والسقاق لف, والبخاري يف 354/  1أخرجف الرتمذي ) (2)

 .ڤ(, مـ حديث أبل ذر 572) وهق يف الصحقحة لإلمام إلباين 

 (.2475(, ومسؾؿ يف صحقحف )3035أخرجف البخاري يف صحقحف ) (٣)
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ـْ ُطْثَؿانَ  َأُبق ُّ َط

ـِ أَ  َداُوَد َوالـََّساِئل   بِلْب
َّ
َقاَل َلُف َأْكَت إَِماُم  ملسو هيلع هللا ىلصاْلَعاِص َأنَّ الـَّبِل

ـٌ َوَأْصُؾُف فِل ُمْسؾِؿٍ   هـا. «َقْقمَِؽ َواْقِدِر اْلَؼْقَم بَِلْضَعِػِفْؿ إِْسـَاُدُه َحَس
ـْ َوَرائِِف اْلَؽبِقرَ »قوله:   «:َفنِنَّ ِم

أي كبقر السـ يحتاج إلك مراطاة حتك يف الؿخاصبة معف و مجاراتف ومسايرتف 

 .[24]اإلسراء:  ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ﴿طؾك طؼؾف ٕكف قد ضعػ: 

والجزاء مـ جـس العؿؾ, إذا أغؾظت طؾقف وشددت طؾقف سقليت مـ ُيغؾظ 

ويشد طؾقؽ, وإذا كان مـؽ الـػرة والسخرية مـفؿ سقليت مـ يـػر مـؽ ويسخر 

وأدِّ لِؾـَّاِس َما ُتِحبُّ َأْن »بـ طؿرو:  اهلل اهلل السالمة ويف حديث طبد كسللمـؽ 

 أخرجف مسؾؿ.« ُيْمَتك إَِلْقَؽ, َوَتْؽَرُه َلُفْؿ َما َتْؽَرُه َأْن ُيْمَتك إَِلْقَؽ 

قد يؼقم يرتعش وقد ٓ يبصر الطريؼ وقد يـحـل ضفره, ويضعػ فاْلَؽبِقَر: 

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل مداركف وكعقذ باهلل مـ الفرم وكان رسقلبصره, ويضعػ طؼؾف, وتضعػ 

 يستعقذ باهلل مـ الفرم.

أي صغقر السـ, ففق ٓ ُيدرك إذا أصؾت طؾقف الصالة, «: واْلَصِغْقرَ »قوله: 

 وتؼع طؾقف الؿشؼة.

 الحاجة تتـقع كؿا تؼدم.«: َوَذا اْلَحاَجةِ »قوله: 

ويممـا  يلمركا بالتخػقػ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  كان رسقل»قال:  ڤوقد ثبت طـ ابـ طؿر 

 «.بالصافات

 (:2/217يف زاد الؿعاد ) قال ابـ الؼقؿ 

« 
ُّ
 َيْرِجُع إَِلك َما َفَعَؾُف الـَّبِل

 
َٓ إَِلك  ملسو هيلع هللا ىلصَفالتَّْخِػقُػ َأْمٌر كِْسبِل َوَواَضَب َطَؾْقِف, 

ـْ َوَرائِِف 
ـْ َيْلُمُرُهْؿ بَِلْمٍر ُثؿَّ ُيَخالُِػُف, َوَقْد َطؾَِؿ َأنَّ مِ , َفنِكَُّف َلْؿ َيُؽ ـَ َشْفَقِة اْلَؿْلُمقمِق
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ِعقَػ َوَذا اْلَحاَجِة, َفالَِّذي َفَعَؾُف ُهَق التَّْخِػقُػ الَِّذي َأَمَر بِِف, فَ  نِكَُّف َكاَن اْلَؽبِقَر َوالضَّ

 َخِػقَػٌة بِالـِّْسَبِة 
َ
ـْ َذلَِؽ بَِلْضَعاٍف ُمَضاَطَػٍة, َفِفل

ـُ َأْن َتُؽقَن َصاَلُتُف َأْصَقَل مِ
ُيْؿؽِ

ِذي َكاَن َواَضَب َطَؾْقِف ُهَق اْلَحاكُِؿ َطَؾك ُكؾِّ َما َتـَاَزَع فِقِف  إَِلك َأْصَقَل مِـَْفا, َوَهْدُيُف الَّ

ـِ ُطَؿَر  اْلُؿَتـَاِزُطقَن, ـِ اْب  َوَغْقُرُه َط
ُّ
َقاَل: َكاَن  ڤَوَيُدلُّ َطَؾْقِف َما َرَواُه الـََّسائِل

  َرُسقُل 
ِ
افَّاِت( ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ـَا ِب )الصَّ اِت(  َفاْلِؼَراَءُة ِب «, َيْلُمُركَا بِالتَّْخِػقِػ, َوَيُممُّ افَّ )الصَّ

ـَ التَّْخِػقِػ الَِّذي َكاَن َيْلُمُر بِِف. َواهللُ 
 هـا « َأْطَؾؿُ مِ

 ,ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ففذان الحديثان فقفؿا إخالق الػاضؾة, التل كان طؾقفا رسقل

 
ّ
باب اإلمامة: لقعرف  طؾك أمتف وهبذا ختؿ الؿصـػ  ملسو هيلع هللا ىلصوحرص الـَّبِل

 اهلل, وشرطف لفؿ, فؾقؿتثؾقا أمر اهلل  إئؿة أن تؼدمفؿ هق تشريٌػ مـ

 .يف ذلؽ, والحؿد هلل 

 

 



 

 إفادة ذوي األفهام
 بشرح

 عندة األحلاو مً كالو خري األىاو

 
 
 

 تأليف أبي حممد

 بٔ شٜد اذتذٛزٟ ايصُّعهسٟ بٔ حي٢ٝ اذتُٝد عبد

ملسو هيلع هللا ىلص
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 3 ملسو هيلع هللا ىلصكتاب صفة صالة النيب 
 

 

 

  دملسو هيلع هللا ىلصرباب صف١ صال٠ ايٓيب 

 

ٞٓ َباُب ٔصَف١ٔ َصاَل] َّٓٔب  [ملسو هيلع هللا ىلص٠ٔ اي
 كتاب الصالة

l: 

َـّبِّل »: قولُ  :«ملسو هيلع هللا ىلصَباُب ِصَػِة َصََلِة ال

 ملسو هيلع هللا ىلصأي هذا باب لشرح كقػقة صالة الـبل 

 
ّ
  ملسو هيلع هللا ىلصوآهتؿام بؿعرفة صػة صالة الـَّبِل

ّ
 يؼقل ملسو هيلع هللا ىلصمـ الؿفؿات فنن الـَّبِل

ـِ اْلُحَقْيِرِث  يف البخاري مـ حديث َمالِِؽ كؿا  َرَأْيُتُؿقكِل َصؾُّقا َكَؿا »: ڤْب

 .«ُأَصؾِّل

 :اهلل  داخؾ يف ققل تعؾؿفاو
 ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی﴿

 .[32: إحزاب]

 
ّ
والتلسل بف يف العؼائد  ملسو هيلع هللا ىلصوإذ كـا كستدل هبذه أية طؾك وجقب متابعة الـَّبِل

 ، وإحؽام
ّ
والؾباس وغقر ذلؽ فؿـ باب أولك آستدٓل هبا طؾك متابعة الـَّبِل

واهتؿ ، وأحسـ الفقئات، يف كقػقة صالتف فنكف كان يصؾل طؾك أكؿؾ القجقه ملسو هيلع هللا ىلص

 
ّ
يقم الؼقامة  ففل أول حؼ يحاسب طؾقف العبد، بالصالة اهتؿاًما كبقرا ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِل

  َسِؿْعُت َرُسقَل : َقاَل  ڤفعـ َأبِل ُهَرْيَرَة 
ِ
َل َما ُيَحاَسُب ِبِف »: َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل إِنَّ َأوَّ
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ـْ َطَؿِؾِف َصََلُتُف َفنِْن َصُؾَحْت َفَؼْد َأْفَؾَح َوَأْكَجَح َوإِْن َفَسَدْت َفَؼْد  اْلَعْبُد  َيْقَم اْلِؼَقاَمِة ِم

 .الحديث... (1)«َخاَب َوَخِسرَ 

 
ّ
ـِ  طـ رفع الخشقع فعـ ُجبَْقرِ  ملسو هيلع هللا ىلصوقد أخرب الـَّبِل ـْ ُطبَاَدةَ ، ُكَػقْرٍ  ْب ـَ  َط ْب

امِِت  ـَ الـَّاِس؟ الُخُشقعُ »: أكف قال لف ڤالصَّ ِل ِطْؾٍؿ ُيْرَفُع ِم َـَّؽ بَِلوَّ َث َُحدِّ َٕ ، إِْن ِشئَْت 

 .ولف حؽؿ الرفع، (2)«ُيقِشُؽ َأْن َتْدُخَؾ َمْسِجَد َجَؿاَطٍة َفََل َتَرى فِقِف َرُجًَل َخاِشًعا

 :ايضال٠أقطاّ ارتػٛع يف  

 :ٚارتػٛع َٓكطِ إىل قطُني 

 .خشقع بالؼؾب وهذا مـ مستحباهتا ومؽؿالهتا: إول

 .خشقع بالجقارح وهذا مـ واجباهتا: الثاين

وإن ، فؿـ أخؾ بلركان الصالة وشروصفا وواجباهتا طؿدا بطؾت صالتف

 .مع سجقد السفق والركـ باإلتقان بف أخؾ هبا كاسًقا أو جاهال فنكف يجرب الشرط

 .اهلل تعالك ويجرب القاجب بسجقد السفق طؾك ما يليت إن شاء

ـْ َزْيدَ  ـَ َوْهٍب  فَع ُجقدَ »: َقاَل ، ڤْب ُكقَع َوالسُّ َٓ ُيتِؿُّ الرُّ ، َرَأى ُحَذْيَػُة َرُجاًل 

تِل َفَطرَ »: َقاَل  ًدا  َما َصؾَّقَْت َوَلْق ُمتَّ ُمتَّ َطَؾك َغْقِر الِػْطَرِة الَّ  (3)«َطَؾْقَفا ملسو هيلع هللا ىلصاهلُل ُمَحؿَّ

 .أخرجف البخاري

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  َأنَّ َرُجاًل َدَخَؾ »: اهلل وسقليت إن شاء: ڤويف الصحقحقـ َط

  َوَرُسقُل ، الَؿْسِجَد َفَصؾَّك
ِ
َؿ َطَؾْقفِ ، فِل َكاِحَقِة الَؿْسِجدِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل : َفَؼاَل َلفُ ، َفَجاَء َفَسؾَّ

                                                                                       

 (.2469برقؿ ) (، وهق يف الصحقحة لإلمام إلباين 576(، والـسائل )524أخرجف الرتمذي ) (1)

يف  ، وصححف اإلمام إلباين ڤبـ الصامت  (، مـ حديث طبادة3764أخرجف الرتمذي ) (2)
 (.:9صحقح الســ، ويف صحقح تخريج اقتضاء العؾؿ العؿؾ )

 (.:49أخرجف البخاري ) (3)



            

 5 ملسو هيلع هللا ىلصكتاب صفة صالة النيب 
 

َؽ َلْؿ » اْرِجْع َفَصؾِّ ، َوَطَؾْقَؽ »: َفَؼاَل ، َفَرَجَع َفَصؾَّك ُثؿَّ َسؾَّؿَ  «ُتَصؾِّ اْرِجْع َفَصؾِّ َفنِكَّ

 .(1)«َفنِكََّؽ َلْؿ ُتَصؾِّ 

فؽاكت ، وتقضل إٓ أكف لؿ يصؾ طؾك القجف الؿشروع، مع أكف صؾك وركع

وأن يتعؾؿ كقػقة ، يف كػسف اهلل  فقـبغل لؾؿسؾؿ أن يتؼ، صالتف مردودة طؾقف

 .ملسو هيلع هللا ىلصويصؾل كؿا صؾك الـبل ، الصالة

 :ملسو هيلع هللا ىلصَضدز أخر صف١ صال٠ ايٓيب  

تمخذ مـ إحاديث الثابتة طـف يف الصحقحقـ  ملسو هيلع هللا ىلصوصػة صالة الـبل 

والعؼؾ الؽاسد فال يؿؽـ أن ، والؼقاس، فال تمخذ بالرأي والفقى، وغقرهؿا

 .ملسو هيلع هللا ىلصإٓ بؿعرفة صحقح سـة الـبل  ملسو هيلع هللا ىلصيصؾل أحد كؿا صؾك الـبل 

لة ومتضؿـة لصػة صالة الـبل ، كتًبا مختصرةوقد ألََّػ العؾؿاء  ، ملسو هيلع هللا ىلصوُمَطقَّ

 .وذلؽ ٕهؿقتفا

، «رفع القديـ»: وكتاب، «باب الؼراءة خؾػ اإلمام»: البخاري  كؿا صـػ

وٓبـ الؼقؿ ، تعظقؿ قدر الصالة: وصـػ ابـ كصر الؿروزي، إلك غقر ذلؽ

 .ملسو هيلع هللا ىلص كتاب الصالة ولؾشقخ إلباين كتاب صػة صالة الـبل

ـُتف ، كتبُت فقفا مصـًػا مختصًرا ضؿـ كتابل أحؽام صالة الجالسوقد  وَضؿَّ

مع تتؿات ، ثؿ بدا لل أن ُأفِرده، كتابل )سالمة الخؾػ يف صريؼة السؾػ(

 .«الصحقح الؿختصر يف صػة صالة سقد البشر»: وسؿقتف
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  2/جإفــادة ذوي األفهـــام بشرح عمدة األحكام

 

 

 ايًِٗ باعد بٝين ٚبني خطاٜاٟ »: رحدٜح

 د«...نُا باعدت بني املػسم ٚاملػسب

 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ  - 86   َكاَن َرُسقُل »: َقاَل  ڤ )َط
ِ
ََلِة َسَؽَت  ملسو هيلع هللا ىلص اَّلل ل الصَّ

إَذا َكبََّر فِ

  َيا َرُسقَل : َفُؼْؾُت ، ُهـَْقَفًة َقْبَؾ َأْن َيْؼَرأَ 
ِ
ل، اَّلل ـَ ، بَِلبِل َأْكَت َوُأمِّ َأَرَأْيَت ُسُؽقَتَؽ َبْق

ـَ َخَطاَياَي َكَؿا  :َأُققُل : َتُؼقُل؟ َقاَل َما : التَّْؽبِقرِ َواْلِؼَراَءةِ  ُفؿَّ َباِطْد َبْقـِل َوَبْق الؾَّ

ـَ اْلَؿْشرِِق َواْلَؿْغرِِب  ـْ َخَطاَياَي َكَؿا ُيـَؼَّك الثَّْقُب  .َباَطْدَت َبْق ـِل ِم ُفؿَّ َكؼِّ الؾَّ

َكسِ  ـْ الدَّ َْبَقُض ِم ْٕ ـْ َخَطاَياَي بِاْلؿَ  .ا ُفؿَّ اْغِسْؾـِل ِم  .((1)«اِء َوالثَّْؾِج َواْلَبَردِ الؾَّ

l: 

لبقان ما يدخؾ بف الؿصؾل يف الصالة وأولف التؽبقر إذ أكف : ساق املصيف احلديث

 ركـ مـ أركان الصالة وتسؿك هذه التؽبقرة بتؽبقرة آحرام حقث يحرم طؾك

كشغال بغقر الصالة  .(2)«لشغَلإن يف الصَلة »: ويف الحديث، اإلكسان بعد آتقان هبا ٓا

 :(2/194يف الزاد ) قال ابـ الؼقؿ 

اَلِة َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن » َظ بِالـِّقَِّة ، َوَلْؿ َيُؼْؾ َشقْئًا َقْبَؾَفا «اهلُل َأْكَبرُ »إَِذا َقاَم إَِلك الصَّ َٓ َتَؾػَّ َو

َٓ َقاَل ُأَصؾِّل لِؾَِّف َصاَلَة َكَذا ُمْستَْؼبَِؾ اْلِؼْبَؾِة ، اْلَبتَّةَ  َٓ ، َأْرَبَع َرَكَعاٍت إَِماًما َأْو َمْلُمقًماَو َو

َٓ َفْرَض اْلَقْقِت  َٓ َقَضاًء َو َوَهِذِه َطْشُر بَِدٍع َلْؿ َيـُْؼْؾ َطـُْف َأَحٌد َقطُّ بِنِْسـَاٍد ، َقاَل َأَداًء َو
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َٓ َضِعقٍػ  َٓ ُمْرَسٍؾ َلْػَظًة َواِحَدًة مِـَْفا اْلبَ ، َصِحقٍح َو َٓ ُمْسـٍَد َو ـْ َأَحٍد ، تَّةَ َو َٓ َط َبْؾ َو

ـْ َأْصَحابِفِ 
َْربََعةِ ، مِ ْٕ ِة ا َئِؿَّ ْٕ َٓ ا ـَ َو ـَ التَّابِِعق

َٓ اْسَتْحَسـَُف َأَحٌد مِ َوإِكََّؿا َغرَّ َبْعَض ، َو

 
ِّ
افِِعل ـَ َقْقُل الشَّ ِري اَلةِ  ڤاْلُؿَتَلخِّ قَامِ : فِل الصَّ َٓ َيْدُخُؾ ، إِكََّفا َلْقَسْت َكالصِّ فِقَفا  َو

َّٓ بِِذْكرٍ  ُظ اْلُؿَصؾِّل بِالـِّقَّةِ ، َأَحٌد إِ ْكَر َتَؾػُّ َـّ َأنَّ الذِّ  ، َفَظ
ُّ
افِِعل  َوإِكََّؿا َأَراَد الشَّ

 َّٓ ْحَراِم َلْقَس إِ ْكِر َتْؽبِقَرَة اإْلِ  ، بِالذِّ
ُّ
 َأْمًرا َلْؿ َيْػَعْؾُف الـَّبِل

ُّ
افِِعل  ملسو هيلع هللا ىلصَوَكْقَػ َيْسَتِحبُّ الشَّ

ـْ ُخَؾَػائِِف َوَأْصَحابِفِ ، فِل َصاَلٍة َواِحَدةٍ 
َٓ َأَحٌد مِ َفنِْن ، َوَهَذا َهْدُيُفْؿ َوِسقَرُتُفؿْ ، َو

َٓ َهْدَي ، َأْوَجَدكَا َأَحٌد َحْرًفا َواِحًدا َطـُْفْؿ فِل َذلَِؽ َقبِْؾـَاُه َوَقاَبْؾـَاُه بِالتَّْسؾِقِؿ َواْلَؼبُقلِ  َو

ـْ َهْديِفِ 
ْرِع ، ؿْ َأْكَؿُؾ مِ ـْ َصاِحِب الشَّ ْقُه َط َّٓ َما َتَؾؼَّ َٓ ُسـََّة إِ  .ملسو هيلع هللا ىلصَو

َٓ َغْقَرَها: َوَكاَن َدْأُبُف فِل إِْحَرامِِف َلْػَظةَ   .َوَلْؿ َيـُْؼْؾ َأَحٌد َطـُْف ِسَقاَها، )اهلُل َأْكَبُر( 

ََصابِِع ُمْسَتْؼباًِل » ْٕ  « بَِفا اْلِؼْبَؾَة إَِلك ُفُروِع ُأُذَكْقفِ َوَكاَن َيْرَفُع َيَدْيِف َمَعَفا َمْؿُدوَدَة ا

ـْ َمَعُف َقاُلقا: َوُرِوَي  ـِ  َحتَّك ُيَحاِذَي بِِفَؿا: إَِلك َمـْؽِبَقِْف فلبق حؿقد الساطدي َوَم ، اْلَؿـْؽَِبْق

ـُ ُطَؿرَ  ـُ ُحْجرٍ  َوَقاَل َوائُِؾ . َوَكَذلَِؽ َقاَل اْب َقِريًبا : الرباءَوَقاَل . إَِلك ِحَقاِل ُأُذَكْقفِ : ْب

ـْ ُأُذَكْقفِ 
ـَ اْلَعَؿِؾ اْلُؿَخقَِّر فِقفِ : َوقِقَؾ . مِ

إَِلك ُفُروِع ُأُذَكْقِف  َكاَن َأْطاَلَها: َوقِقَؾ ، ُهَق مِ

اُه إَِلك َمـْؽَِبْقفِ  ْفعِ ، َفاَل َيُؽقُن اْختاَِلًفا، َوَكػَّ  .َوَلْؿ َيْخَتؾِْػ َطـُْف فِل َمَحؾِّ َهَذا الرَّ

 هـا. «ُع اْلُقْؿـَك َطَؾك َضْفِر اْلُقْسَرىُثؿَّ َيَض 

 .يف الباب أصح حديث يف دطاء آستػتاح ڤوحديث أبل هريرة 

 :ذنس أدع١ٝ االضتفتاح 

 :ٚقد جا٤ت عد٠ أحادٜح يف أدع١ٝ االضتفتاح َع حدٜح ايباب 

َٔ َعبَّاٍع  :َٓٗا   :ڤحدٜح اِب

 : َقاَل 
ُّ
ُد َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن الـَّبِل ْقِؾ َيَتَفجَّ ـَ الؾَّ

ُفؿَّ َلَؽ الَحْؿُد َأْكَت َققُِّؿ »: إَِذا َقاَم مِ الؾَّ

َـّ  ـْ ِفقِف َؿَقاِت َوإَْرِض َوَم ـْ ، السَّ َؿَقاِت َوإَْرِض َوَم َوَلَؽ الَحْؿُد َلَؽ ُمْؾُؽ السَّ



 
8 

 

  2/جإفــادة ذوي األفهـــام بشرح عمدة األحكام

 

َـّ  قِف
َؿَقاِت َوإَْرِض َومَ ، َوَلَؽ الَحْؿُد ، فِ َـّ َأْكَت ُكقُر السَّ قِف

َوَلَؽ الَحْؿُد َأْكَت ، ـْ فِ

َؿَقاِت َوإَْرضِ   ،َولَِؼاُؤَك َحؼ  ، َوَلَؽ الَحْؿُد َأْكَت الَحؼُّ َوَوْطُدَك الَحؼُّ ، َمِؾُؽ السَّ

َـّاُر َحؼ  ، َوالَجـَُّة َحؼ  ، َوَقْقلَُؽ َحؼ   ٌد ، َوالـَّبِقُّقَن َحؼ  ، َوال اَطُة َحؼ  ، َحؼ   ملسو هيلع هللا ىلصَوُمَحؿَّ  ،َوالسَّ

ْؾُت ، َوبَِؽ آَمـُْت ، الؾَُّفؿَّ َلَؽ َأْسَؾْؿُت  ، َوبَِؽ َخاَصْؿُت ، َوإَِلقَْؽ َأَكبُْت ، َوَطَؾْقَؽ َتَقكَّ

ْرُت ، َوإَِلْقَؽ َحاَكْؿُت  ْمُت َوَما َأخَّ َأْكَت ، َوَما َأْسَرْرُت َوَما َأْطَؾـُْت ، َفاْغِػْر لِل َما َقدَّ

مُ  رُ ، الُؿَؼدِّ َّٓ َأْكَت َٓ ، َوَأْكَت الُؿَمخِّ  .متػؼ طؾقف (1)«- َٓ إِلََف َغْقُركَ : َأوْ  - إِلََف إِ

ـِ َأبِل َصالٍِب  حديث َطِؾلِّ : ومـفا  :ڤْب

ـِ َرُسقلِ    َط
ِ
اَلةِ ، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ْفُت َوْجِفَل لِؾَِّذي »: َقاَل ، َأكَُّف َكاَن إَِذا َقاَم إَِلك الصَّ َوجَّ

َؿاَواِت َوإَْرَض َحـِقًػا  ـَ َفَطَر السَّ ـَ اْلُؿْشِركِق ، َوُكُسؽِل، إِنَّ َصََلتِل، َوَما َأَكا ِم

ـَ ، َوَمَؿاتِل، َوَمْحَقايَ  ِف َربِّ اْلَعالَِؿق ـَ ، َٓ َشرِيَؽ لَفُ ، لِؾَّ َوبَِذلَِؽ ُأِمْرُت َوَأَكا ِم

ـَ  َّٓ َأْكَت ، الؾَُّفؿَّ َأْكَت الَْؿِؾُؽ  ،الُْؿْسؾِِؿق ، َكْػِسل َضَؾْؿُت ، ا َطْبُدكَ َأْكَت َربِّل َوَأكَ ، َٓ إَِلَف إِ

َّٓ َأْكَت ، َفاْغِػْر لِل ُذُكقبِل َجِؿقًعا، َواْطَتَرْفُت بَِذْكبِل ُكقَب إِ َٓ َيْغِػُر الذُّ ُف  َواْهِدكِل ، إِكَّ

ـِ إَْخََلِق  َْحَس َّٓ َأْكَت ، ِٕ َْحَسـَِفا إِ
ِٕ َٓ َيْصرُِف ، َواْصرِْف َطـِّل َسقَِّئَفا، َٓ َيْفِدي 

َّٓ َأْكَت  ُف ِفل َيَدْيَؽ ، َلبَّْقَؽ َوَسْعَدْيَؽ ، َطـِّل َسقَِّئَفا إِ رُّ َلْقَس إَِلْقَؽ ، َواْلَخْقُر ُكؾُّ ، َوالشَّ

، أخرجف مسؾؿ، (2)«َأْسَتْغِػُرَك َوَأُتقُب إَِلْقَؽ ، َوإَِلْقَؽ َتَباَرْكَت َوَتَعاَلْقَت ، َأَكا بَِؽ 

 .هق طـد غقره يف الػريضةوقد ذكره مسؾؿ يف أحاديث ققام الؾقؾ و

 :طـد مسؾؿ ڤحديث طائشة : ومـفا 

ـُ َطْبدِ  َطـ َأُبق َسَؾَؿةَ  ـِ  ْب ْحَؿ ٍء َكاَن  ڤَسَلْلُت َطاِئَشَة : قال، الرَّ
ْ
بَِليِّ َشل
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ُّ
ْقِؾ اْفَتَتَح َصاَلَتفُ : َيْػَتتُِح َصاَلَتُف ؟ َقاَلْت  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِل ـَ الؾَّ

ُفؿَّ »: َقاَل ، َكاَن إَِذا َقاَم مِ الؾَّ

َْرضِ ، َوِمقَؽائِقَؾ ، َربَّ ِجْبرِيَؾ  ْٕ َؿَقاِت َوا قَؾ َفاصَِر السَّ
َطالَِؿ اْلَغْقِب ، َوإِْسَرافِ

ـَ ِطَباِدَك فِقَؿا َكاُكقا فِقِف َيْخَتِؾُػقنَ  َفاَدِة َأْكَت َتْحُؽُؿ َبْق ُفؿَّ اْهِدكِل لَِؿا  ،َوالشَّ الؾَّ

ـَ اْلَحؼِّ  قِف ِم
ـْ َتَشاُء إَِلك ِصَراٍط ُمْسَتِؼقؿٍ ، اْخُتِؾَػ فِ َؽ َتْفِدي َم وقد أطؾف أبق ، (1)«إِكَّ

 .بـ أبل كثقر طـ طؽرمة مـ الؽالم الػضؾ الشفقد لؿا يف رواية يحقك

  َكاَن َرُسقُل »: ومـفا
ِ
الةَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  الؾَُّفؿَّ َوبَِحْؿِدكَ  ُسبَْحاَكَؽ »: َقاَل ، إَِذا اْستَْػتََح الصَّ

َك َوٓ إَِلَف َغْقُركَ   ڤوأخرجف مسؾؿ طـ طؿر ، (2)«َوَتَباَرَك اْسُؿَؽ َوَتَعاَلك َجدُّ

 .مقققًفا طؾقف

 :(2/197يف زاد الؿعاد ) قال اإلمام ابـ الؼقؿ 

، َوَتَباَرَك اْسُؿَؽ ، الؾَُّفؿَّ َوبَِحْؿِدكَ  َكاَن َيْسَتْػتُِح بُِسْبَحاَكَؽ »َوُرِوَي َطـُْف َأكَُّف »

كَ  َٓ إَِلَف َغْقُركَ ، َوَتَعاَلك َجدُّ ـْ َحِديِث طؾل «َو
ـِ مِ ـَ بـ طؾل  َذَكَر َذلَِؽ َأْهُؾ السُّ

ِؾ الـَّاِجل، الرفاطل ـْ َأبِل اْلُؿَتَقكِّ ـْ أبل سعقد َطَؾك َأكَُّف ُربََّؿا َأْرَسَؾ ، َط  .َط

ـْ َحِديِث طائشة  َوَقْد ُرِوَي 
ََحادِيُث ، ڤمِْثُؾُف مِ ْٕ تِل َقبَْؾُف َأْثبَُت مِـْفُ َوا ـْ ، الَّ

َوَلؽِ

ـْ ُطَؿرَ  ـِ اْلَخطَّاِب  َصحَّ َط   ڤْب
ِّ
َوَيْجَفُر بِِف  ملسو هيلع هللا ىلصَأكَُّف َكاَن َيْسَتْػتُِح بِِف فِل َمَؼاِم الـَّبِل

َماُم َأْحَؿدُ ، َوُيَعؾُِّؿُف الـَّاَس  ـْ طؿر: َوَقاَل اإْلِ ا َأكَا َفَلْذَهُب إَِلك َما ُرِوَي َط َوَلْق َأنَّ ، َأمَّ

 
ِّ
ـِ الـَّبِل ْستِْػتَاِح َكاَن َحَسـًا ملسو هيلع هللا ىلصَرُجاًل اْسَتْػتََح بَِبْعِض َما ُرِوَي َط

ِ
ـَ آ

 هـا. «مِ

 .وهـاك أحاديث ُأَخر يف الصحقحقـ وغقرها 
                                                                                       

 (.881أخرجف مسؾؿ ) (1)

والرتمذي  (،887، 886، وأخرجف أبق داود )ڤبـ الخطاب  ( مقققًفا طؾك طؿر441أخرجف مسؾؿ ) (2)

، ڤ(، مـ حديث أبل سعقد الخدري وطائشة 917، 915(، وابـ ماجف )::9(، والـسائل )354، 353)

 (.154أحاديث معؾة ضاهرها الصحة، برقؿ )يف كتابف   وهذا الحديث ذكره اإلمام القادطل



 
10 

 

  2/جإفــادة ذوي األفهـــام بشرح عمدة األحكام

 

وما ثبت يف الػريضة جاز أن يمتك هبا يف الـافؾة وما ثبت يف الـافؾة جاز أن 

 .يف الػريضة بف يمتك

  َكاَن َرُسقُل »: قولُ
ِ
 :«ملسو هيلع هللا ىلص - اَّلل

 .[28 :الـساء] ﴾ک ڑ ڑ ژ﴿ :تعالك ققلف ومـف ،وآستؿرار الؾزوم تػقد

 .[245: الـساء] ﴾مئ ىئ يئ جب﴿

 :«إَذا َكبَّرَ »: قولُ

 .«اهلل أكرب»: دلقؾ لؿذهب الحؼ أن الصالة ُتػتتح بالتؽبقر وهق ققل: فيُ

َلةِ َفَؽبِّرْ »: قال ملسو هيلع هللا ىلصوما يليت يف حديث الؿسلء صالتف أن الـبل   .«إَذا ُقْؿَت إلَك الصَّ

وما ذهب إلقف أبق حـقػة ومـ سؾؽ مسؾؽف مـ أكف ُيجزئ يف هذا الؿقصـ أن 

 .ملسو هيلع هللا ىلصيخالػ الثابت الؿتقاتر طـ الـبل ، ففذا ققل باصؾ، يليت بلي لػظ يػقد التعظقؿ

ََلةِ »: قولُ ل الصَّ
 :«فِ

اهلل بؾػظ التؽبقر  أن تذكرفقجقز ، هبذا الؼقد ٕن التؽبقر يجقز يف غقر الصالة

ـْ َجابِرِ فوسػرك ، يف حضرك ـِ َطْبدِ  َع   ْب
ِ
، ُكـَّا إَِذا َصِعْدَكا َكبَّْرَكا»: َقاَل ، ڤاهلل

 .أخرجف البخاري، (1)«َوإَِذا َكَزْلـَا َسبَّْحـَا

 :«َسَؽَت ُهـَْقَفةً »: قولُ

وهق . تؼقلأي لؿ يسؿع كالمف ولقس الؿراد بف طدم الـطؼ ٕكف قال لف ماذا 

  .(2)«َوَما َسَؽَت َطـُف َفُفَق َطْػقٌ »: ملسو هيلع هللا ىلصكؼقل الـبل 

 :(744يف الػتح طـد حديث ) قال الحافظ

ـْ ُمْطَؾِؼ اْلَؼْقِل » َٓ َط ـِ اْلَجْفِر  ُؽقَت َط َوِسَقاُق اْلَحِديِث َيُدلُّ َطَؾك َأكَُّف َأَراَد السُّ
                                                                                       

 ( ولف صرق.4911أخرجف أبق داود ) (2)    (.4::3أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (1)
 ( ولف صرق.4911أخرجف أبق داود ) (2)
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ـِ  َٓ َط ـِ اْلِؼَراَءِة  ُؽقَت َط ْكرِ َأِو السُّ  هـا. «الذِّ

 :ٚقد ذنس غٝذ اإلضالّ مبع٢ٓ نالَ٘ 

بالسؽقت بؿعـك طدم الؽالم وإكؿا يقصػ  اهلل  أكف ٓ يقصػ

 .بالسؽقت بؿعـك أكف سؽت طـ الحؽؿ الشرطل ولؿ يذكره

 :«َقْبَؾ َأْن َيْؼَرأَ »: قولُ

 أي قبؾ الػاتحة وهذا آستػتاح مستحٌب ولقس بقاجٍب يف ققل جؿاهقر

َصؾُّقا َكَؿا َرَأْيتُُؿقكِل »: ومـ أوجبف فنكؿا يستدل بعؿقم حديث، العؾؿأهؾ 

 .(1)«ُأَصؾِّل

  َيا َرُسقَل : َفُؼْؾُت »: قولُ
ِ
ل، اَّلل  :«بَِلبِل َأْكَت َوُأمِّ

 .غقره ملسو هيلع هللا ىلص وقد فدى الـبل، بإب ملسو هيلع هللا ىلصتػدية الـبل : فيُ

 فَ 
ٍّ
ـْ َطؾِل  »: قاَل ، ڤَع

َّ
َّٓ لَِسْعدِ  ملسو هيلع هللا ىلصما َسِؿْعُت الـَّبِل ََحٍد إِ

ِ
ـِ  َجَؿَع َأَبَقْيِف ٕ ْب

ل، يا َسْعُد »: َفنِكِّل َسِؿْعُتُف َيُؼقُل َيْقَم ُأُحدٍ ، مالٍِؽ  وهذه مـَؼَبٌة ، (2)«اْرِم فِداَك َأبِل َوُأمِّ

 .ڤلسعد 

ـَ التَّْؽبِقرِ َواْلِؼَراَءةِ »: قولُ  :«َأَرَأْيَت ُسُؽقَتَؽ َبْق

 .أي َما َتُؼقُل فقف

ـَ الَْؿْشرِِق َوالَْؿْغرِِب  :أَُققُل »: قولُ ـَ َخطَاَياَي َكَؿا بَاَطْدَت بَْق  :«الؾَُّفؿَّ بَاِطْد بَقْـِل َوبَْق

الحافظ  أفاده، والعصؿة طؿا سقليت مـفا، والؿراد بالؿباطدة محق ما حصؾ مـفا

 .ابـ حجر 
                                                                                       

 (.742أخرجف البخاري ) (1)

 (.3522(، ومسؾؿ )3:16أخرجف البخاري ) (2)
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خطاياه أن يجعؾ بقـف وبقـ ، وهذا دطاء طظقؿ يتضرع الؿممـ إلك ربف تعالك

 .بحقث ٓ يتؾقث بشلء مـفا، وفرًقا واسعا، بقكًا شاسًعا، وبقـ الذكقب والؿعاصل

ومـ أسباب ، ٕن الؿعاصل والعقاذ باهلل مـ أسباب دمار إمؿ والشعقب

ٿ ٿ ٿ ٿ ﴿: اهلل  يؼقل، ومـ أسباب كؾ شر، اهلل لؾعبد خذٓن

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

 .[223: الـحؾ] ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ

ـْ  َكؼِّـِل الؾَُّفؿَّ » :قولُ َبْقَُض  الثَّْقُب  ُيـَؼَّك َكَؿا َخطَاَيايَ  ِم ْٕ ـْ  ا َكسِ  ِم  دطاء وهذا :«الدَّ

 ُمقَسك أَبِل حديث ويف ،وزٓتف ،سقئاتف طـ والتجاوز طققبف وسرت ذكقبف بؿغػرة

ـِ  ،إَْشَعِريِّ    َط
ِّ
ي لِل اْغِػرْ  الؾَُّفؿَّ » :َيُؼقُل  َكانَ  َأكَّفُ  ،ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل  ،َوَطْؿِدي َوَخطَئِل َوَهْزلِل ِجدِّ

ْمُت  َما لِل اْغِػرْ  الؾَُّفؿَّ  ،ِطـِْدي َذلَِؽ  َوُكؾَّ  ْرُت  َوَما ،َقدَّ  ،َأْطَؾـُْت  َوَما ،َأْسَرْرُت  َوَما ،َأخَّ

مُ  َأْكَت  ،ِمـِّل بِفِ  َأْطَؾؿُ  َأْكَت  َوَما رُ  َوَأْكَت  ،الُْؿَؼدِّ  .(1)«َقِديرٌ  َشْلءٍ  ُكؾِّ  َطَؾك َوَأْكَت  ،الُْؿَمخِّ

 ضفر صػاؤه، وذكر الثقب إبقض دون غقره
َ
 ،ٕن الثقب إبقض إذا ُكؼـِل

َؾ ، بقـؿا غقره، وكؼاؤه وُكظَِػ فقبؼك لقكف إصؾل وإذا بؼقت فقف بعض ، وإن ُغسِّ

 .وٓ ُتَشاَهد، الؼاذورات ٓ ُتَرى

ـْ َخَطاَياَي »: قولُ ُفؿَّ اْغِسْؾـِل ِم  :«بِاْلَؿاِء َوالثَّْؾِج َواْلَبَردالؾَّ

، ٕن هذه إشقاء تذهب الَدَرن مـ الجسؿ: اَّلل طؾقفؿ قال العؾؿاء رحؿة

 .بخالف الؿاء الحار

 :(744طـد حديث ) قال الحافظ 

َْيِدي : َقاَل اْلَخطَّاِبلُّ  ْٕ ُفَؿا ا َكَُّفَؿا َما آن َلْؿ َتَؿسَّ
ِ
ِذْكُر الثَّْؾِج َواْلَبَرَد َتْلِكقٌد َأْو ٕ

                                                                                       

 (.:382أخرجف مسؾؿ ) (1)
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ْستِْعَؿاُل 
ِ
 .َوَلْؿ َيْؿَتِفـُْفَؿا آ

ُر َطَؾْقِف : بـ َدِققِؼ اْلِعقدِ  َوَقاَل  ـْ َغاَيِة اْلَؿْحِق َفنِنَّ الثَّْقَب الَِّذي َيَتَؽرَّ َطبََّر بَِذلَِؽ َط

َقٌة َيُؽقُن فِل َغاَيِة الـََّؼاِء َقاَل َوُيْحَتَؿُؾ َأْن َيُؽقَن اْلُؿَراُد َأنَّ ُكؾَّ َواِحٍد َثاَلثَ  ُة َأْشَقاَء ُمـَؼِّ

ـْ ِصَػٍة َيَؼُع بَِفا اْلَؿْحُق َوَكَلكَُّف َكَؼْقلِِف َتَعاَلك َواْطُػ َطـَّا  َْشَقاِء َمَجاٌز َط ْٕ ـْ َهِذِه ا
مِ

 .َواْغِػْر لـا وارحؿـا

 
ُّ
ـْ ذِْكِر الثَّْؾِج َواْلبََرِد : َوَأَشاَر الطِّقبِل

ـُ َأْن َيُؽقَن اْلَؿْطُؾقُب مِ
إَِلك َهَذا بَْحثًا َفَؼاَل ُيْؿؽِ

ْصَػاِء َحَراَرِة َطَذاِب الـَّاِر الَّتِل ْحَؿِة َواْلَؿْغِػَرِة بَْعَد اْلَعْػِق إِلِ  بَْعَد اْلَؿاِء ُشُؿقَل َأكَْقاِع الرَّ

 فِل 
َ
دَ ِهل  ـها. اهلُل َمْضَجَعُف َأْي َرِحَؿُف َوَوَقاُه َطَذاَب الـَّارِ  َغاَيِة اْلَحَراَرِة َومِـُْف َقْقُلُفْؿ بَرَّ

ُدُه ُوُروُد َوْصِػ اْلَؿاِء بِاْلُبُروَدِة فِل َحِديِث َطْبدِ    َوُيَميِّ
ِ
ـِ َأبِل َأْوَفك ِطـَْد  اهلل ْب

ـْ إِْصَػاِء ُمْسؾٍِؿ َوَكَلكَُّف َجَعَؾ  اْلَخَطاَيا بَِؿـِْزَلِة َجَفـََّؿ لَِؽْقكَِفا ُمَسبََّبًة َطـَْفا َفَعبََّر َط

ـِ اْلَؿاِء إَِلك َأْبَرِد مِـُْف َوَقاَل  ًقا َط َداِت َتَرقِّ  َحَراَرتَِفا بِاْلَغْسِؾ َوَباَلَغ فِقِف بِاْستِْعَؿاِل اْلُؿَبرِّ

 َخصَّ َهِذِه الثَّاَل 
ُّ
 التُّقِربِْشتِل

ُّ
َؿاِء َوَقاَل اْلؽِْرَماكِل ـَ السَّ

َلٌة مِ َكََّفا ُمـَزَّ
ِ
ْكِر ٕ َثَة بِالذِّ

َْزمِـَِة الثَّاَلَثِة َفاْلُؿَباَطَدُة  ْٕ َطَقاِت الثَّاَلِث إَِشاَرٌة إَِلك ا ُيْحَتَؿُؾ َأْن َيُؽقَن فِل الدَّ

 هـا. ِضل اْكَتَفكلِْؾُؿْسَتْؼَبِؾ َوالتَّـِْؼَقُة لِْؾَحاِل َواْلَغْسُؾ لِْؾَؿا
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 اهلل ٜطتفتذ ايصال٠  نإ زضٍٛ»: رحدٜح

 د«...﴾پ پ﴿ٚايكسا٠٤ بـ، بايتهبري

 

ـْ َطائَِشَة  - 87   َكاَن َرُسقُل »: َقاَلْت  ڤ)َط
ِ
ََلَة بِالتَّْؽبِقرِ  ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل ، َيْسَتْػتُِح الصَّ

َرْأَسُف َوَلْؿ َوَكاَن إَذا َرَكَع َلْؿ ُيْشِخْص  ﴾پ پ پ پ﴿َواْلِؼَراَءَة بِـ

ـَ َذلَِؽ  ـْ َبْق
ْبُف َوَلؽِ ُكقعِ ، ُيَصقِّ ـْ الرُّ َحتَّك ، َلْؿ َيْسُجْد : َوَكاَن إَذا َرَفَع َرْأَسُف ِم

ْجَدةِ ، َيْسَتِقَي َقائًِؿا ـْ السَّ ، َحتَّك َيْسَتِقَي َقاِطًدا، َلْؿ َيْسُجْد : َوَكاَن إَذا َرَفَع َرْأَسُف ِم

ـِ التَِّحقَّةَ  َوَكاَن َيُؼقُل فِل ُكؾِّ  َوَيـِْصُب ِرْجَؾُف ، َوَكاَن َيْػرُِش ِرْجَؾُف اْلُقْسَرى، َرْكَعَتْق

ُجُؾ ِذَراَطْقِف اْفتَِراَش ، اْلُقْؿـَك ْقَطاِن َوَيـَْفك َأْن َيْػَترَِش الرَّ ـْ ُطْؼَبِة الشَّ َوَكاَن َيـَْفك َط

ُبعِ  ََلَة بِالتَّْسِؾقؿِ ، السَّ  .((1)«َوَكاَن َيْختُِؿ الصَّ

l: 

 .ملسو هيلع هللا ىلص ساق الؿصـػ الحديث لقصػ صَلة الـبل

فؼد ُأِطؾَّ بعدم سؿاع ، الحديث مـ مػردات مسؾؿ ثؿ هق ُمَعؾ  : فائدة هامة

 .ڤاهلل الربعل مـ طائشة  بـ طبد أبل الجقزاء أوس

وذهب بعض أهؾ العؾؿ إلك ثبقت الحديث وذلؽ أن أبا الجقزاء قد طاش 

 وقد ، بعد طائشة أربعة وطشريـ سـة
ْ
ففق طؾك شرط  طاصرها وأمؽـ الُؾِؼل

 .ثؿ إن ألػاظ الحديث لفا شقاهدها يف الصحقحقـ وغقرها، مسؾؿ
                                                                                       

 (، واكػرد بف دون البخاري.5:9أخرجف مسؾؿ ) (1)
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  َكاَن َرُسقُل »: قولُ
ِ
 .أي يف صؾقاتف: «ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل

ََلَة بِالتَّْؽبِقرِ »: قولُ  .أي يشرع فقفا بالتؽبقر: «َيْسَتْػتُِح الصَّ

  َكاَن َرُسقُل »: وهق مقافـٌؼ لؿا تؼدم مـ ققلف
ِ
اَلةِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  .«إَذا َكبََّر فِل الصَّ

َلَِة الطُُّفقُر َوَتْحرِيُؿَفا »: ڤبـ أبل صالب  طؾل: ويف حديث ِمْػَتاُح الصَّ

 .(1)«التَّْؽبِقُر َوَتْحِؾقُؾَفا التَّْسِؾقؿُ 

 :حهِ تهبري٠ اإلحساّ 

 :وقد اختؾػ العؾؿاء يف تؽبقرة اإلحرام

ـٌ  افذهب بعضفؿ إلك أهن  .رك

 .بشرصقتفا: بعضفؿوقال 

والؼقل بركـقتف أقرب ، وذهب بعضفؿ إلك استحباهبا وهق أضعػ إققال

َلِة َفَلْسبِغ الُقُضقءَ »: يؼقل ملسو هيلع هللا ىلصٕن الـبل  ، ثؿ أْسَتْؼبِِؾ الِؼْبَؾةَ ، إذا ُقْؿَت إَلك الصَّ

 .وقد تؼدم، «َفَؽبِّرْ 

يزل لؿ  ملسو هيلع هللا ىلصثؿ إن الـبل ، إركان ملسو هيلع هللا ىلصوحديث الؿسلء صالتف ذكر فقف الـبل 

باب »: ♫وقد بقب اإلمام البخاري ، لؾتؽبقر يف كؾ صالٍة يصؾقفا، مالزًما

 .«وافتتاح الصالة، إجياب التكبر

 :وُيدَخؾ يف الصالة بلمريـ

متػؼ طؾقف مـ حديث ، «إكؿا إطؿال بالـقات»: ملسو هيلع هللا ىلص الـقة لؼقل الـبل: إول

 .ڤبـ الخطاب  طؿر

 .التؽبقر: الثاين

وهذا ٓ يعارض ما تؼدم : «﴾پ پ پ پ﴿ـبِ َواْلِؼَراَءَة »: قولُ
                                                                                       

 .بـ طؼقؾ مختؾػ فقف والراجح ضعػف، ولؽـف يف الباب بـ محؿد اهلل مـ صريؼ طبد (2117) أخرجف أحؿد (1)
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ـَ َخَطاَيايَ »: مـ أكف كان يستػتح بؼقلف والؿراد أن أول ما  «الؾفؿ َباِطْد َبْقـِل َوَبْق

 .يجفر بف بعد التؽبقر الػاتحة

 ُما  وذهب الحـػقة إلك أكف يؼرأ، الػاتحة أن الؼراءة الؿتعقـة طؾك الؿصؾل: وفي

 ًٓ  ،[31: الؿزمؾ] ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ﴿: اهلل تعالك بعؿقم ققلتقسر مـ الؼرآن استدٓ

، بالػاتحةوقد فسر هذا  «ثؿ اقرأ ما تقسر معؽ مـ الؼرآن»: ملسو هيلع هللا ىلص وطؿقم ققل الـبل

 .اهلل وسقليت مقصـفا إن شاء

 .اهلل دلقؾ لعدم الجفر بالبسؿؾة طؾك ما يليت بقاكف إن شاء: وفيُ

 :«َرْأَسفُ َوَكاَن إَذا َرَكَع َلْؿ ُيْشِخْص »: قولُ

 .بحقث يؽقن رأسف كالؿؼعل، أي لؿ يرفع

ْبفُ »: قولُ  :«َوَلْؿ ُيَصقِّ

 .أي لؿ يِـَؽِس بحقث يؽقن رأسف إلك أسػؾ ولؽـ بقـ ذلؽ

 .«باب استقاء الظفر يف الركقع»: يف صحقحف قال اإلمام البخاري 

 .(1)«ُثؿَّ َهَصَر َضْفَرهُ  ملسو هيلع هللا ىلصَرَكَع الـبل »: يف َأْصَحابِفِ  ڤوقال أبق ُحَؿْقٍد 

َج بقـ َأَصابِِعِف ُثؿَّ َهَصَر َضْفَرُه »: ويف رواية أبل داود ْقِف مـ ُرْكَبَتْقِف َوَفرَّ ـَ َكػَّ َأْمَؽ

هِ   .(2)«غقر ُمْؼـٍِع َرْأَسُف وٓ َصافٍِح بَِخدِّ

َـّ َراكًِعاُثؿَّ اْرَكْع َحتَّك »: ويؽقن مطؿئـا كؿا جاء يف حديث الؿسلء صالتف
 .«َتطَْؿئِ

، طؾك ما جاء يف حديث أبل حؿقد يف البخاري، ويضع يديف طؾك ركبتقف

 .ڤ، بـ أبل وقاص يف مسؾؿ وسعد
                                                                                       

 (.939أخرجف البخاري ) (1)

 : صحقح دون ققلف وٓ صافح بخده.[(، ]حؽؿ إلباين842أخرجف أبق داود ) (2)
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ُكقعِ »: قولُ ـْ الرُّ َحتَّك َيْسَتِقَي َقائًِؿا أي ، َلْؿ َيْسُجدْ : «َوَكاَن إَذا َرَفَع َرْأَسُف ِم

 .يطؿئـ بعد ركقطف قائؿًا

وذهب مالؽ إلك أكف يجزئ ، آصؿئـان طـد الرفع مـ الركقعوجقب : ففيُ

، فحديث الؿسلء صالتف رد طؾك هذا الؼقل، وهق ققٌل ضعقػ، إذا قارب الؼقام

 .«ُثؿَّ اْرَفْع َحتَّك َتْعَتِدَل َقائًِؿا»: ملسو هيلع هللا ىلصمـ ققلف 

ُكوعِ َباب الطَُّمْينِونَِة حني َيْرَفُع َرْأَسُه من »: وقد بقب اإلمام البخاري   .«الرُّ

 :ڤوقال أبق ُحَؿْقٍد 

 .«َواْسَتَوى َجالًِسا حتى َيُعوَد ُكلُّ َفَقاٍر َمَكاَىهُ  ملسو هيلع هللا ىلصَرَفَع النبي »

ُكقِع قام حتك َكُؼقَل قد »: ڤوذكر حديث أكس  وإذا َرَفَع َرْأَسُف مـ الرُّ

 
َ
 .(1)«كَِسل

ْجَدةِ »: قولُ ـْ السَّ أي ، َحتَّك َيْسَتِقَي َقاِطًدا، َيْسُجدْ َلْؿ : «َوَكاَن إَذا َرَفَع َرْأَسُف ِم

جؾس بقـ السجدتقـ والخالف فقف كالخالف يف الؼقام مـ الركقع فذهب مالؽ 

وذهب أبق حـقػة إلك أكف يجزئف ولق رفع مـ ، إلك أكف ُيجزئ إذا قارب الجؾقس

والصحقح أكف ٓ يؽػل مجرد الرفع بؾ ٓبد مـ آصؿئـان بقـ ، إرض قؾقالً 

كؿا ثبت ، «َربِّْل اْغِػْر لِل»: ويستحب لف أن يليت يف هذا الؿقصـ بؼقلف، ـالسجدتق

رب اغػرلل »: ـف يؼقلڤيف مسؾؿ وأما حديث ابـ طباس  ڤطـ حذيػة 

فؼد أكؽر طؾك ، أخرجف أبق داود وغقره، (2)«وارحؿـل واهدين وارزقـل وطافـل

 .بـ أبل ثابت وفقف طـعـة حبقب، بـ العالء كامؾ
                                                                                       

 (.583(، ومسؾؿ )932أخرجف البخاري ) (1)

(، والحاكؿ، 3/87(، والرتمذي )2/246(، وأخرجف أبق داود )9:9أخرجف ابـ ماجف يف ســف ) (2)

  (.482و  2/426(، وأحؿد )3/233(، والبقفؼل )382و  2/373)
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 :«َقاِطًدا»: قولُ

سجقد  كان»: ڤويف حديث الرباء ، وهل بؿعـاه، «جالًسا»: وجاء يف مسؾؿ

 .(1)«مـ السقاء وركقطف وقعقده بقـ السجدتقـ قريبا ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

ـِ التَِّحقَّةَ »: قولُ  .أي يف حال جؾقسف يؼرأ التحقات هلل: «َوَكاَن َيُؼقُل فِل ُكؾِّ َرْكَعتَْق

 وبعضفؿ يؼدم ما روي طـ ابـ طباس ڤوأصحفا ما روي طـ ابـ مسعقد 

اهلل  شاء وسقليت إن، وألػاضفا متؼاربة ،ڤ وبعضفؿ يؼدم ما روي طـ ُطؿر، ڤ

 .يف مقصـف

 :ضبب تطُٝتٗا بايتخ١ٝ 

ويؼال لفا التشفد لؿا فقف ، «التحقات هلل»: وسؿقت بالتحقة ٕهنا تػتتح بؾػظ

 .«طبده ورسقلفاَّلل وأشفد أن محؿًدا  أشفد أن ٓ إلف إٓ»: مـ لػظ

 :حهِ ايتػٗد األٍٚ 

كؿا  حقـ سفا جربه بسجقد السفق ملسو هيلع هللا ىلصوالدلقؾ أن الـبل ، والتشفد إول واجب

  يف حديث َطبْدِ 
ِ
ـِ بَُحقْـََة  اهلل  ، ڤْب

َّ
ـِ  َصؾَّك بِِفْؿ الظُّْفَر َفَؼاَم فِل»: ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ الـَّبِل ْكَعتَْق الرَّ

ـِ  الةَ ، الـَّاُس َمَعفُ  َفَؼامَ . َوَلْؿ َيْجؾِْس ، إُوَلَقْق َواكَْتَظَر الـَّاُس ، َحتَّك إَذا َقَضك الصَّ

ـِ َقْبَؾ َأْن ُيَسؾَِّؿ ُثؿَّ َسؾَّؿَ . َكبََّر َوُهَق َجالٌِس : َتْسؾِقَؿفُ   .متػؼ طؾقف، (2)«َفَسَجَد َسْجَدَتْق

 :حهِ ايتػٗد األخري 

ـٌ مـ أركان   .الصالةوأما التشفد إخقر يف الجؾسة إخقرة ففل رك

 »: َقاَل  ڤلحديث َطْبداهلل اْبـ َمْسُعْقٍد 
ِّ
الَةِ  ملسو هيلع هللا ىلصُكـَّا إَِذا ُكـَّا َمَع الـَّبِل ، فِل الصَّ

                                                                                       

 (.582(، ومسؾؿ يف صحقحف )8:3أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)

 (.681(، ومسؾؿ ):93أخرجف البخاري ) (2)
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الَُم َطَؾك: ُقْؾـَا ـْ ِطَباِدهِ  السَّ
 مِ
ِ
الَُم َطَؾك ُفالٍَن َوُفالَنٍ ، اهلل  ، السَّ

ُّ
َٓ »: ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼاَل الـَّبِل

َلَُم َطَؾك   َتُؼقُلقا السَّ
ِ
َلَمُ  َفنِنَّ ، اَّلل ـْ ُققُلقا، اَّللَ ُهَق السَّ

َؾَقاُت : َوَلؽِ ِف َوالصَّ التَِّحقَّاُت لِؾَّ

َفا الـَّبِلُّ َوَرْحَؿةُ ، َوالطَّقَِّباُت  َلَُم َطَؾْقَؽ َأيُّ  َوَبَرَكاُتفُ  السَّ
ِ
َلَُم َطَؾْقـَا َوَطَؾك ، اَّلل السَّ

ـَ  ِطَبادِ  الِِحق  الصَّ
ِ
ُؽْؿ إَِذا، اَّلل َؿاِء  ُقْؾُتْؿ َأَصاَب ُكؾَّ َطْبدٍ  َفنِكَّ ـَ السَّ َؿاِء َأْو َبْق ل السَّ

فِ

َّٓ ، َوإَْرضِ  ًدا َطْبُدُه َوَرُسقُلفُ ، اَّللُ  َأْشَفُد َأْن َٓ إَِلَف إِ ـَ ، َوَأْشَفُد َأنَّ ُمَحؿَّ ُثؿَّ َيَتَخقَُّر ِم

َطاِء َأْطَجَبُف إَِلْقفِ   .(1)«َفَقْدُطق، الدُّ

 :(831بعد حديث رقؿ ) قال الحافظ ابـ حجر 

ـْ َلْؿ َيُؼْؾ بِِف َكَؿالٍِؽ َوَأَجاَب  َواْسُتِدلَّ بَِؼْقلِِف َفْؾَقُؼْؾ َطَؾك اْلُقُجقِب ِخاَلًفا لَِؿ

َْمُر بِفِ  ْٕ ُجقِد َمـُْدوٌب َوَقْد َوَقَع ا ُكقِع َوالسُّ فِل  َبْعُض اْلَؿالِؽِقَِّة بَِلنَّ التَّْسبِقَح فِل الرُّ

ا َكَزَلْت فسبح باسؿ َربؽ اْلَعظِقؿ اْجَعُؾقَها فِل ُرُكقِطُؽْؿ اْلَحِديَث  ملسو هيلع هللا ىلصَقْقلِِف  َلؿَّ

َّٓ إَِذا  َْمَر َحِؼقَؼُتُف اْلُقُجقُب َفُقْحَؿُؾ َطَؾْقِف إِ ْٕ  بَِلنَّ ا
ُّ
ُد َوَأَجاَب اْلؽِْرَماكِل َفَؽَذلَِؽ التََّشفُّ

ُكقِع َدلَّ َدلِقٌؾ َطَؾك ِخاَلفِِف َوَلقْ  ْجَؿاُع َطَؾك َطَدِم ُوُجقِب التَّْسبِقِح فِل الرُّ َٓ اإْلِ

ْجَؿاِع َكَظٌر َفنِنَّ َأْحَؿَد  ُجقِد َلَحَؿْؾـَاُه َطَؾك اْلُقُجقِب اْكَتَفك َوفِل َدْطَقى َهَذا اإْلِ َوالسُّ

ِل َأْيًضا َوِرَوايَ  َوَّ ْٕ ِد ا َمُة َيُؼقُل بُِقُجقبِِف َوَيُؼقُل بُِقُجقِب التََّشفُّ َْحَقِص اْلُؿَتَؼدِّ ْٕ ُة َأبِل ا

ْمـَا َما فِقِف قبؾ بَِباب َوقد َجاَء َطـ يِف َوَقْد َقدَّ بـ َمْسُعقٍد التَّْصِريُح  َوَغْقُرَها ُتَؼقِّ

ـْ َصِريِؼ 
 َوَغْقُرُه بِنِْسـَاٍد َصِحقٍح مِ

ُّ
اَرُقْطـِل ِد َوَذلَِؽ فِقَؿا َرَواُه الدَّ بَِػْرِضقَِّة التََّشفُّ

دُ  ْؾَؼَؿَة َطـطَ  َٓ َكْدِري َما َكُؼقُل َقْبَؾ َأْن ُيْػَرَض َطَؾْقـَا التََّشفُّ  هـا. «بـ َمْسُعقٍد ُكـَّا 

 :تهٕٛ بعد ايتػٗد ملسو هيلع هللا ىلصايضال٠ ع٢ً ايٓيب  

، ڤ بـ طجرة فعـ كعب، بعد آكتفاء مـ التشفد ملسو هيلع هللا ىلصثؿ يصؾل طؾك الـبل 
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 : َقاَل 
ِّ
ـَ الـَّبِل

ًة َسِؿْعُتَفا مِ َٓ ُأْهِدي َلَؽ َهِديَّ : َفَؼاَل ، َفَلْهِدَها لِل، َبَؾك: ؟ َفُؼْؾُت ملسو هيلع هللا ىلصَأ

  َسَلْلـَا َرُسقَل 
ِ
  َيا َرُسقَل : َفُؼْؾـَا ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ِ
الَُة َطَؾْقُؽْؿ َأْهَؾ الَبْقِت ، اهلل ، َكْقَػ الصَّ

َؿـَا َكْقَػ  َفنِنَّ  ٍد َوَطَؾك  :ُققُلقا»: ُكَسؾُِّؿ َطَؾْقُؽْؿ؟ َقاَل اهلَل َقْد َطؾَّ ُفؿَّ َصؾِّ َطَؾك ُمَحؿَّ الؾَّ

دٍ  ْقَت َطَؾك إِْبَراِهقؿَ ، آِل ُمَحؿَّ َؽ َحِؿقٌد َمِجقٌد ، َوَطَؾك آِل إِْبَراِهقؿَ ، َكَؿا َصؾَّ ُفؿَّ  ،إِكَّ الؾَّ

دٍ  ٍد َوَطَؾك آِل ُمَحؿَّ َوَطَؾك آِل إِْبَراِهقَؿ ، َطَؾك إِْبَراِهقؿَ َكَؿا َباَرْكَت ، َباِرْك َطَؾك ُمَحؿَّ

 .(1)«إِكََّؽ َحِؿقٌد َمِجقٌد 

 :(6357) قال الحافظ 

ـْ َكاَلِم اْلُعَؾَؿاِء فِقِف َطَشَرُة َمَذاِهَب »
ا ُحْؽُؿَفا َفَحاِصُؾ َما َوَقْػُت َطَؾْقِف مِ َأمَّ

ْجَؿاَع طؾك َذلِؽ  َققل َأولَفا َطك اإْلِ ـَ اْلُؿْسَتَحبَّاِت َوادَّ
بـ َجِريٍر الطََّبِريِّ إِكََّفا مِ

ْجَؿاَع َطَؾك َأكََّفا َتِجُب فِل اْلُجْؿَؾِة بَِغْقِر  ُمَؼابَؾة َوُهَق كؼؾ َثاكِقَفا بـ اْلِؼَصاِر َوَغْقُرُه اإْلِ

ْجَزاءُ  ـْ َأَقؾُّ َما َيْحُصُؾ بِِف اإْلِ
ًة  َحْصٍر َلؽِ َتِجُب فِل اْلُعْؿِر فِل َصاَلٍة َأْو فِل  َثالُِثَفاَمرَّ

ـَ اْلَحـَِػقَّة
اِزيُّ مِ َ مِْثُؾ َكؾَِؿِة التَّْقِحقِد َقاَلُف َأُبق َبْؽٍر الرَّ

وبـ َحْزٍم  َغْقِرَها َوِهل

َٓ ِخاَلَف فِل ُوُجقبَِفا فِل الْ  ُر  ُّ اْلُؿَػسِّ
ًة َوَأكََّفا َواِجبٌَة َوَغْقُرُهَؿا َوَقاَل اْلُؼْرُصبِل ُعْؿِر َمرَّ

َدِة َوَسَبَؼفُ  ـِ اْلُؿَمكَّ ـَ ـٍ ُوُجقَب السُّ َتِجُب فِل اْلُؼُعقِد  َرابُِعَفابـ َططِقََّة  فِل ُكؾِّ ِحق

ـْ َتبَِعُف  ُّ َوَم
افِِعل ِد َوَساَلِم التََّحؾُِّؾ َقاَلُف الشَّ ـَ َقْقِل التََّشفُّ اَلِة َبْق  اَخاِمُسفَ آِخَر الصَّ

 َوإِْسَحاَق 
ِّ
ْعبِل ِد َوُهَق َقْقُل الشَّ ـِ َراَهَقْيِف  َتِجُب فِل التََّشفُّ َتِجُب فِل  َساِدُسَفاْب

ـْ َأبِل َجْعَػٍر اْلَباقِِر  اَلة مـ غقر تْعققـ اْلؿحؾ َكَؼَؾ َذلَِؽ َط َيِجُب  َسابُِعَفاالصَّ

ـْ َغْقِر َتْؼقِقٍد بَِعَدٍد َقاَلفُ 
ْكَثاُر مِـَْفا مِ ـَ اْلَؿالِؽِقَِّة  َأُبق َبْؽرِ  اإْلِ

ـُ ُبَؽْقٍر مِ ُكؾََّؿا ُذكَِر  َثاِمـَُفاْب

افِِعقَّة َوَقاَل  ـَ اْلَحـَِػقَّة والحؾقؿل َوَجَؿاَطة مـ الشَّ
بـ  َقاَلُف الطََّحاِويُّ َوَجَؿاَطٌة مِ
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َمخْ  َْحَقُط َوَكَذا َقاَل الزَّ ْٕ ـَ اْلَؿالِؽِقَِّة إِكَُّف ا
 مِ
ِّ
فِل ُكؾِّ َمْجؾٍِس  َتاِسعَفاَشِريُّ اْلَعَربِل

َمْخَشِريُّ  َر ِذْكُرُه مَِراًرا َحَؽاُه الزَّ ًة َوَلْق َتَؽرَّ  فِل ُكؾِّ ُدَطاٍء َحَؽاُه  َطاِشُرَهاَمرَّ

 هـا. «َأْيًضا

جؾقسف  أي حقـ: «َوَيـِْصُب ِرْجَؾُف اْلقُْؿـَك، َوَكاَن َيْػرُِش ِرْجَؾُف الْقُْسَرى»: قولُ

 .يف الصالة

ويف التشفد ، ويف التشفد إول، هذا الجؾقس يؽقن بقـ السجدتقـو

ك، إخقر ـْ  وإذا تقرَّ َفنَِذا َجَؾَس فِل »: ڤَأبِل ُحَؿْقٍد  ففق أفضؾ لَِؿا ُرِوَي َط

ـِ َجَؾَس َطَؾك ِرْجؾِِف الُقْسَرى ْكَعَتْق ْكَعِة َوإَِذا َجَؾَس فِل ، َوَكَصَب الُقْؿـَك، الرَّ الرَّ

َم ِرْجَؾُف الُقْسَرى  .(1)«َوَكَصَب إُْخَرى َوَقَعَد َطَؾك َمْؼَعَدتِفِ ، أِخَرِة َقدَّ

َر »: ولػظ أبل داود يف ســف تِل َيْؼِضل فِقَفا َصاَلَتُف َأخَّ ْكَعُة الَّ َحتَّك إَذا َكاَكْت الرَّ

ِف ، ِرْجَؾُف اْلُقْسَرى ًكا َطَؾك ِشؼِّ َْيَسرِ َوَجَؾَس ُمَتَقرِّ ْٕ  .(2)«ا

ْقَطانِ »: قولُ ـْ ُطْؼَبِة الشَّ  .أي يف الصالة: «َوَكاَن َيـَْفك َط

 .وصقرهتا أن يؾصؼ إلَقَتُف بإرض ويـصب رجؾقف

ـِ »: والؿشروع مـ هذا اإلقعاء ما جاء يف مسؾؿ طـ صاووس قال ْب
ِ
ُقْؾـَا ٓ

؟ َقاَل  ڤَطبَّاٍس  ـِ ْقَعاِء َطَؾك اْلَؼَدَمْق ـَّةُ »: فِل اإْلِ َ السُّ
إِكَّا َلـََراُه َجَػاًء : َفُؼْؾـَا، «ِهل

ُجؾِ  ـُ َطبَّاسٍ ، بِالرَّ َ ُسـَُّة َكبِقَِّؽ »: َقاَل اْب
 .(3)«ملسو هيلع هللا ىلصَبْؾ ِهل
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بُعِ »: قولُ ُجُؾ ِذَراَطقِْف اْفتَِراَش السَّ لؿا فقف مـ التشبف : «َوَيـَْفك َأْن َيْػَترَِش الرَّ

 .بالحققان

ـِ َمالٍِؽ  وسقليت يف حديث َأَكسِ   ، ڤْب
ِّ
ـْ الـَّبِل اْطَتِدُلقا فِل »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَط

َٓ َيْبُسْط َأَحُدُكْؿ ِذَراَطْقِف اْكبَِساَط اْلَؽْؾِب  ُجقِد َو  «السُّ

ـْ َطْبدِ    وَط
ِ
ـِ ُبَحْقـََة  اهلل ـِ َمالٍِؽ اْب   َأنَّ َرُسقَل »: ڤْب

ِ
َكاَن إَِذا َصؾَّك  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـَ َيَدْيِف َحتَّ  َج َبْق  .(1)«ك َيْبُدَو َبَقاُض إِْبَطْقفِ َفرَّ

ََلَة بِالتَّْسِؾقؿ»: قولُ  :«َوَكاَن َيْختُِؿ الصَّ

 .أي يـصرف مـ الصالة بالتسؾقؿ

اهلل  السالم طؾقؽؿ ورحؿة، اهلل طـ يؿقـف السالم طؾقؽؿ ورحؿة»: وهق ققل

 .«طـ يساره

َأنَّ »: ڤفعـد أبل داود والرتمذي والـسائل وابـ ماجف طـ ابـ مسعقد 

ـْ ِشَؿــالِِف حتك ُيَرى ملسو هيلع هللا ىلصالـبل  اَلُم َطَؾْقُؽْؿ  كان ُيَسؾُِّؿ طـ َيِؿقـِِف َوَط ِه السَّ َبَقاُض َخدِّ

اَلُم َطَؾْقُؽْؿ َوَرْحَؿةُ  َوَرْحَؿةُ   السَّ
ِ
  اهلل

ِ
 .(2)«اهلل

 :حهِ ايتط١ًُٝ ايٛاحد٠ 

 .والؿتلخريـ، وأما التسؾقؿة القاحدة فؼد أطؾفا جؿٌع مـ العؾؿاء الؿتؼدمقـ

 :(1/485يف التؾخقص ) قال الحافظ 

ـِ : َقاَل اْلُعَؼْقِؾلُّ » ـِ َمْسُعقٍد فِل َتْسؾِقَؿَتْق ََساكِقُد ِصَحاٌح َثابَِتٌة فِل َحِديِث اْب ْٕ : َوا

ءٌ 
ْ
َٓ َيِصحُّ فِل َتْسؾِقَؿٍة َواِحَدٍة َشل  هـا. «َو

                                                                                       

 (.5:6(، ومسؾؿ )4:1أخرجف البخاري ) (1)

(، وصححف اإلمام 25:(، وابـ ماجف )2435(، والـسائل )3:6(، والرتمذي )7::أخرجف أبق داود ) (2)

 يف صحقح الســ. إلباين 
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َكاَن »: َأكَّفُ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَقْد ُرِوَي َطـُْف » :(2/251يف الزاد ) قال ابـ الؼقؿ 

ُؿ َتْسؾِقَؿًة َواِحَدًة تِْؾَؼاَء َوْجِففِ  ـْ َلْؿ َيْثُبْت « ُيَسؾِّ
ـْ َوْجٍف َصِحقٍح  َوَلؽِ

، َطـُْف َذلَِؽ مِ

اَلُم : َكاَن ُيَسؾُِّؿ َتْسؾِقَؿًة َواِحَدةً » ملسو هيلع هللا ىلصَأكَُّف  ڤَوَأْجَقُد َما فِقِف َحِديُث طائشة  السَّ

ـِ ، َوُهَق َحِديٌث َمْعُؾقٌل  «َيْرَفُع بَِفا َصْقَتُف َحتَّك ُيققَِظـَا َطَؾْقُؽؿْ  ـَ َلؽِـَُّف ، َوُهَق فِل السُّ

ـِ َرَوْوا َما َشاَهُدوُه فِل اْلَػْرِض ، َكاَن فِل قِقَاِم الؾَّْقؾِ  ـَ َرَوْوا َطـُْف التَّْسؾِقَؿتَْق ِذي َوالَّ

ْقتَِصاِر َطَؾك التَّْسؾِقَؿةِ َطَؾك َأنَّ َحِديَث طائشة ، َوالـَّْػؾِ 
ِ
، اْلَقاِحَدةِ  َلقَْس َصِريًحا فِل آ

ُؿ َتْسؾِقَؿًة َواِحَدًة ُيققُِظُفْؿ بَِفا ُْخَرى، َبْؾ َأْخَبَرْت َأكَُّف َكاَن ُيَسؾِّ ْٕ َبْؾ ، َوَلْؿ َتـِْػ ا

ًما َطَؾك ِرَواَيِة مَ ، َسَؽَتْت َطـَْفا َوُهْؿ ، ـْ َحِػَظَفا َوَضَبَطَفاَوَلْقَس ُسُؽقُتَفا َطـَْفا ُمَؼدَّ

ـْ َأَحاِديثِِفْؿ َصِحقٌح ، َوَأَحاِديُثُفْؿ َأَصحُّ ، َأْكَثُر َطَدًدا
 .َواْلَباِقل ِحَسانٌ ، َوَكثِقٌر مِ

ـُ َطْبدِ  َقاَل َأُبق ُطَؿرَ   »ُرِوَي : اْلَبرِّ  ْب
ُّ
ـِ الـَّبِل ُؿ َتْسؾِقَؿًة َواِحَدةً  ملسو هيلع هللا ىلصَط « َأكَُّف َكاَن ُيَسؾِّ

ـْ َحِديِث َسْعدِ 
ـِ َأبِل َوقَّاصٍ  مِ ـْ َحِديِث طائشة، ْب

ـْ َحِديِث أكس، َومِ
َّٓ َأكََّفا ، َومِ إِ

ُحَفا َأْهُؾ اْلِعْؾِؿ بِاْلَحِديِث ، َمْعُؾقَلةٌ  َٓ ُيَصحِّ َة َحِديِث سعد، َو  َأنَّ الـَّ »: ُثؿَّ َذَكَر ِطؾَّ
َّ
بِل

اَلِة َتْسؾِقَؿًة َواِحَدةً  ملسو هيلع هللا ىلص ُؿ فِل الصَّ َوإِكََّؿا ، َوَهَذا َوْهٌؿ َوَغَؾطٌ : َقاَل . «َكاَن ُيَسؾِّ

  َكاَن َرُسقُل »: اْلَحِديُث 
ِ
ـْ َيَساِرهِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ـْ َيِؿقـِِف َوَط ُثؿَّ َساَق اْلَحِديَث ، «ُيَسؾُِّؿ َط

ـِ اْلُؿَباَركِ  ـْ َصِريِؼ اْب
ـْ ُمْصَعِب ، مِ ـِ َثابٍِت  َط ـْ إِْسَؿاِطقَؾ ، ْب دِ  َط ـِ ُمَحؿَّ ـِ َسْعدٍ  ْب ، ْب

ـْ طامر ـْ َأبِقِف َقاَل ، بـ سعد َط   َرَأْيُت َرُسقَل »: َط
ِ
ـْ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ـْ َيِؿقـِِف َوَط ُؿ َط ُيَسؾِّ

هِ ، ِشَؿالِفِ  ْهِريُّ  «َحتَّك َكَلكِّل َأْكُظُر إَِلك َصْػَحِة َخدِّ ـْ َما َسِؿْعـَا : َفَؼاَل الزُّ
َهَذا مِ

  َرُسقلِ  َحِديِث 
ِ
دٍ  َفَؼاَل َلُف إِْسَؿاِطقُؾ ، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ـُ ُمَحؿَّ   َأُكؾَّ َحِديِث َرُسقلِ : ْب

ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ِذي : َقاَل ، َٓ : َفـِْصَػُف؟ َقاَل : َقاَل ، َٓ : َقْد َسِؿْعَتُف؟ َقاَل  ـَ الـِّْصِػ الَّ
َفاْجَعْؾ َهَذا مِ

ا َحِدي: َقاَل . َلْؿ َتْسَؿعْ   : ڤُث طائشة َوَأمَّ
ِّ
ـِ الـَّبِل ُؿ َتْسؾِقَؿًة »: ملسو هيلع هللا ىلصَط َكاَن ُيَسؾِّ
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َّٓ زهقر« َواِحَدةً  ـْ ِهَشامِ  َفَؾْؿ َيْرَفْعُف َأَحٌد إِ ـِ ُطْرَوةَ  بـ محؿد َوْحَدُه َط ـْ َأبِقفِ ، ْب ، َط

ـْ طائشة ـُ َأبِل َسَؾَؿَة َوَغْقُرهُ  َرَواُه َطـُْف َطْؿُرو، َط ِطـَْد بـ محؿد َضِعقٌػ  وزهقر، ْب

َٓ ُيْحَتجُّ بِفِ ، اْلَجِؿقعِ   
ـٍ َهَذا اْلَحِديُث َفَؼاَل  َوُذكَِر لَِقْحَقك، َكثِقُر اْلَخَطلِ ـِ َمِعق : ْب

َة فِقِفَؿا َقاَل  َحِديُث َطْؿِرو َٓ ُحجَّ ـِ َأبِل َسَؾَؿَة وزهقر َضِعقَػاِن  ا: ْب َحِديُث  َوَأمَّ

ـْ َصِريِؼ َأيُّ ، أكس
َّٓ مِ ـْ أكسَفَؾْؿ َيْلِت إِ ِّ َط

ْختَِقاكِل ـْ ، قَب السَّ
َوَلْؿ َيْسَؿْع أيقب مِ

 »َوَقْد ُرِوَي ُمْرَساًل : َقاَل ، أكس ِطـَْدُهْؿ َشْقًئا
َّ
ـِ الحسـ َأنَّ الـَّبِل وأبا بؽر  ملسو هيلع هللا ىلصَط

ـَ بِالتَّْسؾِقَؿِة ، «َكاُكقا ُيَسؾُِّؿقَن َتْسؾِقَؿًة َواِحَدةً  ڤوطؿر  ؾِق
َغْقُر َوَلْقَس َمَع اْلَؼائِ

 هـا. «َطَؿِؾ َأْهِؾ اْلَؿِديـَةِ 

َفَؽاَن  ملسو هيلع هللا ىلصَصؾَّْقُت مع الـبل »: قال ڤبـ حجر  ويف ســ أبل داود طـ وائؾ

اَلُم َطَؾقُْؽْؿ َوَرْحَؿةُ   َوبََرَكاُتفُ  ُيَسؾُِّؿ طـ َيِؿقـِِف السَّ
ِ
اَلُم َطَؾقُْؽْؿ ، اهلل ـْ ِشَؿالِِف السَّ َوَط

  َوَرْحَؿةُ 
ِ
جف الشقخ مؼبؾ يف الصحقح الؿسـد، (1)«اهلل  .وقد أطؾف بعض أهؾ العؾؿ، خرَّ

 :ارتسٚج َٔ ايضال٠ بايتطًِٝ 

 .جؿفقر أهؾ العؾؿ طؾك أكف ُيْخَرج مـ الصالة بالتسؾقؿ وٓ يجقز غقر ذلؽ

 :(2/243قال العؿراين يف البقان )

، العؾؿوالسالم واجب يف الصالة ٓ تصح إٓ بف وبف قال أكثر أهؾ ، ثؿ يسؾؿ»

السالم لقس بقاجب وإكؿا طؾك الؿصؾل إذا قعد قدر »: وقال أبق حـقػة وأصحابف

 ـها. «التشفد أن يخرج مـ الصالة بؿا يـافقفا مـ ققام أو كالم أو حدث أو سالم

 :حتك قال بعضفؿ يف وصػ مذهبف

                                                                                       

(، قال فقف: 22:3برقؿ ) (، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل 8::أخرجف أبق داود ) (1)

 هذا حديث صحقح رجالف ثؼات.
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ـََلِة بَِضـْرَصةٍ  ـْ الصَّ  َوَيَرى الُخُروَج ِمـ

 

ـْ   اُط ِمـ ــــرَّ ـَ الضُّ ـــََلِم َطَؾـْقُؽؿُ َأْي  السَّ

ـِ   ـَ  َأنَّ َمْحُؿقدَ  َوَذَكَر إَِماُم اْلَحَرَمْق ـَ ُسُبْؽتِؽِق ، َكاَن َحـَِػقًّا ُيِحبُّ اْلَحِديَث  ْب

َؿا َأْقَقى ، بَِؿْروَ  َفَجَؿَع اْلُػَؼَفاءَ ، َفَقَجَد َكثِقًرا مِـُْف ُيَخالُِػ َمْذَهَبفُ  َوَأَمَر بِاْلَبْحِث فِل َأيُّ

  َمْذَهُب َأبِل َحـِقَػةَ 
ِّ
افِِعل ـَ : َقاَل . َأِو الشَّ ـِ َبْق تَِّػاُق َطَؾك َأْن ُيَصؾُّقا َرْكَعَتْق

ِ
َفَقَقَع آ

ـِ  اُل  َفَصؾَّك. َيَدْيِف َطَؾك اْلَؿْذَهَبْق بُِقُضقٍء ُمْسبٍِغ َوُسْتَرٍة َوَصَفاَرٍة َوقِْبَؾٍة  َأُبق َبْؽٍر اْلَؼػَّ

 َٓ زُ َوَتَؿاِم َأْرَكاٍن     ُيَجقِّ
ُّ
افِِعل ُزهُ ، ُدوَكَفا الشَّ ، َأُبق َحـِقَػةَ  ُثؿَّ َصؾَّك َصاَلًة َطَؾك َما ُيَجقِّ

لَ ، بِـََجاَسةٍ  َفَؾبَِس ِجْؾَد َكْؾٍب َمْدُبقًغا َقْد ُلطَِّخ ُرْبُعفُ  َفاْجَتَؿَع َطَؾْقِف ، بِـَبِقذٍ  َوَتَقضَّ

بَّانُ  ًسا، الذُّ . َدْوَبْرَكؽ َسْبز: َوَقَرَأ بِاْلَػاِرِسقَّةِ ، َكبََّر بِاْلَػاِرِسقَّةِ  ُثؿَّ ، َوَكاَن ُوُضقًءا ُمـَؽَّ

ُكقعِ  ـَ الرُّ
َٓ َرَفَع مِ َـّ َو

دَ ، َوَكْؼَر َوَلْؿ َيْطِؿئِ إِْن َلْؿ : َفَؼاَل َلفُ . َوَضَرَط باَِل َساَلمٍ ، َوَتَشفَّ

َمامُ  اَلُة ُيِجقُزَها اإْلِ ـْ َهِذِه الصَّ اَلةَ فَ . َقَتْؾُتَؽ ، َتُؽ اُل  َفَلَمرَ ، َلْكَؽَرِت اْلَحـَِػقَُّة الصَّ  اْلَؼػَّ

َل َمْحُؿقدٌ ، َفَقَجَد َكَذلَِؽ ، ُكُتبِِفؿْ  بِنِْحَضارِ  َماُم َأُبق . َشافِِعقًّا َفَتَحقَّ َهَؽَذا َذَكَرُه اإْلِ

ـْ َطْبد الَؿؾِؽ اْلَؿَعالِل َطْبد ـْ يقِسػ اهلل بِ د بِ ـْ ُمَحؿَّ ـْ َطْبد بِ ـْ  اهلل بِ ، الُجَقْيـِل بِ

ـْ َهَذا
 .والحؿد هلل رب العالؿقـ، فِل كِتابـِف غـِقاث إُمؿ.. بَِلْصَقَل مِ
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 إٔ ايٓيب نإ ٜسفع ٜدٜ٘ »: رحدٜح

 د«،...حرٚ َٓهبٝ٘ إذا افتتذ ايصال٠

 

ـْ َطبْدِ  - 88   )َط
ِ
ـِ ُطَؿَر  اَّلل َكاَن َيْرَفُع َيَدْيِف َحْذَو َمـْؽِبَقِْف إَذا  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ »: ڤْب

ََلةَ  ُكقعِ ، اْفتَتََح الصَّ ُكقِع َرَفَعُفَؿا َكَذلَِؽ ، َوإَِذا َكبََّر لِؾرُّ ـْ الرُّ : َوَقاَل ، َوإَِذا َرَفَع َرْأَسُف ِم

ـْ َحِؿَدهُ  َسِؿعَ  َٓ َيْػَعُؾ . َربَّـَا َولََؽ الَْحْؿُد ، اَّللُ لَِؿ ُجقدِ َوَكاَن   .((1)«َذلَِؽ فِل السُّ

l: 

لدٓلة طؾك مسللة رفع القديـ يف الصالة ويف زيادة : ساق الؿصـػ الحديث

 .«وإذا قام مـ الركعتقـ رفع يديف»: (:84أخرجفا البخاري )

 هـا. «باب رفع القديـ إذا قام مـ الركعتقـ»: وبقب طؾقف اإلمام البخاري 

ـِ اْلُحَقْيِرِث  ويف معـاه حديث َمالِِؽ    َأنَّ َرُسقَل »: ڤْب
ِ
َكاَن إَِذا َكبََّر  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

َوإَِذا ، َرَفَع َيَدْيِف َحتَّك ُيَحاِذَي بِِفَؿا ُأُذَكْقِف َوإَِذا َرَكَع َرَفَع َيَدْيِف َحتَّك ُيَحاِذَي بِِفَؿا ُأُذَكْقفِ 

ُكقِع َفَؼاَل َسِؿعَ  ـْ الرُّ
ـْ  َرَفَع َرْأَسُف مِ  .«َحِؿَدُه َفَعَؾ مِْثَؾ َذلَِؽ  اهلُل لَِؿ

 .خارج الصحقح ملسو هيلع هللا ىلصَوَجاء طـ طدة مـ أصحاب الـبل 

 :حهِ زفع ايٝدٜٔ عٓد تهبري٠ اإلحساّ 

 .اتػؼ العؾؿاء طؾك مشروطقة الرفع يف تؽبقرة اإلحرام

متعؿًدا  مـ تركف وأن، بؾ وركـقتف، إلك وجقب ذلؽ، وداود، وذهب ابـ حزم

                                                                                       

 (.4:1(، ومسؾؿ )846أخرجف البخاري ) (1)
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 .وهذا ققل بعقد، بطؾت صالتف

فـحـ  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل  وقد رفع، وذهب الجؿفقر طؾك أن ذلؽ مـ الؿستحبات

 .«َصؾُّقا َكَؿا َرَأْيُتُؿقكِل ُأَصؾِّل»: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  كرفع طؿاًل بحديث رسقل

 :(2/171قال العؿراين يف البقان )

وبف ، ويستحب أن يرفع يديف يف تؽبقرة آفتتاح وطـد الركقع والرفع مـف»

ورواه ابـ وهب طـ مالؽ وقال أبق ، وأحؿد وإسحاققال إوزاطل والؾقث 

يرفع يديف يف تؽبقرة آفتتاح وٓ يرفع يف الركقع »: حـقػة والثقري وابـ أبل لقؾك

 ـها. «وذكر حديث الباب... وٓ يف الرفع مـف دلقؾـا

ـُ َسْؿَعانَ  َطـ َسِعقدُ ، ويف بعض الســ فِل  ڤَأَتاَكا َأُبق ُهَرْيَرَة : َقاَل ، ْب

  َثالٌث َكاَن َرُسقُل »: َقاَل ، َبـِل ُزَرْيٍؼ  َمْسِجدِ 
ِ
َـّ الـَّاُس  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َـّ َقْد َتَرَكُف : َيْعَؿُؾ بِِف

ا  .(1)«...َكاَن َيْرَفُع َيَدْيِف َمدًّ

 :(2/194يف الزاد ) قال اإلمام ابـ الؼقؿ 

ََصابِِع » ْٕ « ُمْسَتْؼباًِل بَِفا اْلِؼْبَؾَة إَِلك ُفُروِع ُأُذَكْقفِ َوَكاَن َيْرَفُع َيَدْيِف َمَعَفا َمْؿُدوَدَة ا

ـْ َمَعُف َقاُلقا: َوُرِوَي  َحتَّك ُيَحاِذَي بِِفَؿا : إَِلك َمـْؽَِبْقِف فلبق حؿقد الساطدي َوَم

ـِ  ـُ ُطَؿرَ ، اْلَؿـْؽَِبْق ـُ ُحْجرٍ  َوَقاَل َوائُِؾ . َوَكَذلَِؽ َقاَل اْب َوَقاَل . إَِلك ِحَقاِل ُأُذَكْقفِ : ْب

ـْ ُأُذَكْقفِ : الرباء
ـَ اْلَعَؿِؾ اْلُؿَخقَِّر فِقفِ : َوقِقَؾ . َقِريًبا مِ

َكاَن َأْطاَلَها إَِلك : َوِققَؾ ، ُهَق مِ

اُه إَِلك َمـْؽَِبْقفِ  َوَلْؿ َيْخَتؾِْػ َطـُْف فِل َمَحؾِّ َهَذا ، َفاَل َيُؽقُن اْختاَِلًفا، ُفُروِع ُأُذَكْقِف َوَكػَّ

ْفعِ   هـا. «الرَّ
                                                                                       

 (، والحديث يف الصحقح الؿسـد لؾقادطل :34(، والرتمذي )864أخرجف أبق داود ) (1)
(، وقال فقف: إسـاده صحقح، وكذا 846يف صحقح أبل داود إم برقؿ ) وصححف اإلمام إلباين 

 قال الحاكؿ، وافؼف الذهبل، وحسـف الرتمذي.
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 :اذته١ُ َٔ زفع ايٝدٜٔ يف ايضال٠ 

 :اختًفت عباز٠ ايعًُا٤ يف ذيو فكاٍ بعغِٗ 

 .الحؽؿة مـ الرفع اإلشعار برتك الدكقا خؾػ الؿصؾل

 .اهلل  بؾ هق تعظقؿ: وقال بعضفؿ
وكاكقا يحؿؾقن  ملسو هيلع هللا ىلصأن الؽػار كاكقا يصؾقن خؾػ الـبل : وأسقء ما ققؾ فقف

، «يديف مـ أجؾ أن تسؼط أصـامفؿ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فرفع رسقل، يف أيديفؿ إصـام

 .وهذا ققل ضعقػ مردود

 :َٛاطٔ زفع ايٝدٜٔ يف ايضال٠ 

 .والرفع يؽقن يف أربعة مقاصـ

 .طـد الدخقل يف الصالة أي تؽبقرة آحرام: إول

 .طـد الركقع: الثاين

 .طـد الرفع مـ الركقع: الثالث

 .طـد الؼقام مـ التشفد إوسط: الرابع

 .الرفع مـ السجقد فال أطؾؿ شقًئا يثبت يف ذلؽوأما 

 :ٚبعد ايتهبري، ٚقبٌ ايتهبري، زفع ايٝدٜٔ ٜهٕٛ َع ايتهبري 

 فػل، متك يؽقن الرفع، ومؿا اختؾػ فقف العؾؿاء لتـقع دٓلة الحديث طؾقف

اَلِة َكبََّر َوَرَفَع »: حديث ابـ طؿر ومالؽ يف الصحقح  .«َيَدْيفِ َكاَن إَِذا َدَخَؾ فِل الصَّ

 .«كان يرفع يديف ويؽرب»: ويف رواية

 .«كان يرفع يديف ثؿ ُيَؽبِر»: ويف رواية

 :فتخؾص أن لرفع القديـ ثالثة مقاصـ

 .قبؾ التؽبقر: إول
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 .حال التؽبقر: الثاين

 .بعد التؽبقر: الثالث

 .وإما طؾك أن كؾ ذلؽ جائز، فنما أن ُيحَؿؾ طؾك التـقع، وكؾفا ثابتة

 .حـقػة يف الرفع يف غقر تؽبقرة اإلحراموخالػ أبق 

يرفع يف ، اهلل ابـ الؿبارك وكان ابـ الؿبارك وقد ُذكِر أكف صؾك بجاكب طبد

، وأبق حـقػة لؿ يرفع إٓ يف تؽبقرة اإلحرام، ملسو هيلع هللا ىلصرفع فقفا الـبل  الؿقاصـ التل

ا اكتفك مـ الصالة ـِ اْلُؿَباَركِ  فؾؿَّ َيَدْيَؽ فِل ُكؾِّ َتْؽبِقَرٍة  َتْرَفعُ : َقاَل َأُبق َحـِقَػَة ْٓب

 .َكَلكََّؽ ُتِريُد َأْن َتطِقرَ 

ـُ اْلُؿَباَركِ   .إِْن ُكـَْت َأْكَت َتطِقُر فِل إُوَلك َفنِكِّل َأصِقُر فِقَؿا ِسَقاَها»: َفَؼاَل َلُف اْب

ـِ : َقاَل َوكِقعٌ  َتْق ًة َأْو َمرَّ ـُ اْلُؿَباَرِك َمرَّ ُف اْب  .«َجادَّ َما َحاجَّ

 :(1/298يف التؾخقص ) قال الحافظ ابـ حجر 

ِعلُّ 
افِ ُف َلْؿ ُيْرَو َقطُّ َحِديٌث بَِعَدٍد »: وقال الشَّ َحاَبِة َلَعؾَّ ـْ الصَّ

ْفَع َجْؿٌع مِ َرَوى الرَّ

ـُ اْلُؿـِْذرِ    َلْؿ َيْخَتؾِْػ َأْهُؾ اْلِعْؾِؿ َأنَّ َرُسقَل : َأْكَثَر مِـُْفْؿ َوَقاَل اْب
ِ
َكاَن َيْرَفُع  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـْ : َيَدْيِف َوَقاَل اْلُبَخاِريُّ 
ْفَع َسْبَعَة َطَشَر َكْػًسا مِ ـِ َرَوى الرَّ فِل ُجْزِء َرَفَع اْلَقَدْي

ـْ  ْفَع َط ـْ َرَوى الرَّ ـِ َوفِل اْلِخاَلفِقَّاِت َأْسَؿاَء َم ـَ ُّ فِل السُّ
َحاَبِة َوَسَرَد اْلَبْقَفِؼل الصَّ

ـَ  ـْ َثاَلِثق
ـَِّة َكْحٍق مِ َصَحابِقًّا َوَقاَل َسِؿْعُت اْلَحاكَِؿ َيُؼقُل اتََّػَؼ َطَؾك ِرَواَيِة َهِذِه السُّ

 َوُهَق 
ُّ
َحاَبِة َقاَل اْلَبْقَفِؼل ـْ َأَكابِِر الصَّ

ـْ َبْعَدُهْؿ مِ اْلَعَشَرُة اْلَؿْشُفقُد َلُفْؿ بِاْلَجـَِّة َوَم

ـُ َطَساِكَر فِل َتاِري َْطَرِج َقاَل َأْدَرْكُت َكَؿا َقاَل َوَرَوى اْب ْٕ ـْ َصِريِؼ َأبِل َسَؾَؿَة ا
ِخِف مِ

الـَّاَس ُكؾُُّفْؿ َيْرَفُع َيَدْيِف ِطـَْد ُكؾِّ َخْػٍض َوَرْفٍع َوَقاَل اْلُبَخاِريُّ فِل اْلُجْزِء اْلَؿْشُفقِر 

ـُ َوُحَؿْقدُ  ـُ ِهاَلٍل َكاَن َأْصَحاُب َرُسقلِ  َقاَل اْلَحَس   ْب
ِ
ُعقَن َأْيِدَيُفْؿ َوَلْؿ َيْرفَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل



 
30 

 

  2/جإفــادة ذوي األفهـــام بشرح عمدة األحكام

 

ـْ َأْصَحاِب َرُسقلِ 
ـْ َأَحٍد مِ ـِ َأَحًدا مِـُْفْؿ َقاَل اْلُبَخاِريُّ َوَلْؿ َيْثُبْت َط   َيْسَتْث

ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـِ ُطَؿَر َأكَُّف َكاَن إَذا  ـْ اْب ـْ َكافٍِع َط َماُم َأْحَؿُد بَِسـَِدِه َط َرَأى َأكَُّف َلْؿ َيْرَفْع َيَدْيِف َوَرَوى اإْلِ

َٓ َيْرَفُع َحَصَبُف َوَرَواُه اْلُبَخاِريُّ فِل ُجْزئِِف بَِؾْػظِ  ًقا   هـا. «َرَماُه بِاْلَحَصك: ُمَصؾِّ

هذا هق الصحقح الؿػفقم مـ ، والرفع مـ الركعتقـ يؽقن إذا قام واكتصب

 .ملسو هيلع هللا ىلصفعؾ الـبل 

َـّبِلَّ »: قولُ  :«َمـْؽِبَقْفِ َكاَن َيْرَفُع َيَدْيِف َحْذَو    َأنَّ ال

 .ويؼال لف العاتؼ، الؿـؽِب ما بقـ الؽتػ والعـؼ

ََلةَ »: قولُ  .أي إذا كبَّر تؽبقرة اإلحرام: «إَذا اْفَتَتَح الصَّ

ُكقعِ »: قولُ  :«َوإَِذا َكبََّر لِؾرُّ

 .وهل إحدى طشرة تؽبقرة يف الصالة الثـائقة، وهذه ُتسؿك بتؽبقرات آكتؼال

 .الثالثقةوسبعة طشر تؽبقرة يف 

 .واثـقـ وطشريـ تؽبقرة يف الرباطقة

 .ما طدا الرفع مـ الركقع، وكؾ مقاصـ الخػض والرفع ُيؽبَّر فقفا

ُجقدِ »: قولُ ل السُّ
َٓ َيْػَعُؾ َذلَِؽ فِ  :«َوَكاَن 

 :قال الحافظ ابـ حجر 

 هـا. «أي ٓ يف الفقي إلقف وٓ يف الرفع مـف»
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 : ضبع١ أععِأَست إٔ أضذد ع٢ً »: رحدٜح

 د«...- ٚأغاز بٝدٙ إىل أْف٘ - ع٢ً ادتب١ٗ

 

ـِ َطبَّاسٍ  - 89 ـِ اْب  الـَّبِلِّ ، ڤ، )َط
ـِ : أُِمْرُت َأْن أَْسُجَد َطَؾك َسبَْعِة أَْطظُؿٍ »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَط

ـِ  - َوَأَشاَر بِقَِدِه إَِلك َأْكِػفِ  - َطَؾك الَْجبَْفةِ  ْكبَتَْق ـِ َوالرُّ ـِ ، َواْلقََدْي  .((1)«َوَأْصَراِف اْلَؼَدَمْق

l: 

 .لُقَبْقـ أطضاء السجقد: احلديث ساق املصيف  

 :«ُأِمْرُت »: قولُ

 .اهلل هق ملسو هيلع هللا ىلصفنن أمِر لؾـبل  اهلل  أي أمره

 .[6: البقـة] ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ﴿: اهلل  يؼقل

 مطبًؼا ما، مؾتزًما، مسارًطا هلل  اكان طبدً  ملسو هيلع هللا ىلصويف هذا دلقٌؾ أن محؿًدا 

 .اهلل  أمره
، اهلل  والسجقد هق أطظؿ مقاصـ الخضقع والتذلؾ بقـ يدي

 :وربؿا اسُتْخُدم تعبقًرا طـ الصالة ٕهؿقتِف

  فعـ َربِقَعةُ 
ُّ
َْسَؾِؿل ْٕ ـُ َكْعٍب ا   ُكـُْت َأبِقُت َمَع َرُسقلِ : َقاَل  ڤ ْب

ِ
َفَلَتقُْتُف  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

َأْو َغقَْر »: َقاَل . َأْسَلُلَؽ ُمَراَفَؼَتَؽ فِل اْلَجـَّةِ : َفُؼْؾُت  «َسْؾ »: بَِقُضقئِِف َوَحاَجتِِف َفَؼاَل لِل

ُجقدِ »: َقاَل . ُهَق َذاكَ : ُقْؾُت  «َذلَِؽ   .مسؾؿ أخرجف (2)«َفلَِطـِّل َطَؾك َكْػِسَؽ بَِؽْثَرِة السُّ
                                                                                       

 (.5:1(، ومسؾؿ )923أخرجف البخاري ) (1)

 (.:59أخرجف مسؾؿ ) (2)
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  َرُسقلِ َلِؼقُت َثْقَباَن َمْقَلك : ْبـ َأبِل َصْؾَحَة اْلَقْعَؿِريِّ َقاَل  وطـ َمْعَدان
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

َْطَؿاِل : ُقْؾُت : اهلُل بِِف اْلَجـََّة َأْو َقاَل  َأْخبِْركِل بَِعَؿٍؾ َأْطَؿُؾُف ُيْدِخُؾـِل: َفُؼْؾُت  ْٕ بَِلَحبِّ ا

  إَِلك
ِ
ـْ َذلَِؽ : ُثؿَّ َسَلْلُتُف الثَّالَِثَة َفَؼاَل ، ُثؿَّ َسَلْلُتُف َفَسَؽَت ، َفَسَؽَت ، اهلل َسَلْلُت َط

  َرُسقَل 
ِ
فِ »: َفَؼاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ُجقِد لِؾَّ َّٓ ، َطَؾْقَؽ بَِؽْثَرِة السُّ ِف َسْجَدًة إِ َٓ َتْسُجُد لِؾَّ َؽ  َفنِكَّ

 .أخرجف مسؾؿ (1)«اَّللُ بَِفا َدَرَجًة َوَحطَّ َطـَْؽ بَِفا َخطِقَئةً  َرَفَعَؽ 

 :اهلل  حهِ ايطجٛد يػري 

ومـ ، اهلل فؼد كػر وأشرك صرففا لغقروالسجقد طبادة ٓ تؽقن إٓ هلل فؿـ 

 .ومـ إلقفؿ مـ ُطباد الطقاغقت، هذا ما يصـعف ُطباد الؼبقر

 .[29: الجـ] ﴾ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ﴿: اهلل  قال

 أحدها كان إذا إٓ ،أطضاء سبعة هبا والؿراد ،أطظؿ سبعة طؾك يؽقن والسجقد

 يقمئ فنكف كحقه أو السجقد طـ طاجًزا كان أو وسعفا إٓ كػسا اهلل يُؽؾػ فال ،مبتقًرا

 والـبل ،أحؽامفا لفا والـقازل فالضرورات السػر حال يف دابة طؾك يصؾل كان أو ،إيؿاء

اَلةُ  َوأُقِقَؿْت » :َقاَل  ،ڤ َسِعقدٍ  أبل فعـ :والطقـ الؿاء بقـ َسَجد قد ملسو هيلع هللا ىلص  َفَرأَيُْت  الصَّ

  َرُسقَل 
ِ
ـِ  اْلَؿاءِ  فِل َيْسُجدُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ـِ  أََثرَ  َرأَْيُت  َحتَّك َوالطِّق  .طؾقف متػؼ .(2)«َجبَْفتِفِ  فِل الطِّق

 .الؿؽان الؿـزوع مـف الشعر، هل ُمؼدم الرأس: «َطَؾك اْلَجْبَفةِ »: قولُ

 .مـ إطؾك إلك إدكك، بدأ هبا لشرففا ولرتتقب إطضاء

 :«َوَأَشاَر بَِقِدِه إَِلك َأْكِػفِ »: قولُ

، وإذا سجد طؾك أحدهؿا ففؾ يؽػل، أي أن السجقد التام أن يؽقن طؾقفؿا
                                                                                       

 (.599أخرجف مسؾؿ ) (1)

 (.2278صحقحف )(، ومسؾؿ يف :77أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)
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لق سجد »: وقال أبق حـقػة، فالقاجب طـد الجؿفقر هق السجقد طؾك الجبفة

 .«طؾك أحدهؿا أجزأه

 .«وٓ أطؾؿ أحًدا سبؼف هبذا الؼقل»: قال ابـ الؿـذر

ـِ »: قولُ  :«َواْلَقَدْي

  َقاَل َرُسقُل : َقاَل ، ڤلؿا ثبت مـ حديث اْلَبَراِء ، أي الؽػقـ
ِ
إَِذا »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ْقَؽ َواْرَفْع ِمْرَفَؼْقَؽ ، َسَجْدَت   .(1)«َفَضْع َكػَّ

َٓ َيْبُسْط َأَحُدُكْؿ ِذَراَطْقِف »: ڤويف حديث أكس  ُجقِد َو ل السُّ
اْطَتِدُلقا فِ

 .أخرجف مسؾؿ، (2)«اْكبَِساَط اْلَؽْؾِب 

: ڤ بـ حجر طـ وائؾ (512) ويضع وجفف بقـ يديف فػل صحقح مسؾؿ

ا» ْقفِ ، َفَؾؿَّ ـَ َكػَّ  .«َسَجَد َسَجَد َبْق

ـِ »: قولُ ْكَبَتْق  :«َوالرُّ

 ڤجرهد  الركبة معروفة وٓ يشرتط كشػفؿا فنهنؿا طقرة لؿا جاء يف حديث

 . وقد طؾؼف البخاري يف صحقحف وهق حسـ بؿجؿقع صرقف «الَػِخُذ َطْقَرةٌ »: وغقره

ـِ »: قولُ  :«َوَأْصَراِف اْلَؼَدَمْق

، وطـد كصب الؼدمقـ، يـصب قدمقف ويؽقن اتجاه إصابع إلك الؼبؾةأي أكف 

  َفَؼْدُت َرُسقَل »: قالت ڤيالصؼ بقـفؿا لحديث طائشة 
ِ
َذاَت َلْقَؾٍة  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـْ َوُهَق َيُؼقُل ، َفَؾَؿْسُت اْلَؿْسِجَد َفنَِذا ُهَق َساِجٌد َوَقَدَماُه َمـُْصقَبَتانِ  َأُطقُذ بِرَِضاَك ِم

ـْ ُطُؼقَبتَِؽ َسَخطَِؽ  َؽ ِم
َٓ ُأْحِصل َثـَاًء َطَؾقَْؽ ، َوَأُطقُذ بُِؿَعاَفاتِ َوَأُطقُذ بَِؽ ِمـَْؽ 

                                                                                       

 (.5:5أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (1)
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 .أخرجف مسؾؿ، (1)«َأْكَت َكَؿا َأْثـَْقَت َطَؾك َكْػِسَؽ 

 :حهِ تػٝري بعض ايٓطا٤ بعض اهل٦ٝات يف ايضال٠ 

الصالة يف وما تػعؾف كثقٌر مـ الـساء مـ أهنا إذا سجدت ٓ سقؿا حقـ 

كالؿؾتؼقة طؾك جاكبفا ففذا  تؽقن، ويف غقر ذلؽ مـ إماكـ، الؿسجد الحرام

 .أمٌر لقس طؾقف دلقؾ

ولقس هـاك ما يخصص الؿرأة ببعض ، بؾ صالة الؿرأة كصالة الرجؾ سقاء

 .أو الخػض، أو الرفع، أو الؼراءة، أو الضؿ، إفعال دون الرجال يف السرتة

 .«َكَؿا َرَأْيتُُؿقكِل ُأَصؾِّلَصؾُّقا »:  قال الـبل

فنذا ما قامت لؾصالة بقـ ، والعجب تجد أن الؿرأة متربجة حالفا ُيرثك لف

التل لؿ يلِت لفا دلقؾ ٓ مـ كتاب ، يدي رهبا وإذا هبا تػعؾ مثؾ هذه الحركات

 .ملسو هيلع هللا ىلصوٓ مـ سـة كبقـا ، ربـا

 :(189: )ص ملسو هيلع هللا ىلص قال اإلمام إلباين يف صػة صَلة الـبل

يستقي فقف الرجال والـساء ولؿ يرد يف  ملسو هيلع هللا ىلصكؾ ما تؼدم مـ صػة صالتف 

صؾقا كؿا »: ملسو هيلع هللا ىلصالسـة ما يؼتض استثـاء الـساء مـ بعض ذلؽ بؾ إن طؿقم ققلف 

تػعؾ الؿرأة يف »: يشؿؾفـ وهق ققل إبراهقؿ الـخعل قال «رأيتؿقين أصؾل

 .(2)«الصالة كؿا يػعؾ الرجؾ

وأهنا لقست يف ذلؽ كالرجؾ مرسؾ ٓ وحديث اكضؿام الؿرأة يف السجقد 

بـ أبل حبقب  ( طـ يزيد98/  228رواه أبق داود يف )الؿراسقؾ( ). حجة فقف
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 .(3763وهق مخرج يف )الضعقػة( )

( طـ ابـ 82اهلل طـف( )ص  وأما ما رواه اإلمام أحؿد يف )مسائؾ ابـف طبد

بـ  اهلل ن فقف طبدطؿر أكف كان يلمر كساءه يرتبعـ يف الصالة فال يصح إسـاده ٕ

 .العؿري وهق ضعقػ

( بسـد صحقح طـ أم 6:وروى البخاري يف )التاريخ الصغقر( )ص 

 ـها. )أهنا كاكت تجؾس يف صالهتا جؾسة الرجؾ وكاكت فؼقفة(: الدرداء
 والحؿد هلل رب العالؿقـ

 

 

  



 
36 

 

  2/جإفــادة ذوي األفهـــام بشرح عمدة األحكام

 

 

 اهلل إذا قاّ إىل ايصال٠  نإ زضٍٛ»: رحدٜح

 د«...ثِ ٜهرب حني، ٜهرب حني ٜكّٛ

 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  - 99   َكاَن َرُسقُل »َقاَل  ڤ)َط
ِ
ََلِة ُيَؽبُِّر  ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل إَذا َقاَم إَلك الصَّ

ـَ َيُؼقمُ  ـَ َيْرَكعُ ، ِحق ـْ َحِؿَدهُ  َسِؿعَ : ُثؿَّ َيُؼقُل ، ُثؿَّ ُيَؽبُِّر ِحق ـَ َيْرَفُع ُصْؾَبُف ، اَّللُ لَِؿ ِحق

ْكَعةِ  ـْ الرَّ ـَ َيْفِقي، َربَّـَا َوَلَؽ اْلَحْؿُد : َوُهَق َقائِؿٌ ُثؿَّ َيُؼقُل ، ِم ُثؿَّ ُيَؽبُِّر ، ُثؿَّ ُيَؽبُِّر ِحق

ـَ َيْرَفُع َرْأَسفُ  ـَ َيْسُجُد ، ِحق ـَ َيْرَفع َرْأَسفُ ، ُثؿَّ ُيَؽبُِّر ِحق ُثؿَّ َيْػَعُؾ َذلَِؽ ، ُثؿَّ ُيَؽبُِّر ِحق

َفا ـِ َبْعَد اْلُجُؾقسِ َويُ ، َحتَّك َيْؼِضَقَفا، فِل َصََلتِِف ُكؾِّ ـْ الثِّـْتَْق ـَ َيُؼقُم ِم  .((1)«َؽبُِّر ِحق

ِف  - 91 ـْ ُمَطرِّ ـِ َطْبدِ  )َوَط   ْب
ِ
ْقُت َخْؾَػ َطِؾلِّ : َقاَل ، اَّلل ـِ َأبِل َصالٍِب  َصؾَّ  ڤْب

ـٍ  َأَكا َوِطْؿَرانُ  ـُ ُحَصْق َكبََّر َوإَِذا َكَفَض َوإَِذا َرَفَع َرْأَسُف ، َفَؽاَن إَِذا َسَجَد َكبَّرَ »: ڤ، ْب

ـِ َكبَّرَ  ْكَعَتْق ـَ الرَّ َلََة َأَخَذ بِقَِدي ِطْؿَرانُ ، ِم ا َقَضك الصَّ ـٍ  َفَؾؿَّ ـُ ُحَصْق َقْد : َفَؼاَل ، ْب

ٍد  َركِل َهَذا َصَلََة ُمَحؿَّ ٍد  لََؼْد َصؾَّك: َأْو َقاَل  - ملسو هيلع هللا ىلصَذكَّ  .((2)«- ملسو هيلع هللا ىلصبِـَا َصَلََة ُمَحؿَّ

l: 

 .لبقان أحؽام التؽبقر يف الصالة: احلديثني ساق املصيف 

 :حهِ تهبري٠ اإلحساّ 

ـٌ مـ أركان الصالة طؾك الؼقل  وتؼدمت أحؽام تؽبقرة اإلحرام وأهنا رك
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وذهب ، الصحقح مـ أققال أهؾ العؾؿ وذهب بعض أهؾ العؾؿ إلك أهنا شرطٌ 

 .بعضفؿ إلك أهنا مستحبة وهق ققل إحـاف وهق مـ أضعػ إققال

ـّ مـ  يؽقن  ولػظفا، الؿصؾل بطؾت صالتف أركان الصالة إن لؿ يلت هباففل رك

ز الشافعقةوطؾك  «اهلل أكرب»: بؼقل  :«اهلل إكرب»: ققلف، هذا جؿاهقر العؾؿاء وجقَّ

 .اهلل كؾ اسؿ يدل طؾك تعظقؿ، وأما الحـػقة فذهبقا إلك جقاز

ولق كان ، لؿ يزل ُيَؽبِر ويلمر بالتؽبقر ملسو هيلع هللا ىلصفنن الـبل ، وققلفؿ ضعقػ جًدا

 .ڤولـُِؼؾ طـ أصحابف ، ملسو هيلع هللا ىلصلبقـف الـبل ، إمر كؿا يؼقلقن

 :حهِ َٔ عجص عٔ تهبري٠ اإلحساّ 

أو ٓ يستطقع ، وإذا طجز اإلكسان أن يليت بتؽبقرة اإلحرام كلن يؽقن أخرًسا

اهلل كػسا إٓ  أن يتؽؾؿ العربقة فنن إخرس يؽػل لف الدخقل بالـقة وٓ يؽؾػ

يستطقع الؽالم بالعربقة جاز لف أن يؽرب بغقرها مع وجقب ومـ لؿ ، وسعفا

 .وَتعقُّـ تعؾؿ تؽبقرة اإلحرام وبؼقة واجبات الصالة بالعربقة

 َت٢ ٜدزى املأَّٛ تهبري٠ اإلحساّ َع اإلَاّ؟ 

 .ويدرك الؿلمقم تؽبقرة اإلحرام إذا كرب بعد اإلمام

 .إذا كرب قبؾ أن يؼرأ اإلمام الػاتحة: وقال بعضفؿ

 .إذا كرب قبؾ الركقع: وقال بعضفؿ

والذي يظفر واهلل أطؾؿ أن الؿؿدوح يف ذلؽ أن يؽقن تؽبقره بعد تؽبقرة 

 .قبؾ الؼراءة، اإلمام

 َت٢ ٜهرب املأَّٛ تهبري٠ اإلحساّ؟ 

وقال ، فؼال بعضفؿ يؽرب مع تؽبقرة اإلمام، واختؾػقا متك ُيؽرب الؿلمقم

ز بعضفؿ أن ُيؽرب قبؾ اإلمام وهذا مـ ، بعضفؿ يؽرب بعد تؽبقرة اإلمام وَجقَّ
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ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  كؿا يف الحديث: يؼقل ملسو هيلع هللا ىلصأضعػ إققال فنن الـبل  َقاَل : َقاَل ، ڤَط

  َرُسقُل 
ِ
َماُم لِقُْمَتؿَّ بِفِ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

َوإَِذا ، َوإَِذا َقَرَأ َفلَْكِصُتقا، َفنَِذا َكبََّر َفَؽبُِّروا، إِكََّؿا ُجِعَؾ اإْلِ

ـَ : َفُؼقُلقا ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ﴿ :َقاَل   .الحديث متػؼ طؾقف (1)«...آِمق

فلفعال الؿلمقم ٓبد أن تؽقن تابعة ٕفعال اإلمام وتؽقن تؽبقرة اإلحرام 

فؾق كرب ، إذا دخؾ واإلمام راكع، كائبة طـ تؽبقرة آكتؼال يف ققل ٕهؾ العؾؿ

ففق ، آكتؼال بعدهاوإن أتك بتؽبقرة ، ثؿ ركع صح ركقطف، تؽبقرة اإلحرام

 
ِّ
ـِ الـَّبل ـْ َأبِك ُهَرْيَرَة َط إَِذا َسِؿْعُتُؿ اإِلَقاَمَة »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصإحسـ والؿلمقر بف فَع

َلَةِ  ؽِقـَِة َواْلَقَقارِ  ،َفاْمُشقا إَِلك الصَّ َفَؿا َأْدَرْكُتْؿ َفَصؾُّقا َوَما َفاَتُؽْؿ  ،َوَطَؾْقُؽْؿ بِالسَّ

قا  .متػؼ طؾقف (2)«َفَلتِؿُّ

 :حهِ َٔ دخٌ إىل ايضال٠ بتهبري٠ االْتكاٍ 

ومـ دخؾ إلك الصالة وكبَّر تؽبقرة آكتؼال ولؿ يؽرب تؽبقرة اإلحرام 

طؾك ققل ٕهؾ ، إذ أكف ترك ركـًا وأتك بقاجب، فالصحقح أن الصالة ٓ تصح

 .اهلل كؿا يليت إن شاء، والجؿفقر طؾك استحباب تؽبقرات آكتؼال، العؾؿ

 :تهبريات االْتكاٍحهِ  

، أو مستحبة، وأما تؽبقرات آكتؼال فاختؾػ العؾؿاء فقفا هؾ هل واجبة

والذي يظفر آستحباب حقث لؿ تذكر يف حديث الؿسقئ يف صالتف فعؾك هذا 

وأما إذا قؾـا بالقجقب فؿـ لؿ يليت  مع اإلساءة، مـ لؿ يلِت هبا صحت صالتف

 .جب طؾقف سجقد السفقومـ كسقفا و، هبا متعؿًدا بطؾت صالتف
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 :بد٤ تهبري٠ االْتكاٍ 

 .وتؽقن تؽبقرة آكتؼال مع آكتؼال

ـَ َيْفِقي»: لقولُ ـَ َيْرَفُع َرْأَسفُ ، ُثؿَّ ُيَؽبُِّر ِحق ـَ َيْسُجدُ ، ُثؿَّ ُيَؽبُِّر ِحق ، ُثؿَّ ُيَؽبُِّر ِحق

ـَ َيْرَفع َرْأَسفُ   .«َصاَلتِِف ُكؾَِّفاُثؿَّ َيْػَعُؾ َذلَِؽ فِل ، ُثؿَّ ُيَؽبُِّر ِحق

 .ولق كرب طؾك أي وجف لصحت صالتف، هذا طؾك إفضؾ

 :عدد تهبريات االْتكاٍ 

ؼد أخرج فيف الرباطقة اثـقـ وطشريـ تؽبقرة  آكتؼال ويؽقن طدد تؽبقرات

ـْ ِطْؽِرَمَة َقاَل  ةَ »: البخاري َط ـِ ، َصؾَّقُْت َخْؾَػ َشقٍْخ بَِؿؽَّ ـَ َتْؽبِقَرةً َفَؽبََّر ثِـَْتْق ، َوِطْشِري

ـِ َطبَّاٍس  ْب
ِ
َؽ : َفَؼاَل ، إِكَُّف َأْحَؿُؼ »: ڤَفُؼْؾُت ٓ  .(1)«ملسو هيلع هللا ىلص ُسـَُّة َأبِل اْلَؼاِسؿِ ، َثؽَِؾْتَؽ ُأمُّ

ـَ َتْؽبِقَرةً »: ِويفْ رَوايَة َقاَل  ـِ َوِطْشِري  .«فَلْحَصقُْت تَْؽبِقَرُه َفَؽان ثِـْتَْق

 .ڤإكف أبق ُهريرة : وهذا الرجؾ ققؾ

 :أٍٚ َٔ تسى تهبريات االْتكاٍ 

 :واخُتؾِػ يف أول مـ تركفا إلك أققال

بـق أمقة يف  إٓ أن كثقًرا مـ إفعال التل يػعؾفا، ُطثؿان وٓ أضـف يصح: فؼقؾ

 .الغالب قد ُتضاف إلك طثؿان طؾك ققٍل ضعقػ

 .ڤمعاوية : وققؾ

 .زياد: وققؾ

ولفذا ، طدم تؽبقرات آكتؼالأي أكف قد كان اشتفر يف طفدهؿ ، غقرهؿ: وققؾ

ب ،أكؽر طؽرمة طؾك ذلؽ الرجؾ الذي جعؾ ُيَؽبِر كؾؿا خػض ورفع ابـ  فصقَّ
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 .أهنا السـة ڤطباس 

  َكاَن َرُسقُل »: قولُ
ِ
ـَ َيُؼقمُ  ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل ََلِة ُيَؽبُِّر ِحق  :«إَذا َقاَم إَلك الصَّ

ويليت هبا الؿلمقم واإلمام ، وهل ُركـ كؿا تؼدم، وهذه تسؿك تؽبقرة اإلحرام

وهق قاطد إٓ إذا كان معذوًرا يف ققامف  يف الػريضة فال يجقز أن يليت هبا، وهق قائؿ

 .[349: البؼرة] ﴾پ پ پ﴿: يؼقل  اهلل فنن

ـَ َيْرَكعُ »: قولُ  :«ُثؿَّ ُيَؽبُِّر ِحق

لؿا تؼدم مـ ، وُيؽرب الؿلمقم بعد تؽبقره، أي ُيؽرب حقـ يفقي إلك الركقع

  َأكَُّفْؿ َكاُكقا ُيَصؾُّقَن َخْؾَػ َرُسقلِ »: ڤحديث الرباء 
ِ
ـْ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

َفنَِذا َرَفَع َرْأَسُف مِ

ُكقِع َلْؿ َأَر َأَحًدا َيْحـِل َضْفَرُه َحتَّك َيَضَع َرُسقُل    الرُّ
ِ
َْرِض ُثؿَّ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ْٕ َجْبَفَتُف َطَؾك ا

ًدا ـْ َوَراَءُه ُسجَّ  .(1)«َيِخرُّ َم

كقعِ  َسِؿعَ »: قولُ ـْ َحِؿَدُه حقـ يرَفُع ُصْؾَبف ِمـ الرُّ  :«اَّللُ لَِؿ

إلقفا  مـ حقث أكف ُيـَتؼــؾ، هذا هق الؿقصـ القحقد الذي ُيػارق بؼقة إطضاء

ـْ َحِؿَدُه يؽقن وققل َسِؿعَ ، ُيـتَؼؾ بالتسؿقع ـاوه، بالتؽبقر فنذا ، الؼقاممع  اهلُل لَِؿ

يف  ڤ لؼقلف يف حديث أبل مقسك، الؾفؿ ربـا ولؽ الحؿد :استقى قائؿا يؼقل

ـْ َحِؿَدهُ  َسِؿعَ : َوإَِذا َقاَل »: مسؾؿ َا لََؽ الَْحْؿُد  :َفُؼقلُقا. اَّللُ لَِؿ اَّللُ  َيْسَؿعُ  الؾُفؿَّ َربَـّ

ـْ َحِؿَدهُ  َسِؿعَ : ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َطَؾك لَِساِن َكبِقِِّف ، اَّللَ  َفنِنَّ ، لَُؽؿْ   .(2)«اَّللُ لَِؿ

ـَ َيْفِقي»: قولُ  :«ُثؿَّ ُيَؽبُِّر ِحق

الحروف  وإخراج، أي لؾسجقد وذا استطاع أن يستؿر التؽبقر معف بدون إصالة

 .وإن أخذ معظؿ الفقي فال حرج، طـ مقصـفا فال حرج
                                                                                       

 (.585أخرجف مسؾؿ ) (1)

 (.515أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (2)
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ـَ َيْرَفُع َرْأَسفُ »: قولُ  : «ُثؿَّ ُيَؽبُِّر ِحق

 .أي لؾجؾقس بقـ السجدتقـ

ـَ »: قولُ  :«َيْسُجُد  ُثؿَّ ُيَؽبُِّر ِحق

 َكانَ »: أي السجدة الثاكقة ومضؿقن ذلؽ ما جاء يف بعض إحاديث

  َرُسقُل 
ِ
 .(1)«ُيَؽبُِّر فِل ُكؾِّ َخْػٍض َوَرْفعٍ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

حتك أن بعض أهؾ ، فالحديث طؾك طؿقمف إٓ ما كان مـ الرفع مـ الركقع

يظفر أكف لق كبَّر يف والذي ، طؾك التؽبقر يف سجقد التالوة، احتج هبذا العؿقم، العؾؿ

وأما ، لالستدٓل بالعؿقم، سجقد التالوة ٓ سقؿا إذا كان يف الصالة ٓ ُيـَؽر طؾقف

يف سجقد  ملسو هيلع هللا ىلص يف سجقد الـبل ڤاهلل ابـ طؿر  طؾك الخصقص فحديث طبد

 اهلل طـ كافع وطبقد وجاء مـ صريؼ طبد، اهلل طـ كافع التالوة قد جاء مـ صريؼ طبقد

 .التؽبقر وطبداهلل العؿري ضعقػ فزيادتف مـؽرة اهلل ذكر وطبد، التؽبقراهلل لؿ يذكر 

َفا»: قولُ  :«َحتَّك َيْؼِضَقَفا، ثؿَّ َيْػَعُؾ َذلَِؽ فِل َصََلتِِف ُكؾِّ

إٓ ما ، والجؾسات سقاء، أي أن أذكار الصالة يف جؿقع الركعات سقاء

 .خصف الدلقؾ بجؾسة التشفد

ـَ »: قولُ ـِ َبْعَد اْلُجُؾقسِ َوُيَؽبُِّر ِحق ـْ الثِّـَْتْق  :«َيُؼقُم ِم

وهل تؽبقرة الرفع مـ ، حتك ٓ يظـ الظان أكف يؽتػل بالتؽبقرة إولك

 .بؾ إكف يليت بتؽبقرة أخرى طـد الؼقام إلك الركعة الثالثة، السجقد

ِف »: قولُ ـْ ُمَطرِّ ـِ َطْبدِ  َوَط ِف  ْب  وهق ُمَطرِّ
ِ
ـِ َطْبدِ  اَّلل   ْب

ِ
 :«ِشِخقر بـ اَّلل

 .تابعل ثؼة مـ أجؾة فؼفاء البصرة
                                                                                       

، ڤ بـ أبل صالب بـحقه طـ طؾل ، وجاءڤبـ مسعقد  اهلل (، مـ حديث طبد364أخرجف مسؾؿ ) (1)

 (.4:3(، ومسؾؿ )896طـد البخاري ) ڤ(، ومـ حديث أبل هريرة 4:4(، ومسؾؿ )895طـد البخاري )
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ْقُت َخْؾَػ َطِؾلِّ »: قولُ ـِ َأبِل َصالٍِب  َصؾَّ  :«ڤْب

 وَمـ، إذ كان أمقر الؿممـقـ وكان أئؿة الـاس يف ذلؽ الزمان هؿ إمراء

 
ِّ
بفؿ إمراء َوَطؾِل ـِ َأبِل َصالٍِب  كصَّ ُقتِؾ ضؾؿا ، هق أفضؾ أهؾ زماكف، ڤْب

 .بـ َمْؾَجؿ يف يقم طقد فطر الرحؿـ قتؾف طبد

 :«بـ حصقـ طؿران»: قولُ

 .وقد تؼدمت ترجؿتف، كاكت تسؾؿ طؾقف الؿالئؽة، هق أبق ُكَجقد

 :«َفَؽاَن إَِذا َسَجَد َكبَّرَ »: قولُ

جاء بالسجقد دون غقره مـ إركان لعؾ الـاس كاكقا يرتكقن التؽبقر يف هذا 

طؾك أكف السـة ٕكف ، ڤالؿقصـ فلراد أن يستدل بػعؾ طؾل ابـ أبل صالب 

 .ملسو هيلع هللا ىلصأخذها مـ الـبل 

 .أي مـ السجقد :«َوإَِذا َرَفَع َرْأَسُف َكبَّرَ »: قولُ

ـِ »: قولُ ْكَعَتْق ـَ الرَّ  .أي إلك الثالثة يف الثالثقة أو الرباطقة :«َكبَّرَ َوإَِذا َكَفَض ِم

َلََة َأَخَذ بَِقِدي ِطْؿَرانُ »: قولُ ا َقَضك الصَّ ـٍ  َفَؾؿَّ ـُ ُحَصْق  :«ْب

أو أكف أراد أن ، اهلل إما ٕكف شعر مـف اإلكؽار بـ طبد أي أخذ بقد مطرف

هق السـة ، ڤبـ أبل صالب  يعؾؿف أن هذا الػعؾ الذي فعؾف أمقر الؿممـقـ طؾل

 .فقـبغل أن يمخذ بف وفقف التعاون طؾك الرب والتؼقى

 .كصرة الؿظؾقم: وفيُ

 .(1)«اْكُصْر َأَخاَك َضالًِؿا َأْو َمْظُؾقًما»: ملسو هيلع هللا ىلصلؼقل الـبل 

، فنذا ُأخػقت سـة وقام بنضفارها أحٌد مـ الدطاة، ومـ الظؾؿ إخػاء الســ
                                                                                       

 (.3554أخرجف البخاري طـ أكس ) (1)



            

 43 ملسو هيلع هللا ىلصكتاب صفة صالة النيب 
 

وُيشؽر صـعف ، إمر الذي قام بفوالعؾؿاء فنكف يـبغل أن يِـاصر طؾك هذا ، والؿشايخ

ـََع إِلَْقُؽؿْ »:  - اهلل وفقف شؽر اإلحسان لؼقل رسقل، وجؿقؾف ـْ َص َمْعُروًفا  َم

 .(1)«َفنِْن لَْؿ َتِجُدوا َما ُتَؽافُِئقَكُف َفاْدُطقا َلُف َحتَّك َتَرْوا َأكَُّؽْؿ َقْد َكاَفلُْتُؿقهُ ، َفَؽافِئُقهُ 

 :ُشؽِر طؾك ذلؽ فؼال، هذه الصالةبـ أبل صالب  فؾؿا صؾك طؾل

ٍد »: قولُ ل َهَذا َصَلََة ُمَحؿَّ
َركِ  .«- ملسو هيلع هللا ىلصَقْد َذكَّ

 ؼدفولق أصبؼ طؾك مخالػتف مـ أصبؼ ، ملسو هيلع هللا ىلصأن العربة بؿا كان طؾقف الـبل : وفيُ

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ﴿: أمركا بالتلسل بف

 .«َرَأْيُتُؿقكِل ُأَصؾِّلَصؾُّقا َكَؿا »:  ولؼقلف، [32: إحزاب] ﴾ی ی ی

ٍد  َلَؼْد َصؾَّك»: قولُ  :«ملسو هيلع هللا ىلصبِـَا َصَلََة ُمَحؿَّ

رهـؿ ملسو هيلع هللا ىلصوهق بؿعـاه أكف لؿا صـؾك هبؿ صـالة محؿد   ذكَّ

اهلل طؾقفؿ يتبارون يف بقان  وقد كان الصحابة رضقان، ملسو هيلع هللا ىلصبصالة محؿد 

صالة ثؿ قال هؽذا رأيت الـبل  ڤفؼد صؾك أبق هريرة  ملسو هيلع هللا ىلصكقػقة صالة الـبل 

 .يصؾل ملسو هيلع هللا ىلص

 .«يصؾل ملسو هيلع هللا ىلصهؽذا رأيت الـبل »: وقال ڤوصؾك أبق حؿقد 

يعزو صالتف إلك صالة  واحد وكؾ، غقرهؿ كؿالؽ ابـ الحقيرث وصؾك

 ،ملسو هيلع هللا ىلصففل الحجة وما سقاها ُمخالػ لؿا ثبت طـف  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسقل

 والحؿد هلل رب العالؿقـ

 
                                                                                       

، 2783(، وأبق داود )327) «إدب الؿػرد»(، وكذا البخاري يف 238، ::، 3/79أخرجف أحؿد ) (1)

(، وصححف يف اإلرواء اإلمام إلباين 524 - 523، 2/523(، والحاكؿ )2/469(، والـسائل ):621

 ( 2728برقؿ.) 
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 زَكت ايصال٠ َع حمُد »: رحدٜح

 د«،...فاعتداي٘، فسنعت٘، فٛحدت قٝاَ٘

 

ـْ  - 92 ـِ َطاِزٍب  اْلَبَراءِ »)َط ٍد »: َقاَل  ڤْب ََلَة َمَع ُمَحؿَّ َفَقَجْدُت  ملسو هيلع هللا ىلصَرَمْؼُت الصَّ

ـِ ، َفَسْجَدَتفُ ، َفَرْكَعَتُف َفاْطتَِدالَُف َبْعَد ُرُكقِطفِ ، ِقَقاَمفُ  ْجَدَتْق ـَ السَّ َفَسْجَدَتُف ، َفِجْؾَسَتُف َبْق

ْكِصَراِف  َفِجْؾَسَتفُ 
ِ
ـَ التَّْسِؾقِؿ َوآ َقاءِ : َما َبْق ـْ السَّ  .(1)«َقرِيًبا ِم

ل ِرَواَيِة اْلُبَخاِريِّ 
َقاءِ »: َوفِ ـْ السَّ  .«(َما َخََل اْلِؼَقاَم َواْلُؼُعقَد َقرِيًبا ِم

ـْ َأَكسِ ) - 93 ـْ َثابٍِت الْبُـَاكِلِّ َط ـِ َمالٍِؽ  َوَط َٓ آُلق َأْن »: َقاَل  ڤْب بُِؽْؿ  ُأَصؾِّلَ إكِّل 

  َكَؿا َرأْيُت َرُسقُل 
ِ
َٓ  ُيَصؾِّل ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل َأَراُكْؿ  بِـَا َقاَل َثابٌِت َفَؽاَن َأَكٌس َيْصـَُع َشْقًئا 

ُكقعِ . َتْصـَُعقَكفُ  ـْ الرُّ َقْد : َحتَّك َيُؼقَل اْلَؼائُِؾ ، اْكَتَصَب َقائًِؿا: َكاَن إَذا َرَفَع َرْأَسُف ِم

ْجَدةِ َوإَِذا ، َكِسلَ  ـْ السَّ  .((2)«َقْد َكِسلَ : َحتَّك َيُؼقَل الَْؼائُِؾ ، َمَؽَث : َرَفَع َرْأَسُف ِم

ـْ َأَكسِ  - 94 ـِ َمالٍِؽ  )وَط ْقُت َخْؾَػ إَماٍم َقطُّ َأَخػَّ َصََلةً »: َقاَل  ڤْب  َما َصؾَّ

ـْ َرُسقلِ  َٓ َأَتؿَّ َصََلًة ِم   َو
ِ
 .((3)«ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل

l: 

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لبقان تؼارب صالة رسقل إحاديث: ساق املصيف  
                                                                                       

 (.582(، ومسؾؿ )8:3أخرجف البخاري ) (1)

 (.583(، ومسؾؿ )932أخرجف البخاري ) (2)
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ٍد »: قولُ ََلَة َمَع ُمَحؿَّ  :«ملسو هيلع هللا ىلصَرَمْؼُت الصَّ

اهلل طؾقفؿ معرفة ما كان طؾقف  أي راقبت وفقف دلقؾ لتقخل الصحابة رضقان

ًٓ  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل   .ملسو هيلع هللا ىلصوهق إذ فعؾ ذلؽ يريد التلسل بالـبل ، وطؿاًل ، وفعاًل ، قق

العبادات فنذا ما أشؽؾ فال بلس أن يـظر إلك العالؿ كقػ يػعؾ يف بعض 

 .لؿ يعؾؿ دلقؾف سلل طـف، طؾقف شلء

وحديث ، ڤبـ مالؽ  ويليت بقان معـك هذا الذي قؾتف يف حديث أكس

 .جؿقًعا ڤبـ الحقيرث  مالؽ

 :«َفَقَجْدُت ِقَقاَمفُ »: قولُ

 .(1)«َوَكاَكْت َصالُتُف َبْعُد َتْخِػقًػا»: ڤبـ سؿرة  ويف حديث جابر

الصالة يدل طؾك أكف كان يخػػ فقفا الؼراءة ٕكف إذا أصال وهذا التؼارب يف 

إٓ أن تؽقن اصالة ، ثؿ أصال الركقع والسجقد ربؿا شؼ طؾك الؿصؾقـ، الؼراءة

 .الركقع والسجقد كسبقة

 :«َفَرْكَعَتفُ ، َفَقَجْدُت ِقَقاَمفُ »: قولُ

 .أي أكف رأى التؼارب بقـ إركان

 .أي ققامف بعد الركقع: «ُرُكقِطفِ َفاْطتَِداَلُف َبْعَد »: قولُ

والذي يف الصحقح ، وأقصر الؿقاصـ، وقد ذكر بعضفؿ أكف أخػ الؿقاصـ

ـْ أبل سعقد الخدري    َكاَن َرُسقُل »: ڤَط
ِ
ُكقِع ، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ـَ الرُّ

إَِذا َرَفَع َضْفَرُه مِ

َؿاَواِت َوِمْؾُء ، الؾُفؿَّ َربَّـَا َلَؽ اْلَحْؿُد  :َقاَل  َْرضِ ِمْؾُء السَّ ْٕ َوِمْؾُء َما ، َوَما َبْقـَُفَؿا، ا

ـْ َشْلٍء َبْعُد  َاِء َوالَْؿْجدِ ، ِشْئَت ِم َٓ َماكَِع ، وكؾُّـا لؽ طبٌد ، أحؼُّ ما قال العبد، َأْهَؾ الثَـّ

َٓ ُمْعطَِل لَِؿا َمـَْعَت ، لَِؿا َأْططَقَْت  َٓ َيـَْػُع َذا الَْجدِّ ِمـَْؽ الَْجدُّ ، َو  .مسؾؿ أخرجف (2)«َو
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الؾُفؿَّ »: بـ أبل أوىف طـد مسؾؿ اهلل ويف حديث طبد، وطـ ابـ طباس كحقه

َؿاءِ  َْرضِ ، َلَؽ اْلَحْؿُد ِمْؾُء السَّ ْٕ ـْ َشْلٍء َبْعُد ، َوِمْؾُء ا الؾُفؿَّ  َوِمْؾُء َما ِشْئَت ِم

ْركِل بِالثَّْؾِج َواْلَبَردِ  ْركِل  َواْلَؿاِء اْلَباِردِ ، َصفِّ ُكقِب َواْلَخَطاَياالؾُفؿَّ َصفِّ ـَ الذُّ َكَؿا ، ِم

ـَ اْلَقَسِخ  َْبَقُض ِم ْٕ  .(1)«ُيـَؼَّك الثَّْقُب ا

وإن اكتػك بؼقلف ربـا ، ففذا يدل طؾك أكف كان يطقؾ الؼقام يف هذا الؿقصـ

 .ولؽ الحؿد جاز ذلؽ

 :«َفَسْجَدَتفُ »: قولُ

 وهذا كؿا أسؾػت يف، وققامف، أي أن سجدتف أيًضا قريب مـ ركقطف

 .الصؾقات التل ُيؼرأ فقفا قصار السقر

ـِ »: قولُ ْجَدَتْق ـَ السَّ  :«َفِجْؾَسَتُف َبْق

 .«ربل غػر لل، ربل غػر لل»: وهل الجؾسة التل يؼقل فقفا

ولف أن ُيؽرر ذلؽ إذ لؿ يرد يف حديث حذيػة وٓ فِل غقره التؼققد بعدٍد 

ـِ َطبَّاٍس ، معؾقم ـْ اْب   ڤوجاء َط
َّ
ـِ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِل ْجَدَتْق ـَ السَّ ُفؿَّ »: َكاَن َيُؼقُل َبْق الؾَّ

بـ أبل  وقد أطؾ بعـعـة حبقب، «اْغِػْر لِل َواْرَحْؿـِل َواْجُبْركِل َواْهِدكِل َواْرُزْقـِل

 .بـ العالء ثابت وأكؽر طؾك كامؾ

 .أي الثاكقة: «َفَسْجَدَتفُ »: قولُ

ـَ التَّْسِؾقِؿ »: قولُ ْكِصَراِف َفِجْؾَسَتُف َما َبْق
ِ
أي الجؾسة التل يؽقن فقفا : «َوآ

بؿا  اهلل  ثؿ يدطق، ملسو هيلع هللا ىلصيصؾل طؾك الـبل  ثؿ، التشفد ولإلكسان أن يتشفد

ـْ َأْرَبٍع َيُؼقُل »: ملسو هيلع هللا ىلصثبت طـ الـبل   ِم
ِ
َد َأَحُدُكْؿ َفْؾَقْسَتِعْذ بِاَّلل الؾُفؿَّ إِكِّل  :إَِذا َتَشفَّ

                                                                                       

 (.587أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (1)



            

 47 ملسو هيلع هللا ىلصكتاب صفة صالة النيب 
 

ـْ َطَذاِب َجَفـَّؿَ  ـْ َطَذاِب اْلَؼْبرِ ، َأُطقُذ بَِؽ ِم ْتـَِة اْلَؿْحَقا َواْلَؿَؿاِت ، َوِم
ـْ فِ ـْ ، َوِم َوِم

الِ  جَّ ْتـَِة اْلَؿِسقِح الدَّ
 .(1)«َشرِّ فِ

وأتؿفا أن يسؾؿ طـ يؿقـف السالم طؾقؽؿ ، ثؿ يختؿ الصالة بالتسؾقؿ

 .اهلل وطـ يساره السالم طؾقؽؿ ورحؿة، اهلل ورحؿة

 ڤ وقد ثبت يف حديث طائشة، السالم ُهـقَفةً والؿراد بآكصراف البؼاء بعد 

 ، يف مسؾؿ
َّ
الؾفؿَّ ! أكَت »: إٓ مؼداَر ما يؼقل. لؿ يؼعدْ ، إذا سؾَّؿ، ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل

 .(2)«تباَركت ذا الجَلِل واإلكرامِ . السَلُم ومـؽ الَسَلمُ 

  َأنَّ الـَِّساَء فِل َطْفِد َرُسقلِ »: ڤوطـ أم سؾؿة 
ِ
ـَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـَ مِ ْؿ َـّ إَِذا َسؾَّ ُك

ـَ َوَثَبَت َرُسقُل ، الَؿْؽُتقَبةِ    ُقْؿ
ِ
َجاِل َما َشاءَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ـَ الرِّ

ـْ َصؾَّك مِ َفنَِذا َقاَم ، اهللُ  َوَم

  َرُسقُل 
ِ
َجاُل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  .أخرجف البخاري، (3)«َقاَم الرِّ

َقاءِ »: قولُ ـْ السَّ  :«َقرِيًبا ِم

ٕن بعض إركان تختؾػ طـ بعض مـ حقث أي متؼاربة ولؿ يؼقل سقاء 

 .والدطاء، والذكر، الؼراءة والتسبقح

ل ِرَواَيِة اْلُبَخاِريِّ : قولُ
 :(«َما َخََل اْلِؼَقاَم َواْلُؼُعقدَ »: )َوفِ

 ،بلهنا ٓ تثبت ومخالػة لؿا تؼدم، هذه الرواية تؽؾؿ طؾقفا بعض أهؾ العؾؿ

، بعضفؿ بؿعـك أن الصالة متؼاربة وأجازها، بـ طتقبة وبلكف اكػرد هبا الحؽؿ

والذي يظفر أن  يؾقفوما ، والؼعقد لؾتشفد إخقر، ماطدا الؼقام لطقل الؼراءة فقف

أكف مفؿا حاول اإلكسان أن يليت هبا قريب مـ السقاء  ٓ كؽارة فقفا وٓ شذوذ إذ
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 .سقؽقن الؼقام أصقل مـ غقره والتشفد مع الدطاء أصقل مـ غقره

 :«الُبـاينثابت »: قولُ

ام الؾفؿ إن كـت كتبت ٕحد أن يصؾل يف  :قال، الؼقام، وهق أبق محؿد الصقَّ

 .وثابت البُـاين، والزهري، قتادة، بـ مالؽ ومـ إثبات يف أكس، فاجعؾـل مـفؿ، قربه

َل بُِؽْؿ َكَؿا َرأْيُت َرُسقُل »: قولُ َٓ آُلق َأْن ُأَصؾِّ   إكِّل 
ِ
 :«ُيَصؾِّل ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل

 ،ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  يجتفد أن يصؾل هبؿ كؿا صؾك رسقل يعـل أكف

 .التعؾقؿ بالػعؾ: ويف احلديث

 .فقؿا ثبت طـف ملسو هيلع هللا ىلصمقافؼة الـبل ، أن الحجة فقؿا يػعؾف اإلكسان: وفيُ

َٓ َأَراُكْؿ َتْصـَُعقَكفُ »: قولُ  :«َفَؽاَن َأَكٌس َيْصـَُع َشْقًئا 

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل أي لؼصقرهؿ يف الصالة كصالة رسقل

 .مـ خاصبفؿ كاكقا ٓ يطقؾقن الجؾقس بقـ السجدتقـاشعار أن : وفيُ

، ملسو هيلع هللا ىلص وفقف أن أكًسا طؾَّؿفؿ بصالة رسقل، إكؽار الؿـؽر طؾك مـ وقع فقف: وفيُ

 .ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  لؿ يصِؾ مثؾ ما صؾَّك رسقل، فؿـ ترك شقئا مـ تؾؽ الصالة

ُكقِع اْكتََصَب َقائًِؿا»: قولُ ـْ الرُّ  :«َقْد َكِسلَ : َيُؼقَل الَْؼائُِؾ  َحتَّك، َكاَن إَذا َرَفَع َرْأَسُف ِم

لؿاذا لؿ يذكر الؼقام : أي أكف يطقؾ الؼقام بعد الركقع كسبًقا قد يؼقل الؼائؾ

 وغقر ذلؽ مـ إركان؟، لؾؼراءة

اهلل لؿـ  سؿع»: قد ذكر ما ُيؼصر فقف الـاس فنن بعض إئؿة إذا قال: كؼقل

إٓ وقد أهقى ساجًدا بقـؿا ، ققل ربـا ولؽ الحؿد ٓ تتؿؽـ خؾػف مـ، «حؿده

 .«قد كسل مـ صقل الؼقام»: كان يؼقم حتك يؼقل الؼائؾ ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

ْجَدةِ »: قولُ ـْ السَّ أي : «َحتَّك َيُؼقَل اْلَؼائُِؾ َقْد َكِسلَ ، َمَؽَث : َوإَِذا َرَفَع َرْأَسُف ِم
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وتؽقن الصالة متؼاربة طؾك ما ، فال بلس بنصالة ذلؽ، الدطاء بقـ السجدتقـ

 .تؼدم بقاكف مع التخػقػ

ـْ َرُسقلِ . َما َصؾَّقُْت َخْؾَػ إَماٍم َقطُّ َأَخػَّ َصََلةً »: قولُ َٓ َأَتؿَّ َصََلًة ِم   َو
ِ
 :«ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل

 .بخالف ما طؾقف الـاس، سؾؽ الخقرتقـ التخػقػ والتؿام اهلل  أي أن رسقل

كان يصؾل  ملسو هيلع هللا ىلصوهق أن الـبل : وٍرا احلديث كاملفسس ملا سبقُ مً األحاديث

رها ، صالة تامة يف تخػقػ فال تطؾ الصالة حتك تشؼ طؾك مـ خؾػؽ وٓ ُتَؼصِّ

ولؽـ بقـ ذلؽ ، وٓ تسئ إلك العبادة، فال ُتسئ إلك الؿلمقمقـ، حتك تسقئ إلقفا

 .ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  كؿا فعؾ رسقل

ومفؿا حرصـا طؾك أن كليت ، كان طؾك أكؿؾ القجقه ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل : وفيُ

 .إٓ أكـا كتلسك بف بؼدر الؿستطاعبؿثؾف فنكـا طاجزون 

وحتك وإن تلسقـا بف  [27: التغابـ] ﴾ہ ہ ہ ھ﴿: اهلل  يؼقل

وكدطقه  اهلل  ما كحتاج معف إلك أن كستغػر، َضاِهًرا فعـدكا قصقر يف الباصـ

بؿحبتـا لرسقلف ، اهلل  وكحـ كتقسؾ إلك، أن يتجاوز طـا وأن يؽرمـا بؽرمف

فؼد َقاَل ، ففل أرجك ما يرجقه العبد، والعؿؾ، الؼقلأن يتؼبؾ مـا صالح ، ملسو هيلع هللا ىلص

 : ڤَأَكٌس 
ِّ
ٍء َفَرَحـَا بَِؼْقِل الـَّبِل

ْ
ـْ َأْحَبْبَت »: ملسو هيلع هللا ىلصَفَؿا َفِرْحـَا بَِشل  .«َأْكَت َمَع َم

 »: ڤَقاَل َأَكٌس 
َّ
َوُطَؿَر َوَأْرُجق َأْن َأُكقَن َمَعُفْؿ ، َوَأَبا َبْؽرٍ  ملسو هيلع هللا ىلصَفَلَكا ُأِحبُّ الـَّبِل

 .(1)«بِّل إِيَّاُهْؿ َوإِْن َلْؿ َأْطَؿْؾ بِِؿْثِؾ َأْطَؿالِِفؿْ بِحُ 

 والحؿد هلل رب العالؿقـ
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 َٚا أزٜد ، إْٞ ألصًٞ بهِ»: رحدٜح

 د«...اهلل أصًٞ نٝف زأٜت زضٍٛ، ايصال٠

 

ـْ َأبِل ِقََلَبَة َطْبدِ  - 95   )َط
ِ
 َزْيٍد اْلَجْرِملِّ اْلَبْصِريِّ  اَّلل

ـِ ـُ  َجاَءَكا َمالُِؽ »َقاَل  - ْب بْ

َُصؾِّل بُِؽؿْ »: َفَؼاَل ، اْلُحَقْيرِِث فِل َمْسِجِدَكا َهَذا َٕ ََلةَ ، إكِّل  ، ُأَصؾِّل، َوَما ُأِريُد الصَّ

  َكْقَػ َرَأْيُت َرُسقَل 
ِ
َبِل ِقََلَبةَ ، ُيَصؾِّل ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل ِٕ : َكْقَػ َكاَن ُيَصؾِّل؟ َفَؼاَل : َفُؼْؾُت 

ُجقِد َقْبَؾ َأْن َيـَْفَض ، ـَا َهَذاِمْثَؾ َصََلِة َشْقخِ » ـْ السُّ َوَكاَن َيْجِؾُس إَذا َرَفَع َرْأَسُف ِم

ُوَلك ْٕ ْل اْلَرْكَعِة ا
 .((1)«فِ

ـَ َسِؾَؿَة اْلَجْرِملَّ َوُيَؼاُل َأُبق َيِزيَد  َطْؿَرو - َأَبا ُبَرْيدٍ : َأَراَد ِبَشْقِخِفؿْ   .ْب

l: 

 :«أبق ِقََلَبةَ »: قولُ

  اهلل هق طبد
َّ
 .وكان صابًرا محتسًبا، طابًدا، كان طالًؿا، بـ زيد اْلَجْرمِل

 :قال الحافظ الذهبل 

، أن أبا قالبة مؿـ ابُتؾك يف بدكف وِديـف - شقخـا - الؿممـ وقد أخربين طبد»

وقد ذهبت ، فؿات بعريش مصر سـة أربع، ففرب إلك الشام، ُأريد طؾك الؼضاء

 هـا. «حامد شاكروهق مع ذلؽ ، وبصره، يداه ورجاله

 :(583/ 5يف سقر أطالم الـبالء ) ومـ جؿقؾ كالمف ما ذكره الذهبل
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َٓ ُتَحاِدُثْقُهؿ، َٓ ُتَجالُِسقا َأْهَؾ إَْهَقاءِ : َقاَل َأُبق ِقالََبةَ  ـُ َأْن ، َو َٓ آَم َفنِكِّل 

 .َتْعِرُفْقنَ َأْو ُيْؾبُِسقا َطَؾْقُؽؿ َما ُكـُْتؿ ، َيْغُؿُرْوُكؿ فِل َضالََلتِِفؿ

 فِل َبَدكِِف َوِدْيـِفِ 
َ
ـْ اْبُتؾِل امِ ، ُأِرْيَد َطَؾك الَؼَضاءِ ، وكان مِؿَّ َفَؿاَت ، َفَفَرَب إَِلك الشَّ

َوُهَق َمَع َذلَِؽ ، َوَقْد َذَهَبْت َيَداُه َوِرْجالَُه َوَبَصُرهُ ، َسـََة َأْرَبٍع َوماَئةٍ ، بَِعِرْيِش مِْصرَ 

 .َحامٌِد َشاكِرٌ 

ـُ اْلُحَقْيرِِث  َجاَءَكا َمالُِؽ »: قولُ  :«ْب

 جؾقؾ لِزم الؿديـة أياًما قريب مـ طشريـ لقؾة كؿا دّل طؾقف حديث 
ٌ
صحابل

ـُ اْلُحَقْيِرِث َقاَل  َمالُِؽ   »: ْب
َّ
ـُ َشَبَبٌة ُمَتَؼاِرُبقَن َفَلَقْؿـَا ِطـَْدُه  ملسو هيلع هللا ىلصَأَتْقـَا الـَّبِل َوَكْح

ـَ َلْقَؾًة َوَكاَن َرُسقُل    ِطْشِري
ِ
َـّ َأكَّا َقْد اْشَتَفْقـَا َأْهَؾـَا َأْو َقْد اْشَتْؼـَا  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ا َض َرفِقًؼا َفَؾؿَّ

ـْ َتَرْكـَا َبْعَدَكا َفَلْخَبْرَكاُه َقاَل  اْرِجُعقا إَِلك َأْهِؾقُؽْؿ َفَلِققُؿقا فِقِفْؿ َوَطؾُِّؿقُهْؿ َسَلَلـَا َطؿَّ

قا َكَؿا َرَأْيُتُؿقكِل ُأَصؾِّل َفنَِذا َوُمُروُهْؿ َوَذَكَر َأْشَقاَء َأْحَػُظَفا  َأْو ٓ َأْحَػُظَفا َوَصؾُّ

ُؽْؿ َأْكَبُرُكؿْ  ْن َلُؽْؿ َأَحُدُكْؿ َوْلَقُممَّ َلُة َفْؾُقَمذِّ  .متػؼ طؾقف (1)«َحَضَرْت الصَّ

َُصؾِّل بُِؽؿْ »: قولُ َٕ ََلةَ ، إكِّل   .أي أكف يصؾل هبؿ لؾتعؾقؿ: «َوَما ُأِريُد الصَّ

، ٓسقؿا إذا لؿ يؽقن وقت كراهة، جقاز التـػؾ يف غقر أوقات الصالة: وفيُ

وفقف جقاز التعؾقؿ بالػعؾ وهق أبؾغ ، وفقف جقاز صالة الؿػرتض خؾػ الؿتـػؾ

 .مـ التعؾقؿ بالؼقل

  َكْقَػ َرَأْيُت َرُسقَل ، ُأَصؾِّل»: قولُ
ِ
 :«ُيَصؾِّل ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل

اهلل  طؾقف السؾػ رضقانوفقف ما  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل يعـل أصؾل لؽؿ كصالة رسقل

 ،ملسو هيلع هللا ىلصطؾقفؿ مـ التلسل بالـبل 
                                                                                       

 (.785(، ومسؾؿ )742أخرجف البخاري ) (1)
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َصؾُّقا »: ومـ أطظؿفا الصالة وقد تؼدم الحديث، ٓ سقؿا يف باب العبادة

 .«َكَؿا َرَأْيُتُؿقكِل ُأَصؾِّل

، أكف ما فعؾ ذلؽ إٓ لؼصقر َرآه فؽقػ بزمــا هذا الذي قد َبُعَد طفده: وفيُ

، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل إلك أن ُيَعؾَّؿقا كقػ صؾك رسقلفالـاس بحاجة ، وقؾ طؾؿف، وكثر جفؾف

ٓ يؼبؾ طؿاًل إٓ إذا  اهلل  حتك يصؾقا طؾك هذا القجف فُتؼبؾ صالهتؿ فنن

 .ملسو هيلع هللا ىلصرسقلف  وطؾك هدي، كان خالًصا لقجف

ـَ أمِّ طْبدِ  ـْ أمِّ الُؿممِـق ـِ َط  طائشةَ  فػل الَصِحْقَحق
ِ
  قاَل رسقُل : قاَلْت  ڤ اهلل

ِ
اهلل

ـْ َأْحَدَث »: ملسو هيلع هللا ىلص  .«فِل َأْمرَِكا َهَذا َما َلقَْس ِمـُْف َفُفَق َرد  َم

ـْ َطِؿَؾ َطَؿًَل َلْقَس َطَؾْقِف َأْمُرَكا َفُفَق َرد  »: وفِل ِرواَية لُؿسؾِؿ  .«َم

َبِل ِقََلَبةَ »: قولُ ِٕ  :«َكْقَػ َكاَن ُيَصؾِّل: َفُؼْؾُت 

 .لؾحديث الراوي تؿقؿة أبل بـ أيقب هق الؼائؾ

 .أي مثؾف صالة إمامفؿ: «(ِمْثَؾ َصََلِة َشْقِخـَا َهَذا»: )َفَؼاَل : قولُ

  َوُهَق َطْؿَرو
َّ
ـَ َسؾَِؿَة اْلَجْرمِل وجعؾف ، ملسو هيلع هللا ىلصوقد أسؾؿ يف طفد الـبل ، ڤْب

اهلل  إٓ أكف كان أطؾؿفؿ بؽتاب، وكان أصغرهؿ سـًا، إماًما لؼقمف ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

 ،لِؽَِتاِب َيُممُّ اْلَؼْقَم َأْقَرُؤُهْؿ »: وقد تؼدم الحديث  
ِ
َفنِْن َكاُكقا ِفل ، اَّلل

ـَّةِ  ـَِّة َسَقاًء َفَلْقَدُمُفْؿ ِهْجَرةً ، اْلِؼَراَءِة َسَقاًء َفَلْطَؾُؿُفْؿ بِالسُّ ل السُّ
َفنِْن ، َفنِْن َكاُكقا فِ

ل اْلِفْجَرِة َسَقاًء َفَلْقَدُمُفْؿ ِسْؾًؿا ويف رواية َفَلْكَبُرُهْؿ ِسـًّا
 .ثالحدي(1)«...َكاُكقا فِ

ُجقدِ »: قولُ ـْ السُّ َقْبَؾ َأْن َيـَْفَض فِْل اْلَرْكَعِة ، َوَكاَن َيْجِؾُس إَذا َرَفَع َرْأَسُف ِم

ُوَلك ْٕ  .أي جؾسة آستراحة: «ا
                                                                                       

 .ڤ(، مـ حديث أبل مسعقد إكصاري البدري 784أخرجف ومسؾؿ ) (1)
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 :حهِ جًط١ االضرتاح١ 

 .وكػاها مالؽ وغقره، أثبتفا الشافعل وغقره

صالتف باب مـ استقى قاطًدا يف وتر مـ »: وقد بقب اإلمام البخاري 

 .«ثؿ هنض

ـْ   أكف رأى الـبل»: (823ولػظ حديث مالؽ ) َصاَلتِِف َلْؿ  َفنَِذا َكاَن فِل ِوْتٍر مِ

 .«َيـَْفْض َحتَّك َيْسَتِقَي َقاِطًدا

 :قال الحافظ 

ـْ َأْهِؾ »
 َوَصائَِػٌة مِ

ُّ
افِِعل ْستَِراَحِة َوَأَخَذ بَِفا الشَّ

ِ
فِقِف َمْشُروِطقَُّة ِجْؾَسِة آ

ُل َأنَّ َأْحَؿَد َرَجَع إَِلك اْلَؼْقِل بَِفا َوَلْؿ  ـْ َأْحَؿَد ِرَواَيَتاِن َوَذَكَر اْلَخالَّ اْلَحِديِث َوَط

َْكَثُر َواْحَتجَّ الطََّحاِويُّ بُِخُؾقِّ َحِديِث َأبِل ُحَؿْقٍد َطـَْفا َفنِكَُّف َساَقُف بَِؾْػِظ  ْٕ َيْسَتِحبََّفا ا

ا َتَخاَلَػا اْحَتَؿَؾ َأْن َيُؽقَن َفَؼاَم َوَلْؿ َيَتَقرَّ  ْك َوَأْخَرَجُف َأُبق َداُوَد َأْيًضا َكَذلَِؽ َقاَل َفَؾؿَّ

ـْ  َما َفَعَؾُف فِل َحِديِث َمالِِؽ 
َٓ َأنَّ َذلَِؽ مِ َْجؾَِفا 

ِ
ٍة َكاَكْت بِِف َفَؼَعَد ٕ ـِ اْلُحَقْيِرِث لِِعؾَّ ْب

ى َذلَِؽ بِلَ  اَلِة ُثؿَّ َققَّ كََّفا َلْق َكاَكْت َمْؼُصقَدًة َلُشِرَع َلَفا ِذْكٌر َمْخُصقٌص ُسـَِّة الصَّ

ِة َوبَِلنَّ َمالَِؽ  َْصَؾ َطَدُم اْلِعؾَّ ْٕ َب بَِلنَّ ا ـَ اْلُحَقْيِرِث ُهَق َراِوي َحِديِث َصؾُّقا  َوُتُعؼِّ ْب

  َكَؿا َرَأْيُتُؿقكِل ُأَصؾِّل َفِحَؽاَيُتُف لِِصَػاِت َصاَلُة َرُسقلِ 
ِ
َداِخَؾٌة َتْحَت َهَذا  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

َْمِر َوُيْسَتَدلُّ بَِحِديِث َأبِل ُحَؿْقٍد اْلَؿْذُكقِر َطَؾك َطَدِم ُوُجقبَِفا َفَؽَلكَُّف َتَرَكَفا لَِبَقاِن  ْٕ ا

ـْ َلْؿ َيُؼْؾ بِاْستِْحَبابَِفا بَِؼْقلِِف  َؽ َم  َٓ ُتَباِدُروكِل بِاْلِؼَقاِم َواْلُؼُعقدِ  ملسو هيلع هللا ىلصاْلَجَقاِز َوَتَؿسَّ

ـِ  َّٓ فِل َحؼِّ َم َبِب َفاَل ُيْشَرُع إِ ْكُت َفَدلَّ َطَؾك َأكَُّف َكاَن َيْػَعُؾَفا لَِفَذا السَّ َفنِكِّل َقْد َبدَّ

َػَؼ َلُف َكْحُق َذلَِؽ   هـا. «اتَّ

وهق الؼقل الذي ، ملسو هيلع هللا ىلصفعؾفا الـبل ، والذيـ أثبتقها مـفؿ مـ أثبتفا ٕهنا سـة
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وكذلؽ شقخـا ، اهلل طؾقفؿا رحؿة، القادطلوشقخـا ، طؾقف اإلمام إلباين

وغقر واحد مـ أهؾ العؾؿ مـ ، اهلل تعالك بـ طؾل الحجقري حػظف يحقك

 .الؿتؼدمقـ والؿتلخريـ

، أو كرب سـف، كلن يؽقن الرجؾ مريًضا، «إكؿا ُتَسـ لؾحاجة»: ومـفؿ مـ قال

لك الركعة فاحتاج إلك أن يسرتيح بعد الؼقام مـ السجقد الثاين قبؾ أن يرجع إ

 .والرابعة، الثاكقة

ومـ ، ُأِجر ملسو هيلع هللا ىلصفؿـ أتك هبا متلسًقا بؿحؿد ، والذي يظفر واهلل أطؾؿ أهنا ُسـة

 .لؿ يلِت هبا لؿ يلثؿ

فنذا كاكقا ٓ ، إٓ أكف يـبغل لإلمام أن يراطل أحقال الـاس إذا كاكقا خؾػف

سـة فقجقز فخالػقه مـ أجؾ ، يعؾؿقن حؽؿ هذه الجؾسة ربؿا قامقا قبؾ آمام

حتك إذا قام يؼقمقن بعده أو أن يمخر ، الـاس أحؽامفا أو يعؾؿ، أن ُترَتك لؾتلُلػ

 .إلك بعد الجؾسة كؿا هق ققل لبعض أهؾ العؾؿ، تؽبقرة آكتؼال

ـْ َطْبدِ »: قولُ   َط
ِ
ـِ ُبَحْقـََة  اَّلل ٍؽ اْب

ـِ َمالِ  :«ڤْب

 .ابـ الؼشب

، صحابل وأبقه، اهلل صحابل وطبد، إلقفاكُسب ، أمف: وققؾ، اسؿ جدتف: وُبَحقْـَة

 .أجؿعقـ ڤصحابقة ، وأمف أو جدتف

  َأنَّ َرُسقَل »: قولُ
ِ
ـَ َيَدْيفِ ، َكاَن إَِذا َصؾَّك ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل َج َبْق َحتَّك َيْبُدَو َبَقاُض ، َفرَّ

 .أي أكف يجايف يديف طـ جـبقف: «إِْبَطْقفِ 

ـِ ، أكف يرفعفؿا َطـ َجـبقف طؾك وهذا دلقؾ وقد تؼدم معـا يف ، إرضَوط

 .حديث طائشة أكف هنك أن يبسط الرجؾ يده اكبساط السُبع
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ـِ َمالٍِؽ  وسقلتِل َمَعـا َحِديث َأَكسِ   ، ڤْب
ِّ
ـْ الـَّبِل اْطَتِدُلقا فِل »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَط

َٓ َيْبُسْط َأَحُدُكْؿ ِذَراَطْقِف اْكبَِساَط اْلَؽْؾِب  ُجقِد َو  .(1)«السُّ

 »: ملسو هيلع هللا ىلص وقد جاء طـ الـبل
ِّ
ُجقِد َطَؾْقِفؿْ  ملسو هيلع هللا ىلصَشَؽا َأْصَحاُب الـَّبِل َة السُّ ، إَِلْقِف َمَشؼَّ

ُجقا َكِب »: َفَؼاَل ، إَِذا َتَػرَّ والرتمذي وابن أيب وأطؾَّف البخاري ، (2)«اْسَتِعقـُقا بِالرُّ

( يف مسـد أبل 544) :حاتم باإلرسال كام يف أحاديث معلة ظاهرها الصحة رقم

 .ڤهريرة 

ٓ سقؿا ، بعض أهؾ العؾؿ طؾك أهنؿ كاكقا يقسعقن إرديةواستدل بف 

 .فال بلس بذلؽ وقد طفدكا بعض الـاس طؾقف، إكػ

َوفِل اْلَحديث ، «َوَضُح إِْبَطْقفِ »: َوفِل ِرَواَيةِ « َحتَّك َيْبُدَو َبَقاُض إِْبَطْقفِ »: قولُ

ـْ َيِزيدَ  ََصؿِّ  اْلِذي َأْخَرَجُف ُمْسؾٌِؿ َط ْٕ ـِ ا ـْ َمْقُؿقَكَة ، ْب  »: ڤَط
َّ
َكاَن  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِل

ْت ، إَذا َسَجَد َجاَفك ـَ َيَدْيِف َلَؿرَّ  .(3)«َحتَّك َلْق َشاَءْت َبْفَؿٌة َأْن َتُؿرَّ َبْق

والحؽؿة مـ هذا إمر أكف أبؾغ يف التقاضع والخضقع هلل : قال العؾؿاء

 ،ا بؾ يسجد، متؽاِساًل ، متؽسًرا، حتك ٓ يبؼك متجؿًعا ويرفع ، سجقًدا تامًّ

 .هلل ، يديف طؾك أتؿ الخضقع
الؿرأة ُتخالػ الرجؾ يف هذا فنهنا تضؿ يديفا إلك رجؾقفا : وقال بعضفؿ

إٓ أن الرجؾ إذا كان ، وهذا ٓ دلقؾ طؾقف فالؿرأة مثؾ الرجؾ يف هذه الحالة

ر فؾقؾقـ بقده فعـ ابـ طؿ، يصؾل بجاكب أخقف كؿا هق الحال يف صالة الجؿاطة

  َأنَّ َرُسقَل : ڤ
ِ
وا »: َقاَل ، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ـَ اْلَؿـَاكِِب َوُسدُّ ُػقَف َوَحاُذوا َبْق َأِققُؿقا الصُّ

                                                                                       

 (.5:4(، ومسؾؿ )643أخرجف البخاري ) (1)

 .(271(، وهق يف ضعقػ أبل داود إم لإلمام إلباين برقؿ )13:داود يف ســف ) أخرجف أبق (2)

 (.5:8أخرجف مسؾؿ ) (3)
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َٓ َتَذُروا  - َلْؿ َيُؼْؾ ِطقَسك بَِلْيِدي إِْخَقاكُِؽؿْ  - اْلَخَؾَؾ َولِقـُقا بَِلْيِدي إِْخَقاكُِؽؿْ  َو

ا  ـْ َوَصَؾ َصػًّ ْقَطاِن َوَم ا َقَطَعفُ ، اَّللُ  َوَصَؾفُ ُفُرَجاٍت لِؾشَّ ـْ َقَطَع َصػًّ  .(1)«اَّللُ  َوَم

 

 

  

                                                                                       

(، وقال فقف: 783يف صحقح أبل داود إم ) (، وصححف اإلمام إلباين 777أخرجف أبق داود ) (1)

إلخ. وقال  «وصؾ...مـ »ققلف:  «صحقحف»إسـاده صحقح، وكذا قال الـقوي. وروى ابـ خزيؿة مـف يف 

 ، ووافؼف الذهبل، وهق كؿا قآ.«حديث صحقح طؾك شرط مسؾؿ»الحاكؿ: 
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  ملسو هيلع هللا ىلصأنإ ايٓيب »: حدٜحر

 د«ْعِ: قاٍ، ٜصًٞ يف ْعًٝ٘

 

ـُ َيِزيَد  )َطـ َأِبْل َمْسَؾَؿَة َسِعقُد  - 97 ـَ َمالٍِؽ  َسَلْلُت َأَكَس : َقاَل ، ْب َأَكاَن »: ڤْب

 .((1)«َكَعؿْ : ُيَصؾِّل فِل َكْعَؾْقِف؟ َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلُّ 

l: 

 .لبقان مشروطقة الصالة يف الـعال: احلديث ساق املصيف 

بـ  جؿعفا شقخـا ٓإمام مؼبؾ، وهذه سـٌة قد ثبتت يف أكثر مـ ثؿاكقة طشر حديثًا

 .«ُحؽؿ الَصَلة فِل الـِعال»: يف رسالة مستؼؾة بعـقان هادي القادطل 

بدأت بؽتابة هذه الرسالة فجاءين مجؿقطة مـ الطالب : وسؿعتف يؼقل

 يا شقخ مؼبؾ تؿشل معاكا طؿرة طؾك حسابـا؟: فؼالقا

 .ٓ أكا مشغقل ُأَألِػ هذه الرسالة: قال قؾت لفؿ

 .والحؿد هلل، فؿا رجعقا مـ طؿرهتؿ حتك اكتفقت مـ كتابتفا: قال

 .اهلل أكت إن شاء قؾـا كظـف أكا أم ُهؿ ؟، فلُيـا تظـقن أكثر َأْجًرا: ثؿ قال

وبعد ، وفعاًل طؿرهتؿ ٕكػسفؿ وهق َألَّػ كتابا استػاد مـف الـاس يف طفده

، مع أكف أجؿع طؾقفا أهؾ الؿذاهب، جؿع فقف أحاديًثا لسـة َتـََؽر لفا الؽثقر، َطفِده

، حتك الفادي الشقعل الؿعتزلل يف كتابف إحؽام ذكر سـقة الصالة يف الـعال

 .ؽر الرافضة لفاوتجد تـ
                                                                                       

 (.666(، ومسؾؿ )497أخرجف البخاري ) (1)
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 :ذنس أحادٜح غسع١ٝ ايضال٠ يف ايٓعاٍ 

اهلل  وحديث طبد، بـ طؿرو اهلل وحديث طبد، وأحاديثفا مـفا حديث الباب

، ڤ، وحديث أبل سعقد، وحديث طائشة، ڤوحديث أبل هريرة ، ابـ مسعقد

بـ أوس  بؾ إكف قال كؿا يف حديث شداد، صؾك يف كعؾقف ملسو هيلع هللا ىلصكؾفؿ يذكرون أن الـبل 

َٓ ُيَصؾُّقَن فِل كَِعالِِفؿْ »: ڤ ُفْؿ  َٓ ِخَػافِِفؿْ ، َخالُِػقا الَْقُفقَد َفنِكَّ  .(1)«َو

وُمـتَِعال كؿا يف ، صؾك حافقًا ملسو هيلع هللا ىلصلق لؿ يلت أن الـبل : قال بعض أهؾ العؾؿ

لؽان واجبًا أن كصؾل يف كعالـا مخالػف لؾقفقد لفذا  ڤحديث أبل هريرة 

 .الحديث

ـْ َأبِل َسِعقٍد اْلُخْدِريِّ  ويف مسـد   َبْقـََؿا َرُسقُل »: َقاَل ، ڤأحؿد َط
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ا َرَأى َذلَِؽ اْلَؼْقُم َأْلَؼْقا  ـْ َيَساِرِه َفَؾؿَّ ُيَصؾِّل بَِلْصَحابِِف إِْذ َخَؾَع َكْعَؾْقِف َفَقَضَعُفَؿا َط

ا َقَضك َرُسقُل    كَِعاَلُفْؿ َفَؾؿَّ
ِ
َقاُلقا  َما َحَؿَؾُؽْؿ َطَؾك إِْلَؼاِء كَِعالُِؽؿْ َصاَلَتُف َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

  َرَأْيـَاَك َأْلَؼْقَت َكْعَؾْقَؽ َفَلْلَؼْقـَا كَِعاَلـَا َفَؼاَل َرُسقُل 
ِ
َأَتاكِل  ملسو هيلع هللا ىلص ِجْبرِيَؾ  إِنَّ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

َؿْسِجِد َفْؾَقـُْظْر َفنِْن إَِذا َجاَء َأَحُدُكْؿ إَِلك الْ  َفَلْخَبَركِل َأنَّ فِقِفَؿا َقَذًرا َأْو َقاَل َأًذى َوَقاَل 

 .(2)«َرَأى فِل َكْعَؾْقِف َقَذًرا َأْو َأًذى َفْؾَقْؿَسْحُف َوْلُقَصؾِّ فِقِفَؿا

ٌِ فُٝٗا   :ٚعع ايٓعاٍ ظاْب املضًٞ إذا مل ٜض

 لحديث، بقـ رجؾقف والسـة أن يصؾل يف كعؾقف فنن لؿ يصِؾ هبؿا فؾقضعفؿا

  َرُسقُل َقاَل : َقاَل ، ڤَأبِل ُهَرْيَرَة 
ِ
ـْ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل إَِذا َصؾَّك َأَحُدُكْؿ َفََل َيَضْع َكْعَؾْقِف َط

ـْ َيَساِرهِ ، َيِؿقـِفِ  َٓ َط ـِ َغْقرِهِ ، َو ـْ َيِؿق ـْ َيَساِرِه َأَحٌد ، َفَتُؽقَن َط َٓ َيُؽقَن َط َّٓ َأْن  ، إِ
                                                                                       

 (.582) (، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل 763أخرجف أبق داود ) (1)

 (.524برقؿ ) (، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل 761أخرجف أبق داود ) (2)
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ـَ ِرْجَؾْقفِ   .(1)«َولَِقَضْعَفا َبْق

 .أخرجف أبق داود، «فِقِفَؿا َأْو لُِقَصؾِّ »: َوفَّك ِرَواَيةٍ 

لحديث ، فنن لؿ يػعؾ ذلؽ فؾقضعفؿا طـ يساره إن لؿ يؽـ طؾك يساره أحد

  َطْبدِ 
ِ
ائِِب  اهلل ـِ السَّ  »: َقاَل ، ڤْب

َّ
ُيَصؾِّل َيْقَم اْلَػْتِح َوَوَضَع َكْعَؾقِْف  ملسو هيلع هللا ىلصَرَأْيُت الـَّبِل

ـْ َيَساِرهِ   .أخرجف أبق داود، (2)«َط

 :فقفا ثالث ســ متعؾؼة: الصَلة ســ الـعال يف حال

 .الصالة فقفؿا وهق إفضؾ: إولك

 .إن كان طـ يسار الؿصؾل أحد يصؾل، جعؾفؿا بقـ الرجؾقـ: الثاكقة

 .جعؾفؿا طـ يساره إذا لؿ يؽـ طـ يساره أحد: الثالثة

فال يصؾل بالـعال يف الؿساجد التل ٓ تعؾؿ ، إٓ أكف يـبغل أن ُيراع أحقال الـاس

والسـة ٕن ، وأهؾ آستؼامة، فربؿا َتـََؽر الـاس وُفتـقا وكػروا وسبقا الديـ، السـة

ٓ سقؿا وهؿ ، قد ٓ يعؾؿقن أحؽام هذا إمر، اهلل  الـاس لجفؾفؿ بديـ

 .[23: صف] ﴾وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ﴿: اهلل  يؼرأون مثؾ ققل

 واهلل أطؾؿ ما الحؽؿة يف ذلؽ؟، لؿقسك  اهلل  ففذا أمر مـ

 .ٕن كعؾقف مـ جؾد الحؿار: ققؾ

 .غقر مدبقغ: وققؾ

 .اهلل أطؾؿ ،غقر ذلؽ: وققؾ
                                                                                       

 يف صحقح أبل داود. (، وصححف اإلمام إلباين 765أخرجف أبق داود ) (1)

بـ سعقد... بف.  (: ثـا يحقك522 - 4/521(، وأخرجف أحؿد )759أخرجف أبق داود يف ســف ) (2)

يف صحقح  (، وصححف اإلمام إلباين 2/548(، وابـ ماجف )237 - 2/236وأخرجف الـسائل )

 .«الصحقح»(، وقال فقف: إسـاده صحقح، ورجالف رجال 766إم برقؿ )أبل داود 
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حقـ وصؾ إلك العرش لقؾة  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  أن رسقل»: وقد ذكروا حديثا مـؽراً 

إلفل خشقت : فـقدي لؿاذا تخؾع كعؾقؽ ؟ فؼال، الؿعراج أراد ان يخؾع كعؾقف

فـقدي يا ، مقسك كؿا ققؾ ٕخل: وأن يؼال لل، ومرارة الرد، طاقبة الطرد

، وإن كان مقسك أحب فلكت الؿحبقب، إن كان مقسك أراد فلكت الؿراد: محؿد

ففذا ، «وأكت الؼريب وأكت الحبقب، وإن كان مقسك صؾب فلكت الؿطؾقب

مـ  َطْبدٌ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فرسقل، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  مؽذوب طؾك رسقل، حديٌث مقضقعٌ 

، ًعا هلل اهلل وهق مـ أشد الـاس تقاض ورسقٌل مـ رسؾ، اهلل طباد
بقـ أن يؽقن طبًدا  ملسو هيلع هللا ىلصخقره  اهلل  مع أن، وقد أبك أن يؽقن مؾًؽا رسقٓ

ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ ، وَمؾِؽ رسقٓ، رسقٓ َجَؾَس »: مرفقًطا بؾػظ ڤ كؿا جاء َط

يُؾ إَِلك الـَّبِلِّ 
َؿاءِ ، ملسو هيلع هللا ىلصِجْبرِ إِنَّ َهَذا : َفَؼاَل ِجْبرِيُؾ ، َفنَِذا َمَؾٌؽ َيـِْزُل ، َفـََظَر إَِلك السَّ

اَطةِ ، اْلَؿَؾَؽ َما َكَزَل ُمـُْذ َيْقِم ُخِؾَؼ  ا َكَزَل َقاَل ، َقْبَؾ السَّ ُد : َفَؾؿَّ َأْرَسَؾـِل إَِلْقَؽ ، َيا ُمَحؿَّ

ًٓ ؟ َقاَل ِجْبرِيُؾ ، َأَفَؿِؾًؽا َكبِقًّا َيْجَعُؾَؽ ، َربَُّؽ  ُد : َأْو َطْبًدا َرُسق . َتَقاَضْع لَِربَِّؽ َيا ُمَحؿَّ

ًٓ »: َقاَل   .(1)««َبْؾ َطْبًدا َرُسق

فلهؾ البدع قد يلتقن ببعض ، لف ومـ َتعبد، اهلل  فؽان أكرم مـ خؾؼ

، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل زطًؿا مـفؿ أهنؿ ُيَعظِؿقن رسقل، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  إحاديث الؿؽذوبة طؾك رسقل

 .واهلل أطؾؿ، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  وحالفؿ أهنؿ يطعـقن يف سـة رسقل
 

   

                                                                                       

(، وابـ 7216كشػ إستار(، وأبق يعؾك ) - 3573) «مسـده»(، والبزار يف 8271أخرجف أحؿد ) (1)

 ( وهق حديث صحقح.7476حبان )
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 اهلل ٜصًٞ ٖٚٛ حاٌَ  نإ زضٍٛ»: رحدٜح

 د«...اهلل بٓت زضٍٛ بٓت شٜٓب أَا١َ

 

ـْ  - 98 َْكَصاِريِّ  )َط ْٕ ـُ ِرْبِعلٍّ  وُهَق اْلَحاِرُث  - َأبِل َقَتاَدَة ا   َرُسقَل  َأنَّ »: - ڤْب
ِ
اَّلل

  بِـِْت َرُسقلِ  بِـَْت َزْيـََب  ُأَماَمةَ  َكاَن ُيَصؾِّل َوُهَق َحاِمٌؾ  ملسو هيلع هللا ىلص
ِ
 .((1)«ملسو هيلع هللا ىلص اَّلل

َبِل الَْعاصِ  - 99 ِٕ بِقعِ  )َو ـِ الرَّ ـِ َطبْدِ  ْب  .«(َوإَِذا َقاَم َحَؿَؾَفا، َفنَِذا َسَجَد َوَضَعَفا»: َشْؿسٍ  ْب

l: 

 .ساق املصيف احلديث لبياٌ أحلاو العنل يف الصالة

ٓ سقؿا إطؿال القسقرة التل ٓ تمثر طؾك الخشقع القاجب فقجقز لإلكسان 

اإلشارة إلقف يف حديث أبل سعقد ويجقز أن يحؿؾ كؿا تؼدم ، أن يخؾع كعؾقف

 .وكان سبًبا لػتـتف يف الصالة، ٓ سقؿا إذا كان الصبل يبؽك، الصبل ويضعف

ققؾ بلن هذا كان مرة : «بيت أبي العاص كاٌ يصلي وٍو حامل أمامة»: قولُ

بعد مقت  ڤبـ الربقع تزوجفا طؾل  وأمامة هل ابـت أبل العاص، واحدة

بـ أبل  وققؾ بؾ تزوجفا أبق الفقاج، بـ كػقؾ وتزوجفا بعده الؿغقرة، فاصؿة

 .واهلل أطؾؿ، الؿطؾب بـ طبد بـ الحارث سػقان

وتليت  بـت خقيؾد وأمفا خديجة ملسو هيلع هللا ىلص اهلل بـت رسقل هل: «بيت شييب»: قولُ

 .اهلل ترجؿتفا يف الجـائز إن شاء

                                                                                       

 (.654(، ومسؾؿ )627أخرجف البخاري ) (1)
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العبشؿل، اختؾػ يف اسؿف فؼقؾ لؼقط، ويؼال  :«بً السبيع ألبي العاص»: قولُ

هشقؿ، ويؼال مِفشؿ بالؽسر، وققؾ بالضؿ، وققؾ ياسر، أمف هالة بـت خقيؾد، تزوج 

 ( مـ الفجرة.23قبؾ الحديبقة ومات يف خالفة أبل بؽر سـة ) ملسو هيلع هللا ىلصزيـب بـ رسقل اهلل 

دت صفارة الصغار خالًفا لؿا قد يتقهؿف البعض فتجد أن الؿرأة إذا أرا: فيُ

، حؿؾُت فقفا أبـائل وتلخذ غقرها وتؼقل هذه، أن تصؾل ربؿا خؾعت مالبسفا

أو ، إٓ إذا ُطؾِؿ أكف خرج مـفؿ َكَجس وأصاب الثقب، إصؾ أهنؿ يف صفارة

 .فعـد ذلؽ ُيغَسؾ، الجؾد

كان ، بـت ابـتف ففذه، مـ التقاضع والرحؿة ملسو هيلع هللا ىلصما كان طؾقف الـبل : وفيُ

 .الصالةيحؿؾفا ويداطبفا حتك يف 

 ڤفنن زيـب ، مـ ُحسـ العشرة ٕصفاره ملسو هيلع هللا ىلصما كان طؾقف الـبل : وفيُ

بـ الربقع حتك أسؾؿ وهاجر  هاجرت واكتظرت أبا العاص، بـت خديجة وهل

 .ثؿ طادت إلقف بعد ذلؽ

 .«أن ُتَؽِػـََفا»: ڤأم ططقة  ملسو هيلع هللا ىلصوأمر الـبل ، ملسو هيلع هللا ىلصوماتت يف طفد الـبل 

 .حال السجقدلتعذر حؿؾفا : «فنذا سجد وضعفا»: ققلف

ويف صحقح ، فقف جقاز تؽرار العؿؾ يف الصالة: «وإذا قام حؿؾفا»: ققلف

الَةِ  ـْ ، البخاري كتاب العؿؾ يف الصالة وبقب َباُب اْستَِعاَكِة الَقِد فِل الصَّ
إَِذا َكاَن مِ

الَةِ  ـُ َطبَّاٍس ، َأْمِر الصَّ ـْ »: ڤَوَقاَل اْب ُجُؾ فِل َصالَتِِف مِ ـُ الرَّ َجَسِدِه بَِؿا  َيْسَتِعق

الَِة َوَرَفَعَفا»: َوَوَضَع َأُبق إِْسَحاَق « َشاءَ   « َقَؾـُْسَقَتُف فِل الصَّ
 
ُف  ڤَوَوَضَع َطؾِل َكػَّ

َّٓ َأْن َيُحؽَّ ِجْؾًدا َأْو ُيْصؾَِح َثْقًبا، َطَؾك ُرْسِغِف إَْيَسرِ   .إِ

 والحؿد هلل رب العالؿقـ



            

 63 ملسو هيلع هللا ىلصكتاب صفة صالة النيب 
 

 

 اعتديٛا يف ايطذٛد ٚال ٜبطط »: رحدٜح

 د«...أحدنِ ذزاعٝ٘ اْبطاط ايهًب

 

ـْ َأَكسِ  - 199 ـِ َمالٍِؽ  )َط ـْ الـَّبِلِّ  ڤْب َٓ »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَط ُجقِد َو ل السُّ
اْطَتِدُلقا فِ

 .((1)«َيْبُسْط َأَحُدُكْؿ ِذَراَطْقِف اْكبَِساَط اْلَؽْؾِب 

l: 

 .ساق الؿصـػ الحديث لبقان كقػقة السجقد

 .والؿراد بآطتدال يف السجقد إحسان هقئة السجقد

ـِ َطبَّاٍس ، ويؽقن بالسجقد طؾك السبعة إطظؿ ـِ ، ڤفػل حديث اْب َط

 
ِّ
َٓ َشْعًرا، ُأِمْرُت َأْن َأْسُجَد َطَؾك َسْبَعِة َأْطُظؿٍ »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِل َٓ َأُكػَّ َثْقًبا َو  .(2)«َو

إرض والؿجافاة بقـ الجـبقـ فعـ الرباء طـد ويؽقن آطتدال برفع الؿرفؼ طـ 

  قال رسقل: قال (5:3) مسؾؿ
ِ
قَْؽ َواْرَفْع ِمْرَفَؼْقَؽ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  .«إذا َسَجْدَت َفَضْع َكػَّ

إذا َسَجَد لق َشاَءْت َبْفَؿٌة َأْن َتُؿرَّ بقـ َيَدْيِف »: قالت، ڤوطـ مقؿقكة 

ْت   .(3)«َلَؿرَّ

، «ُيَجـُِّح يف ُسُجقِدِه حتك ُيَرى َوَضُح إِْبَطْقِف مـ َوَراِئفِ إذا َسَجَد »: ويف لػظ

 .واهلل الؿستعان، وهذا أكؿؾ الفقئات ولق قصر فقفا صحت صالتف مع الؿخالػة

                                                                                       

 (.5:4(، ومسؾؿ )643أخرجف البخاري ) (1)

 (.5:1(، ومسؾؿ )921أخرجف البخاري ) (2)

 .(5:7) أخرجف مسؾؿ (3)
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 رباب ٚدٛب ايطُأ١ْٓٝ 

 ديف ايسنٛع ٚايطذٛد

 

َٚايطُُّذٛٔد] ١َٔٓ ٔفٞ ايسُُّنِٛع  ْٝٔ َُِأ ُُٚدٛٔب ايطُّ  [َباُب 

l: 

 :ايطُأ١ْٓٝ يف ايضال٠حهِ  

 .اهلل الطؿلكقـة والسؽقـة واجبة يف جؿقع هقئات الصالة لؿا سقليت إن شاء

أو أهنؿا ، الركقع والسجقد دون غقرهؿا ٕن أكثر العجؾة تؼع فقفؿا وذكر

گ ڳ ڳ ڳ ﴿: اهلل  مـ أشفر أركان الصالة قال

 .[88: الحج] ﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

 :وتحصؾ الطؿلكقـة بلمريـ

وهذا يحتاج إلك ، مـ طدم القسقسة يف الصالةصؿلكقـة الؼؾب : إول

 .مجاهدة لحرص الشقطان طؾك القسقسة يف قؾب العبد

 .وهق الؿراد بف يف هذا الؿقصـ، صؿلكقـة الجقارح: الثاين

َٓ ُيتِؿُّ »: ڤويف صحقح البخاري مـ حديث حذيػة  َرَأى ُحَذْيَػُة َرُجاًل 

ُجقَد قال ُكقَع َوالسُّ اهلل  ما َصؾَّْقَت َوَلْق ُمتَّ ُمتَّ طؾك َغْقِر اْلِػْطَرِة التل َفَطرَ  الرُّ

ًدا   .(1)«ملسو هيلع هللا ىلصُمَحؿَّ

                                                                                       

 (.8:2أخرجف البخاري ) (1)



            

 65 ملسو هيلع هللا ىلصكتاب صفة صالة النيب 
 

 

 فدخٌ زدٌ ، إٔ ايٓيب دخٌ املطذد»: رحدٜح

ٌِٓ، فص٢ً  د«...فإْو مل تصٌ، ازدع فص

 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  - 191 َفَدَخَؾ َرُجٌؾ ، َدَخَؾ اْلَؿْسِجَد  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ »: ڤ)َط

َؿ َطَؾك الـَّبِلِّ ، َفَصؾَّك َفَرَجَع . َفنِكَّؽ َلْؿ ُتَصؾِّ ، اْرِجْع َفَصؾِّ : َفَؼاَل  ملسو هيلع هللا ىلصُثؿَّ َجاَء َفَسؾَّ

َؿ َطَؾك الـَّبِلِّ ، َفَصؾَّك َكَؿا َصؾَّك َفنِكَّؽ َلْؿ ، اْرِجْع َفَصؾِّ : َفَؼاَل  ملسو هيلع هللا ىلصُثؿَّ َجاَء َفَسؾَّ

ـُ َغْقُرهَوَالَِّذي بَ : َفَؼاَل  - َثََلًثا - ُتَصؾِّ  َٓ ُأْحِس ْؿـِل، َعَثَؽ بِاْلَحؼِّ  إَذا : َفَؼاَل ، َفَعؾِّ

ََلِة َفَؽبِّرْ  ـْ اْلُؼْرآنِ ، ُقْؿَت إَلك الصَّ َر ِم َـّ َراكًِعا، ُثؿَّ اْقَرْأ َما َتَقسَّ
، ُثؿَّ اْرَكْع َحتَّك َتْطَؿئِ

َـّ َساِجًداُثؿَّ ُاْسُجْد َحتَّك تَ ، ُثؿَّ اْرَفْع َحتَّك َتْعَتِدَل َقائًِؿا
َـّ ، ْطَؿئِ

ُثؿَّ اْرَفْع َحتَّك َتْطَؿئِ

َفا. َجالًِسا  .((1)«َواْفَعْؾ َذلَِؽ فِل َصََلتَِؽ ُكؾِّ

l: 

وربؿا سؿاه بعضفؿ : هذا الحديث مشفقر ويسؿك بحديث الؿسلء صَلتف

 .بحديث الذي لؿ يحسـ يصؾل

القضقء ثؿ إذا قؿت إلك الصَلة فلسبغ »: زيادات مـفا ما يف مسؾؿ: وفيُ

 .«استؼبؾ الؼبؾة فؽبر

فنذا فعؾت ذلؽ فؼد تؿت صَلتؽ وما اكؼصت مـ هذا »: وطـد أبل داود

 .(2)«شقئا فنكؿا أكؼصتف مـ صَلتؽ
                                                                                       

 (.4:8(، ومسؾؿ )868أخرجف البخاري ) (1)

يف صحقح أبل  ، وصححف اإلمام إلباين ڤ(، مـ حديث أبل هريرة 967أخرجف أبق داود ) (2)
= 



 
66 

 

  2/جإفــادة ذوي األفهـــام بشرح عمدة األحكام

 

، ڤبـ رافع  وطـد الـسائل وأبل داود والرتمذي وابـ ماجف طـ رفاطة

َفا َلْؿ َتتِؿَّ َصََلُة َأَحِدُكْؿ َحتَّك ُيْسبَِغ »: وفقف اَّللُ َفَقْغِسُؾ َوْجَفُف  اْلُقُضقَء َكَؿا َأَمَرهُ إِكَّ

ـِ ُثؿَّ ُيَؽبِّرُ  ـِ َوَيْؿَسُح َرْأَسُف َوِرْجَؾْقِف إَِلك اْلَؽْعَبْق اَّللَ َوَيْحَؿُدُه  َوَيَدْيِف إَِلك اْلِؿْرَفَؼْق

ُدُه َوُيَؽبَِّرهُ  ـَ »: َقاَل  - َفؽاَِلُهَؿا َقْد َسِؿْعُتُف َيُؼقُل : َقاَل  «َوُيَؿجِّ
َر مِ َوَيْؼَرَأ َما َتَقسَّ

ا َطؾََّؿفُ  َـّ َمَػاِصُؾُف ، اهلُل َوَأِذَن َلُف فِقفِ  اْلُؼْرآِن مِؿَّ ُثؿَّ ُيَؽبَِّر َوَيْرَكَع َحتَّك َتْطَؿِئ

 
َ
ـْ َحِؿَدهُ  َسِؿعَ : ُثؿَّ َيُؼقَل ، َوَتْسَتْرِخل ُثؿَّ ، ُصْؾَبفُ  ُثؿَّ َيْسَتِقَي َقائًِؿا َحتَّك ُيِؼقؿَ ، اهلُل لَِؿ

ـَ َوْجَففُ  َـّ »: َوَقْد َسِؿْعُتُف َيُؼقُل ، «ُيَؽبَِّر َوَيْسُجَد َحتَّك ُيَؿؽِّ
َجْبَفَتُف َحتَّك َتْطَؿئِ

 ، َمَػاِصُؾفُ 
َ
ُثؿَّ ، َوُيَؽبَِّر َفَقْرَفَع َحتَّك َيْستَِقَي َقاِطًدا َطَؾك َمْؼَعَدتِِف َوُيِؼقَؿ ُصْؾَبفُ ، َوَتْستَْرِخل

 
َ
ـَ َوْجَفُف َوَيْسَتْرِخل  .«َفنَِذا َلْؿ َيْػَعْؾ َهَؽَذا َلْؿ َتتِؿَّ َصاَلُتفُ ، ُيَؽبَِّر َفقَْسُجَد َحتَّك ُيَؿؽِّ

ُدهُ »: َبَدَل ، «َوُيْثـِل َطَؾْقفِ »: َوِطـَْد َأبِل َداُودَ   .«َوُيَؿجِّ

، واستدل هبذا الحديث الجؿفقر طؾك أن ما ُذكر فقف ُيعترب مـ القاجبات

مـ  اوهذا ٓ يتلتك فنن كثقرً ، وما ُذكر يف غقره لقس مـ القاجبات، إركانو

بؾ الؿتعقـ أن تجؿع  ،القاجبات الؿعؾقمة بلدلٍة أخرى لؿ ُتذكر يف هذا الحديث

 .أحاديث الصالة ويحؽؿ طؾك كؾ فعؾ بحسبف كؿا أفاده الحافظ يف الػتح

 :«َدَخَؾ اْلَؿْسِجَد  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ »: قولُ

ال، يدخؾ الؿسجد لراحتف ملسو هيلع هللا ىلصوكان الـبل  إلك  ،وٓستؼبال القفقد ولتعؾقؿ الُجفَّ

وُيؼضك  ُتؼضك هبا الحقائج، الحؽؿ غقر ذلؽ إذ كان الؿسجد يف ذلؽ الققت كدار

                                                                                       
= 

(، وقال فقف: إسـاده صحقح طؾك شرط الشقخقـ. وقد أخرجاه وكذا أبق طقاكة يف 913داود إم برقؿ )

فنذا »: -غقر أبل طقاكة  -. لؽـ لقس طـدهؿ «حديث حسـ صحقح». وقال الرتمذي: «صحاحفؿ»

 .«مـ صالتؽ»إلك ققلف:  «فعؾت...
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  فقف بقـ الؿختؾػقـ كؿا يف حديث َطبْدِ 
ِ
ـِ َكْعِب  اهلل ـِ َمالٍِؽ  ْب ـْ َكْعٍب ، ْب َأكَُّف ، ڤ َط

ـَ  َفاْرَتَػَعْت َأْصَقاُتُفَؿا ، َدْيـًا َكاَن َلُف َطَؾْقِف فِل اْلَؿْسِجدِ  ڤ َأبِل َحْدَردٍ َتَؼاَضك اْب

  َحتَّك َسِؿَعَفا َرُسقُل 
ِ
َفَخَرَج إَِلْقِفَؿا َحتَّك َكَشَػ ِسْجَػ ، َوُهَق فِل َبْقتِفِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

  َلبَّْقَؽ َيا َرُسقَل : َقاَل ، َفـَاَدى َيا َكْعُب ، ُحْجَرتِفِ 
ِ
ـْ َدْيـَِؽ َهَذا »: َقاَل ، اهلل َوَأْوَمَل َضْع ِم

ْطرَ    َلَؼْد َفَعْؾُت َيا َرُسقَل : َقاَل ، إَِلْقِف َأِي الشَّ
ِ
 .متػؼ طؾقف (1)«ُقْؿ َفاْقِضفِ : َقاَل ، اهلل

بـ  أكس كؿا جاء يف حديث، ملسو هيلع هللا ىلصويلتقف القفقد مـ إماكـ البعقدة لؾؼقا الـبل 

 .«ملسو هيلع هللا ىلصالذي أدخؾ بعقره وجؾس إلك الـبل »: ڤبـ ثعؾبة  يف قصة ضؿام ڤمالؽ 

سؽـ الؿسجد كؿا يػعؾ أهؾ الصػة لؾتػرغ  ڤوقد مر أن ابـ طؿر 

 .إلك غقر ذلؽ، والعؾؿ، لؾعبادة

والؿتعقـة التل إذا سؾؽفا الـاس ، فالجؾقس يف الؿساجد مـ إمقر الؿفؿة

كؿا  اهلل  البؼاع إلكفنن الؿساجد مـ أحب ، وطؾًؿا وخقرا ازدادوا إِيَؿاًكا

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة    َأنَّ َرُسقَل ، ڤَجاَء َط
ِ
 َمَساِجُدَها  َأَحبُّ اْلبََِلِد إَِلك»: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ِ
اَّلل

 َأْسَقاُقَفا َوَأْبَغُض اْلبََِلِد إَِلك
ِ
 .(2)«اَّلل

خَرَج َفاْضَطَجَع يف اْلَؿْسِجِد َفَجاَءُه »: ڤَفاصَِؿَة  ڤولؿا غاضب طؾل 

 
ُّ
  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِل

ُّ
َواْمَتََلَ َضْفُرُه  ملسو هيلع هللا ىلصَيْتَبُعُف َفَؼاَل ُهَق َذا ُمْضَطِجٌع فِل اْلِجَداِر َفَجاَءُه الـَّبِل

 
ُّ
ـْ َضْفِرِه َوَيُؼقُل اْجؾِْس َيا َأَبا ُتَراٍب  ملسو هيلع هللا ىلصُتَراًبا َفَجَعَؾ الـَّبِل  .(3)«َيْؿَسُح التَُّراَب َط

 :«فدخؾ رجٌؾ فصؾك»: قولُ
                                                                                       

 (.2669(، ومسؾؿ )568أخرجف البخاري ) (1)

 (.782أخرجف ومسؾؿ ) (2)

 (.:351(، ومسؾؿ )552أخرجف البخاري ) (3)
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د  .بـ رافع أفاده الحافظ الرجؾ هق خالَّ

َؿ َطَؾك الـَّبِلِّ »: قولُ  :«ملسو هيلع هللا ىلصُثؿَّ َجاَء َفَسؾَّ

 .فقفا أهؿقة السالم وإفشائف وجقاز ذلؽ يف الؿسجد سقاًء طؾك الؿصؾل أو غقره

كؿا يف ، ربؿا دخؾ الؿسجد فسؾؿ سالًما ٓ يققظ كائًؿا ملسو هيلع هللا ىلصوقد كان الـبل 

َٓ ُيققُِظ َكاِئًؿا »: َقاَل  ڤحديث اْلِؿْؼَداِد  ُؿ َتْسؾِقًؿا  ْقِؾ َفُقَسؾِّ ـْ الؾَّ
َقاَل َفَقِجلُء مِ

 .أخرجف مسؾؿ، (1)«َوُيْسِؿُع اْلَقْؼَظانَ 

، ملسو هيلع هللا ىلص رد طؾقف السالم لؽـ هذا هق الؿعفقد مـ الـبل ملسو هيلع هللا ىلصولؿ ُيذكر هـا أن الـبل 

 ﴾ىئ يئ جب حبخبی جئ حئ مئ ﴿: اهلل  ففق الذي كؼؾ ققل

 .[97: الـساء]

 :«َفنِكَّؽ َلْؿ ُتَصؾِّ ، اْرِجْع َفَصؾِّ »: قولُ

مؼبقلة إٓ أهنا لؿ تؽـ  أي أكؽ لؿ ُتحِسـ الصالة وإٓ هق قد صؾك صالًة ضـفا

 .«َصؾُّقا َكَؿا َرَأْيتُُؿقكِل ُأَصؾِّل»: ملسو هيلع هللا ىلصالذي دل طؾقف ققل الـبل ، طؾك القجف الشرطل

كؿا هق يف لغة ، قد يؼال لؽ أكت لؿ تػعؾ كذا أن مـ لؿ ُيحسـ الشلء: وفيُ

 .العرب

 :«َفَرَجَع َفَصؾَّك َكَؿا َصؾَّك»: قولُ

ويف ، وإٓ لؿا رجع إلك كػس الفقئة التل صالها، هبذا ڤوذلؽ لجفؾف 

 .«ما كدري ما يعقب مـفا»: رواية الـسائل

 يف إولك؟ ملسو هيلع هللا ىلصلؿاذا لؿ يعؾؿف الـبل : وقد قال بعضفؿ

 :فؼال، وإكؿا استعجؾ أو غقر ذلؽ، َضـَُّف ُيحسـ الصالة ملسو هيلع هللا ىلصالـبل  لعؾَّ  كؼقل
                                                                                       

 (.3166أخرجف ومسؾؿ ) (1)
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 .«َفنِكَّؽ َلْؿ ُتَصؾِّ ، اْرِجْع َفَصؾِّ »

 :ايعرز بادتٌٗ 

ويستدل العؾؿاء بؿثؾ هذا الحديث وغقره طؾك أهؿقة العذر بالجفؾ وأكف 

،  [26: اإلسراء] ﴾ى ى ائ ائ ەئ ەئ﴿: اهلل  مـ الؿسائؾ الثابتة قال

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ﴿: اهلل  وقال

 .[276: الـساء] ﴾ڈڈ

  قال َرُسقَل 
ِ
َٓ َأْصَعْؿَت إِْذ َكاَن َجائًِعا، َما َطؾَّْؿَت إِْذ َكاَن َجاِهًَل »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  .(1)«َو

اهلل  فنن، فالعذر بالجفؾ مـ إمقر التل يـبغل أن ُتَطبَّؼ طؾك الؿخالػ حتك ُيعؾَّؿ

 گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ﴿: يؼقل يف شلن أصحاب الـار

 .[82: الزمر] ﴾ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ

ولتعؾقؿفؿ أمر ديـفؿ ، كاكت لرفع الجفؾ طـ الـاس، والـبقة، فالرسالة

، ملسو هيلع هللا ىلصوهؽذا كبقـا ، بف الرسؾ اهلل  وأرسؾ، بف الؽتب اهلل  الذي أكزل

حتك ُتؼام الحجة طؾك  اهلل  كان يبعث الرسائؾ ويبعث الـاس لؾدطقة إلك

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ﴿: وٓ يؽقن الحال كؿا قال تعالك، الـاس

 .[:2: الؿائدة] ﴾ڑڑ ک ک ک ک گ

 .والعؿؾقة، يف الؿسائؾ العؼدية: فنن العذر بالجفؾ ُمَتَعّقـ

اهلل  طؾك هذه الؿسللة بتقسع طـد ققل وقد تؽؾؿ العالمة الشـؼقطل 

 :﴿[26: اإلسراء] ﴾ى ى ائ ائ ەئ ەئ. 

، يف كثقر مـ الؿقاصـ وقد أشار إلك هذا الؽالم بعقـف شقخـا مؼبؾ 

                                                                                       

 (.373أخرجف أبق داود ) (1)
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فال يـبغل ، مـ الؿسائؾ الخالفقة بقـ أهؾ السـة، ثؿ إن مسللة العذر بالجفؾ

 .أن ُيَبِدع َوُيَػِسؼ قائؾ الؼقل أخر: لؼائؾ بلحد الؼقلقـ

الشقخ  ثؿ إن كثقًرا مـ الـؼال يـؼؾقن طـ، وإكؿا يسعـا ما وسع السؾػ

 .طدم العذر بالجفؾ، القهاب الـجدي ومـ إلقف مـ طؾؿاء كجد بـ طبد محؿد

والؼارئ يف كتبفؿ كالدرر السـقَّة وغقرها مـ الؽتب يجد أهنؿ يعذرون 

ًٓ ، بالجفؾ سقمدي بؽ إلك ، أن طدم العذر بالجفؾ إذ، وفعاًل ، وُيطبؼقن ذلؽ قق

 .مخالػة أصقل الشريعة يف كثقر مـ الؿسائؾ

فنذا قؾـا ، َتْعَؾؿ وتجفؾ، أو أيفا الشقخ، أو العالِؿ، أكت كػسؽ الطالبثؿ 

 .َتعقَّـ التلثقؿ يف الؿسائؾ التل جفؾفا، بعدم العذر بالجفؾ

، اهلل تعالك حتك ما جاء مـ كالم بعض العؾؿاء كالشقخ الػقزان حػظف

صارت ُيَؼْقدوكف أن الدطقة قد بؾغت و، أن ٓ طذر بالجفؾ، وغقره مـ الؿشايخ

معـك ذلؽ إذا لؿ تقجد ، والؽتب مطبقطة، وسائؾ الدطقة تدخؾ إلك البققت

 .هذه إمقر فالجفؾ حاصؾ

ٕكف تؾؼك خالف ذلؽ ; مـ أمقر الديـ اثؿ إن بعض الـاس قد يجفؾ كثقرً 

فال بد أن ُترَفع طـف تؾؽ الُشَبف وتؼام طؾقف ، وطالؿف، وشقخف، وأمف، طـ أبقف

 .ُيرَتػع الجفؾالتل بؿثؾفا ، الحجة

 .[:2: إكعام] ﴾ٿ ٿ ٿ ٿٹ﴿: اهلل  ومعـك ققل

أي مـ بؾغتف الـذارة طؾك وجٍف ُيعؾؿ الؿراد مـف أما أن تليت إلك واحد 

، هق ٓ يدري ما يف الؼرآن مـ الدطقةووتؼقل هذا الؼرآن فقف الـذارة ، أطجؿل

 .وُيعَؼؾ، بؾقًغا ُيػفؿ، فال بد أن يبؾغف الؼرآن
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 :«والذي بعثؽ بالحؼ»: قولُ

، وأخطئ فؼال الرجؾ فلرين وطؾؿـل فنكؿا أكا بشر أصقب»: ويف رواية الرتمذي

 .«فؼال أجؾ

 .«والذي أكزل طؾقؽ الؽتاب لؼد جفدت وحرصت فلرين وطؾؿـل»: وطـد الـسائل

ـُ »: فؾؿا قال ، الصالة الؿشروطة إٓ أن طؾََّؿف ملسو هيلع هللا ىلصما كان مـ الـبل ، «َٓ يْحِس

ـْ ِطْؾٍؿ »: وهق الؼائؾ ، اهلل وهق الؿبؾغ ديـ، اهلل  كؿا طؾََّؿف ـْ ُسئَِؾ َط َم

ـْ َكاٍر َيْقَم اْلِؼَقاَمةِ  َفَؽَتَؿُف َأْلَجَؿفُ   .(1)«اَّللُ بِِؾَجاٍم ِم

ـْ َرَأى ِمـُْؽْؿ ُمـَْؽًرا َفْؾُقَغقِّْرُه بَِقِدهِ »: وهق الؼائؾ َفنِْن ، َفنِْن َلْؿ َيْسَتطِْع َفبِِؾَساكِفِ ، َم

يَؿانِ ، َلْؿ َيْسَتطِْع َفبَِؼْؾبِفِ   .أخرجه مسلم (2)«َوَذلَِؽ َأْضَعُػ اإْلِ

ـُ َغْقُره»: قولُ َٓ ُأْحِس ڄ ﴿: أي أرسؾؽ قال تعالك: «َوَالَِّذي َبَعَثَؽ بِاْلَحؼِّ 

  [47: الـحؾ] ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ

 .اهلل  هق ملسو هيلع هللا ىلصٕن الذي بعث محؿد ; هق حؾػ باهلل
 .أو لـػقف، والحؾػ يمتك بف لتلكقد أمر، استحالف جقاز الحؾػ بغقر: فيُ

 :اهلل حهِ اذتف بػري 

ـْ َسْعدِ ، اهلل ٓ يجقز والحؾػ بغقر ـِ ُطَبْقَدةَ  فَع ـُ ُطَؿَر : َقاَل ، ْب ، ڤَسِؿَع اْب

ـُ ُطَؿرَ ، َٓ َواْلَؽْعبَةِ : َرُجاًل َيْحؾُِػ    إِكِّل َسِؿْعُت َرُسقَل : َفَؼاَل َلُف اْب
ِ
ـْ »: َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َم

 َفَؼْد َأْشَركَ  َحَؾَػ بَِغْقرِ 
ِ
ـِ ُطَبْقَدَة مـ ابـ طؿر ولؿ يسؿعف َسْعدِ  «اَّلل  .لؽـ لف شقاهد، ْب

 .اهلل تعالك وسقليت بقان ذلؽ يف كتاب اإليؿان والـذور إن شاء
                                                                                       

(، وقال فقف: هذا 2475) (، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل 4769أخرجف أبق داود ) (1)

 حديث حسـ، رجالف رجال الصحقح.

 (.:5أخرجف ومسؾؿ ) (2)
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ْؿـِل»: قولُ  :«َفَعؾِّ

أن الجفؾ وأن العؾؿ هق سبب لؽؾ فضقؾٍة كؿا ، صؾب التػؼف يف الديـ: فيُ

 .طؾك القجف الؿشروع، اهلل  فبالعؾؿ يتؼرب إلك، هق سبب لؽؾ رذيؾةٍ 

 .طدم إكػة وطدم الؽرب مـ العؾؿ: وفيُ

تعال : كثقر مـ الؿسؾؿقـ إذا قؾت لف، أكا ما أحتاج لفذا إمر: فال تؼقل

ما أطرف ، كقػ تعؾؿـل: وقال، ربؿا غضب ملسو هيلع هللا ىلصكعؾؿؽ صػة صالة الـبل 

وٓ ُتحِسـ ، كعؿ ربؿا طؿرك ستقـ، أو أقؾ، أو أكثر، سـةخؿسقـ  طؿري، أصؾل

 .ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  كؿا صؾك رسقل، أن ُتَصؾِّل

أما أن ُتَصؾل كؿا رأيت ، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  كحـ مطالبقن أن كصؾل كؿا صؾك رسقل

مـ ، وربؿا تؼصر يف أركان وشروط، ومستحبات، الـاس فؼد ترتك واجبات

 .وشروط الصالة أركان

ٓ تعؾؿ  إٓ أكؽ، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  الصقرة كؿا صؾك رسقلثؿ لق أكؽ صؾقت يف 

فعـدك ، والقاجبات والؿستحبات، والشروط، إدلة التل تدل طؾك هذه إركان

وإذا ، كان إذا دخؾ يف الصالة فعؾ كذا ملسو هيلع هللا ىلصبقـؿا لق طؾؿتفا وأن الـبل ، قصقر

 .وتؽقن لؽ الحجة، يزداد بذلؽ اإليؿان، ركع فعؾ كذا

 .إلك أن القاجبات ما ُذكر يف هذا الحديثوقد ذهب بعض أهؾ العؾؿ  

 :يف التؿفقد البر  قال ابـ طبد

 هـا. فرائض الصالة دون ســفا اهلل  ففذا الحديث ذكر فقف رسق

ََلِة َفَؽبِّرْ »: قولُ  :«إَذا ُقْؿَت إَلك الصَّ

َلِة َفلَْسبِغ الُقُضقءَ »: ويف رواية مسؾؿ ، الِؼبَْؾةَ ثؿ أْستَْؼبِِؾ ، إذا ُقْؿَت إَلك الصَّ

 .«،...َفَؽبِّرْ 
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ـٌ مـ أركان الصالة وٓ تصح ، وهذه تؽبقرة اإلحرام وقد تؼدم أهنا رك

 .الصالة إٓ هبا

 ﴾پ پ پ﴿: أن مـ القاجبات الؼقام إلك الصالة قال تعالك: وفيُ

 .[349: البؼرة]

، وهق يستطقع الؼقام فصالتف باصؾة، أو مضطجًعا، فؿـ صؾك فرًضا جالًسا

ـْ  ـٍ  ِطْؿَرانَ َفَع ـِ ُحَصْق   َقاَل َرُسقُل : َقاَل ، ڤْب
ِ
َفنِْن َلْؿ ، َصؾِّ َقائًِؿا»: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

 .(1)«َفنِْن َلْؿ َتْسَتطِْع َفَعَؾك َجـٍْب ، َتْسَتطِْع َفَؼاِطًدا

ـْ اْلُؼْرآنِ »: قولُ َر ِم  :«ُثؿَّ اْقَرْأ َما َتَقسَّ

 وزطؿت الحـػقة خالػت وإكؿا ،العؾؿاء جؿاهقر ققل طؾك الؽتاب فاتحة بف والؿراد

 هذا يف الؿذكقر اإلجؿال وهذا ، اهلل كتاب مـ شاء ما يؼرأ أن ذلؽ يف ُيجزئ أكف

ـْ  َصَلةَ  ٓ» :ڤ ُطبادة حديث طؾك ُيحؿؾ ،الؿقصـ  .«الْؽَِتاِب  بَِػاتَِحةِ  َيْؼَرأْ  َلؿْ  لَِؿ

 :(793قال الحافظ يف الػتح بعد حديث )

ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ َلْؿ َتْخَتؾِِػ » َواَياُت فِل َهَذا َط ا ِرَفاَطةُ  ڤ الرِّ َفِػل  ڤ َوَأمَّ

ا َطؾََّؿفُ  ـَ اْلُؼْرآِن مِؿَّ
َر مِ اهلُل َوفِل ِرَواَيِة  ِرَواَيِة إِْسَحاَق اْلَؿْذُكقَرِة َوَيْؼَرُأ َما َتَقسَّ

  َيْحَقك
ٍّ
ـِ َطؾِل ْؾفُ  َّٓ َفاْحَؿدِ َفنِْن َكاَن َمَعَؽ ُقْرآٌن َفاْقَرْأ َوإِ »ْب َوفِل  «اَّللَ َوَكبِّْرُه َوَهؾِّ

دِ  ـِ َطْؿٍرو ِطـَْد َأبِل َداُوَد  ِرَواَيِة ُمَحؿَّ َْحَؿَد  «اَّللُ  ُثؿَّ اْقَرْأ بُِلمِّ اْلُؼْرآِن َأْو بَِؿا َشاءَ »ْب
ِ
َوٕ

ـْ َهَذا اْلَقْجِف 
بـ ِحبَّاَن  َتْرَجَؿ َلفُ  «اْقَرْأ ِبَؿا ِشْئَت ُثؿَّ اْقَرْأ بُِلمِّ اْلُؼْرآِن ُثؿَّ »وبـ ِحبَّاَن مِ

 هـا. «بَِباِب َفْرِض اْلُؿَصؾِّل قَِراَءَة َفاتَِحِة اْلؽَِتاِب فِل ُكؾِّ َرْكَعةٍ 

أكف ، ڤبـ رافع  ( مـ حديث رفاطة665بؾ وطـد البغقي يف شرح السـة )
                                                                                       

 .(2228) َرَواُه اْلُبَخاِريُّ  (1)
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 .«َفَؽبِّر ُثؿَّ اْقَرْأ ِبَػاتَِحِة اْلؽَِتاِب »: قال

 :ٜرنس دعا٤ االضتفتاح يف اذتدٜحمل  

لعؾؿف ، هـا ملسو هيلع هللا ىلصكؼقل دطاء آستػتاح قد جاء يف أدلة أخرى ولؿ ُيعؾؿف الـبل 

 .أو ٕن الصالة صحقحة مـ دوكف، ٕكف إكؿا ذكر القاجبات، بف

 :حهِ قسا٠٤ ايفاحت١ يف ايضال٠ 

وجؿاهقر العؾؿاء طؾك ، وٓ ُيجزئ طـفا غقرها، والػاتحة ُتجزئ طـ غقرها

 .وجقب قراءهتا

ويجقز أن يليت يف ، فذهبقا إلك أهنا ُتؼرأ يف الركعتقـ، وخالػ إحـاف

غقر  وهذا ققل، أو السؽقت، والتؽبقر، والتحؿقد، الركعتقـ إخقرتقـ بالتسبقح

 .صحقح

 :ٚقد بٛب اإلَاّ ايبدازٟ يف صخٝخ٘ 

والسػر باب وجقب الؼراءة لإلمام والؿلمقم يف الصؾقات كؾفا يف الحضر »

 .«وما يجفر فقفا وما يخػت

َـّ َراكًِعا»: قولُ
 :«ُثؿَّ اْرَكْع َحتَّك َتْطَؿئِ

ويستحب أن يرفع يديف لحديث ، اهلل أكرب :ويؼقل حقـ يفقي إلك ركقطف

اَلِة َرَفَع َيَدْيفِ »: ڤابـ طؿر  ، َوإَِذا َرَكَع َفَعَؾ مِْثَؾ َذلَِؽ ، َكاَن إَِذا َدَخَؾ فِل الصَّ

ُكقِع َفَعَؾ مِْثَؾ َذلَِؽ َوإَِذا  ـَ الرُّ
وآصؿئـان يف الركقع أن ٓ يشخص  «َرَفَع َرْأَسُف مِ

ولؽـ بقـ ، يصقبف أي ُيـَؽِسُف إلك إسػؾ رأسف أي يرفعف إلك إطؾك وأن ٓ

 .بـ أبل وقاص طـد مسؾؿ ركبتقف كؿا يف حديث سعد ويضع يديف طؾك، ذلؽ

 :حهِ ايتطبٝل يف ايضال٠ 

أهنؿ كاكقا يضعقن القديـ بقـ »: ڤوأما ما جاء طـ طبداهلل ابـ مسعقد 
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 .وهق ما يسؿك بالتطبقؼ، (1)«الػخذيـ

ـْ َأبِل َيْعُػقٍر ، مسؾؿ ففق مـسقخ وإن كان قد َرَواهُ  : َقاَل ، ڤلؿا ثبت َط

ـَ َسْعٍد  َسِؿْعُت ُمْصَعَب  َّ ُثؿَّ  َصؾَّقُْت إَِلك َجـِْب َأبِل َفَطبَّْؼُت »: َيُؼقُل  ڤْب
ل ـَ َكػَّ بَْق

ـَ َفِخَذيَّ َفـََفاكِل َأبِل َوُأمِْركَا َأْن كََضَع َأْيِديـَا ، ُكـَّا كَْػَعُؾُف َفـُِفقـَا َطـْفُ »: َوَقاَل ، َوَضْعتُُفَؿا َبْق

َكِب   .(2)«َطَؾك الرُّ

 :«ضبخإ زبٞ ايعظِٝ» :ٜكٍٛ املضًٞ يف زنٛع٘ 

طـد  ڤويؼقل يف حال ركقطف سبحان ربل العظقؿ كؿا يف حديث حذيػة 

 .ملسو هيلع هللا ىلص ويجقز غقر ذلؽ مـ إذكار الثابتة طـ الـبل، مسؾؿ طؾك ما يليت

 .أي مـ الركقع: «ُثؿَّ اْرَفْع َحتَّك َتْعَتِدَل َقائًِؿا»: قولُ

، الحؿدربـا ولؽ ، ويؼقل حقـ يعتدل، اهلل لؿـ حؿده سؿع: ويؼقل يف حال ققامف

ٓ يعجؾ بالسجقد قبؾ أن يرجع كؾ فؼار إلك مقصـف، حتك يطؿئـ قائًؿا  .بحقث 

َواْسَتَقى َجالًِسا حتك »: يف صحقح البخاري ڤفػل حديث أبل حؿقد 

 .««اهلل أكرب»: ويؼقل حقـ يفقي إلك السجقد، َيُعقَد ُكؾُّ َفَؼاٍر َمَؽاَكفُ 

َـّ »: قولُ
ويؽقن الفقي إلك السجقد بتؼديؿ : «َساِجًداُثؿَّ ُاْسُجْد َحتَّك َتْطَؿئِ

 .اهلل القديـ طؾك ما يليت إن شاء

 :ايطُأ١ْٓٝ يف ايطجٛد 

 :والطؿلكقـة يف السجقد تؽقن بلمريـ

ـِ َطبَّاٍس ، تؿؽقـ السبعة إطضاء مـ إرض: إول لؿا تؼدم مـ حديث اْب

  َقاَل َرُسقُل : َقاَل  ڤ
ِ
 َطَؾك اْلَجْبَفةِ : َأْسُجَد َطَؾك َسْبَعِة َأْطُظؿٍ ُأِمْرُت َأْن »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

                                                                                       

 (.:89أخرجف مسؾؿ ) (1)

 (.646(، ومسؾؿ )8:1أخرجف البخاري ) (2)
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ـِ  - َوَأَشاَر بَِقِدِه إَلك َأْكِػفِ  - ـِ ، َواْلَقَدْي ْكَبَتْق ـِ ، َوالرُّ  .«َوَأْصَراِف اْلَؼَدَمْق

 .ولق مرة طؾك الصحقح «سبحان ربل إطؾك»: أن يتؿؽـ مـ ققل: الثاين

َـّ »: قولُ
 :«َجالًِساُثؿَّ اْرَفْع َحتَّك َتْطَؿئِ

ولؿ يذكر ، ويؽقن رفعف مع تؽبقرة آكتؼال وهذه الجؾسة بقـ السجدتقـ

ـٌ يف ، الجؾقس لؾتشفد وهق واجب يف الركعتقـ إولققـ مـ الرباطقة ورك

 .ولؿ يذكره لؾعؾؿ بف، التشفد إخقر

 :«ثؿ اسجد حتك تطؿئـ ساجًدا»: قولُ

 .كإول سقاء

َفاَواْفَعْؾ َذلَِؽ فِل »: قولُ  :«َصََلتَِؽ ُكؾِّ

 .أي يف بؼقة الركعات

 :(793يف الػتح طـد حديث ) قال الحافظ 

ُل بَِفَذا اْلَحِديِث َطَؾك ُوُجقِب : َقاَل ابـ َدِققِؼ اْلِعقدِ  َٓ ْستِْد
ِ
ـَ اْلُػَؼَفاِء آ

َر مِ َتَؽرَّ

ا  َْمِر بِِف َوَأمَّ ْٕ ا اْلُقُجقُب َفؾَِتَعؾُِّؼ ا َما ُذكَِر فِقِف َوَطَؾك َطَدِم ُوُجقِب َما َلْؿ ُيْذَكْر َأمَّ

َْصِؾ َطَدُم اْلُقُجقِب  ْٕ ِد َكْقِن ا َبْؾ لَِؽْقِن اْلَؿْقِضِع َمْقِضَع َتْعؾِقٍؿ َطَدُمُف َفَؾْقَس لُِؿَجرَّ

ى َذلَِؽ بَِؽْقكِِف  َر َوَيَتَؼقَّ
َوَبَقاٍن لِْؾَجاِهِؾ َوَذلَِؽ َيْؼَتِضل اْكِحَصاَر اْلَقاِجَباِت فِقَؿا ُذكِ

ـْ َهَذا اْلُؿَصؾِّل َوَما َلْؿ َتَتَعؾَّْؼ بِِف َفَدلَّ  ملسو هيلع هللا ىلص
َساَءُة مِ َطَؾك َأكَُّف َلْؿ  َذَكَر َما َتَعؾََّؼْت بِِف اإْلِ

َساَءُة َقاَل َفُؽؾُّ َمْقِضٍع اْخَتَؾَػ اْلُػَؼَفاُء فِل  ُيْؼِصِر اْلَؿْؼُصقَد َطَؾك َما َوَقَعْت بِِف اإْلِ

َؽ بِِف فِل ُوُجقبِِف َوبِاْلَعْؽسِ   .ُوُجقبِِف َوَكاَن َمْذُكقًرا فِل َهَذا اْلَحِديِث َفَؾـَا َأْن َكَتَؿسَّ

ـْ َيْحَتاُج 
ُُمقِر اْلَؿْذُكقَرِة فِقِف َلؽِ ْٕ ًٓ إَِلك َجْؿِع ُصُرِق َهَذا اْلَحِديِث َوإِْحَصاِء ا َأوَّ

ِد ُثؿَّ إِْن َطاَرَض اْلُقُجقَب َأْو َطَدَمُف َدلِقٌؾ َأْقَقى مِـُْف ُطِؿَؾ بِِف 
ائِ ِد َفالزَّ

ائِ َْخِذ بِالزَّ ْٕ َوا



            

 77 ملسو هيلع هللا ىلصكتاب صفة صالة النيب 
 

َْمِر فِل َحِديٍث آَخرَ  ْٕ َمْت  َوإِْن َجاَءْت ِصقَغُة ا ٍء َلْؿ ُيْذَكْر فِل َهَذا اْلَحِديِث ُقدِّ
ْ
 .بَِشل

ـْ ِرَواَيِة : - الحافظ - ُقْؾُت 
َة مِ َقِد اْمَتَثْؾُت َما َأَشاَر إَِلْقِف َوَجَؿْعُت ُصُرَقُف اْلَؼِقيَّ

تِل اْشَتَؿَؾْت َطَؾْقَفا َفؿِ  َياَداِت الَّ ا لؿ يذكر فِقِف َأبِل ُهَرْيَرَة َوِرَفاَطة َوَقْد َأْمَؾْقُت الزِّ ؿَّ

ـَ اْلُؿْخَتَؾِػ فِقِف 
َِخقُر َومِ ْٕ ـَ اْلَقاِجَباِت اْلُؿتََّػِؼ َطَؾْقَفا الـِّقَُّة َواْلُؼُعقُد ا

َصِريًحا مِ

 
ِّ
اَلُة َطَؾك الـَّبِل َِخقُر َوالصَّ ْٕ ُد ا اَلةِ  ملسو هيلع هللا ىلصالتََّشفُّ اَلُم فِل آِخِر الصَّ  .فِقِف َوالسَّ

ُجِؾ اه َوَهَذا َوُهَق : َقاَل الـََّقِويُّ  َمْحُؿقٌل َطَؾك َأنَّ َذلَِؽ َكاَن َمْعُؾقًما ِطـَْد الرَّ

َم َوفِقِف َبْعَد َذلَِؽ  لِقِؾ َطَؾك إِيَجاِب َما ُذكَِر َكَؿا َتَؼدَّ َيْحَتاُج إَِلك َتْؽِؿَؾٍة َوُهَق ُثُبقُت الدَّ

َقاَمَة َوالتََّعقُّ  ـِ فِل َكَظٌر َقاَل َوفِقِف َدلِقٌؾ َطَؾك َأنَّ اإْلِ ْفتَِتاِح َوَرْفَع اْلَقَدْي
ِ
َذ َوُدَطاَء آ

ِت َوَتْسبِقَحاِت  َٓ ْكتَِؼا
ِ
ْحَراِم َوَغْقِرِه َوَوْضَع اْلُقْؿـَك َطَؾك اْلُقْسَرى َوَتْؽبِقَراِت آ اإْلِ

ُجقِد َوَهْقَئاِت اْلُجُؾقِس َوَوْضَع اْلَقِد َطَؾك اْلَػِخِذ َوَكْحَق َذلَِؽ  ُكقِع َوالسُّ ا َلْؿ  الرُّ مِؿَّ

 هـا. ُيْذَكْر فِل اْلَحِديِث َلْقَس بَِقاِجٍب 

َم َبَقاُكُف  ُرِق َكَؿا َتَؼدَّ َوُهَق فِل َمْعِرِض اْلَؿـِْع لُِثُبقِت َبْعِض َما ُذكَِر فِل َبْعِض الطُّ

مَ  ـْ َلْؿ َيُؼْؾ بُِقُجقبِِف إَِلك َدلِقٍؾ َطَؾك َطَدِم ُوُجقبِِف َكَؿا َتَؼدَّ َتْؼِريُرُه َواْسُتِدلَّ  َفَقْحَتاُج َم

ـْ َقاَل ُيْجِزُئ بُِؽؾِّ َلْػٍظ َيُدلُّ َطَؾك التَّْعظِقِؿ َوَقْد  ـِ َلْػِظ التَّْؽبِقِر ِخاَلًفا لَِؿ بِِف َطَؾك َتَعقُّ

اَلة ِل صػة الصَّ َمْت َهِذِه اْلَؿْسَلَلُة فِل َأوَّ  .َتَؼدَّ

ُد َذلَِؽ : َقاَل ابـ َدِققِؼ اْلِعقدِ  َنَّ ُرَتَب  َوَيَتَليَّ
ِ
بَِلنَّ اْلِعَباَداِت َمَحؾُّ التََّعبَُّداِت َوٕ

كُ  َٓ َيَتَلدَّى بُِرْتَبٍة مِـَْفا َما ُيْؼَصُد بُِرْتَبٍة ُأْخَرى َوَكظِقُرُه الرُّ َْذَكاِر ُمْخَتؾَِػٌة َفَؼْد  ْٕ قُع َهِذِه ا

ُجقِد َلْؿ ُيْجِزْئ َمَع َأكَُّف َغاَيُة َفنِنَّ اْلَؿْؼُصقَد بِِف التَّْعظِقُؿ بِاْلُخُضقِع َفَؾْق َأبْ  َدَلُف بِالسُّ

َٓ تَتَعقَّـ َراَءة اْلَػاتَِحة 
 .اْلُخُضقِع َواْسُتِدلَّ بِِف َطَؾك َأنَّ قِ

َر فِقِف َغْقُر اْلَػاتَِحِة َفَؼَرَأُه َيُؽقُن ُمْؿَتثاًِل : َقاَل ابـ َدِققِؼ اْلِعقدِ  َوَوْجُفُف َأكَُّف إَِذا َتَقسَّ
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لِقَؾ َطَؾك َتَعقُّـَِفا َتْؼِققٌد َفقَ  ـَ َطقَّـُقَها َأَجاُبقا بَِلنَّ الدَّ ِذي ـِ اْلُعْفَدِة َقاَل َوالَّ ْخُرُج َط

ـْ ُكؾِّ َوْجٍف َبْؾ ُهَق ُمَؼقٌَّد 
َكَُّف َلْقَس بُِؿْطَؾٍؼ مِ

ِ
ٌب ٕ لِْؾُؿْطَؾِؼ فِل َهَذا اْلَحِديِث َوُهَق ُمَتَعؼَّ

ِذي َيْؼَتِضل التَّْخقِقَر َوإِكََّؿا َيُؽقُن ُمْطَؾًؼا َلْق َقاَل اْقَرْأ ُقْرآًكا ُثؿَّ َقاَل اْقَرْأ بَِؼْقِد التَّْقِسقِر الَّ 

َنَّ اْلُؿْجَؿَؾ َما 
ِ
ٌب َأْيًضا ٕ َفاتَِحَة اْلؽَِتاِب َوَقاَل َبْعُضُفْؿ ُهَق َبَقاٌن لِْؾُؿْجَؿِؾ َوُهَق ُمَتَعؼَّ

َلُتُف َوَقْقلُ  َٓ َكَُّف َضاِهٌر فِل التَّْخقِقرِ َلْؿ َتتَِّضْح َد
ِ
َر ُمتَِّضٌح ٕ  .ُف َما َتَقسَّ

ـٌ َوُهَق : َقاَل  ٌء ُمَعقَّ ْ
َوإِكََّؿا َيْؼَرُب َذلَِؽ إِْن ُجِعَؾْت َما َمْقُصقَلًة َوُأِريَد بَِفا َشل

َرُة َوقِقَؾ ُهقَ  َ اْلُؿَتَقسِّ
ـَ َلَفا َفِفل َمْحُؿقٌل َطَؾك َأكَُّف  اْلَػاتَِحُة لَِؽْثَرِة ِحْػِظ اْلُؿْسؾِِؿق

ـْ َكاَن َكَذلَِؽ َكاَن اْلَقاِجُب َطَؾْقِف  َٓ َيْحَػُظ اْلَػاتَِحَة َوَم ُجِؾ َأكَُّف  ـْ َحاِل الرَّ
َطَرَف مِ

 َٓ ـِ اْلَػاتَِحِة َو لِقِؾ َطَؾك َتْعقِق َر َوِققَؾ َمْحُؿقٌل َطَؾك َأكَُّف َمـُْسقٌخ بِالدَّ َراَءَة َما َتَقسَّ
قِ

َٓ ُتْجِزُئ  َيْخَػك ِريُح َوُهَق َقْقُلُف  َٓ ُيْتَرُك الصَّ ْحتَِؿاِل 
ِ
َضْعُػُفَؿا َلؽِـَُّف ُمْحَتَؿٌؾ َوَمَع آ

َٓ ُيْؼَرُأ فِقَفا بَِػاتَِحِة اْلؽَِتاِب   .َصاَلٌة 

رَ »: إِنَّ َقْقَلفُ : َوِققَؾ  ـَ َمْحُؿقٌل َطَؾك َما َزاَد َطَؾك اْلَػاتَِحِة َجْؿًعا بَ « َما َتَقسَّ ْقـَُف َوَبْق

 .َدلِقِؾ إِيَجاِب اْلَػاتَِحةِ 

َْحَؿد وبـ ِحبَّاَن َحْقُث َقاَل فِقَفا
ِ
تِل تؼّدمت ٕ َواَيُة الَّ ُدُه الرِّ اْقَرْأ بُِلمِّ »: َوُيَميِّ

َْرَكانِ  ْٕ َؿْلكِقـَِة فِل ا  .اْلُؼْرآِن ُثؿَّ اْقَرْأ بَِؿا ِشْئَت َواْسُتِدلَّ بِِف َطَؾك ُوُجقِب الطُّ

ـْ َلْؿ َيُؼْؾ ِبفِ  َنَّ اْلَؿْلُمقَر بِِف فِل اْلُؼْرآِن : َواْطَتَذَر َبْعُض َم
ِ
بَِلكَُّف ِزَياَدٌة َطَؾك الـَّصِّ ٕ

َياَدُة َطَؾك اْلُؿَتَقاتِِر  َؿْلكِقـَُة ِزَياَدٌة َوالزِّ ُجقِد َفَقْصُدُق بَِغْقِر ُصَؿْلكِقـٍَة َفالطُّ ُمْطَؾُؼ السُّ

َٓ ُتعْ  َحاِد  ْٔ ُجقِد َوَأكَُّف بِا ـْ َبَقاٌن لِْؾُؿَراِد بِالسُّ
َتَبُر َوُطقِرَض بَِلكََّفا َلْقَسْت ِزَياَدًة َلؽِ

ُجقَد  ـَُّة َأنَّ السُّ ُد َوْضِع اْلَجْبَفِة َفَبقَّـَِت السُّ َكَُّف ُمَجرَّ
ِ
ُجقَد الؾَُّغِقيَّ ٕ َخاَلَػ السُّ

َؿْلكِقـَِة َوُيمَ   َما َكاَن بِالطُّ
َّ
ْرِطل ُجقِد َوَكاَن الشَّ َيَة َكَزَلْت َتْلِكقًدا لُِقُجقِب السُّ ْٔ ُدُه َأنَّ ا يِّ
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ِّ
  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِل

ُّ
ـِ الـَّبِل ـْ َمَعُف ُيَصؾُّقَن َقْبَؾ َذلَِؽ َوَلْؿ َيُؽ  هـا. «ُيَصؾِّل بَِغقِْر ُصَؿْلكِقـَةٍ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَم

 .ڤطؾك تعؾقؿ أصحابف  حرص الـبل : ويف احلديث مً الفوائد

 .حسـ خؾؼف وتقاضعف : وفيُ

 .وغقر ذلؽ، ٕن ذلؽ أبؾغ يف التعؾؿ; إيؼاف الؿخطئ طؾك خطله: وفيُ

 والحؿد هلل رب العالؿقـ
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 د٠اَلرَباب اِيكسا٠٤َ يف ايصَّ

 

 [باُب ايكسا٠ٔ٤ يف ايصَّال٠ٔ]

l: 

 :أّ جٗس١ٜ، حهِ ايكسا٠٤ يف ايضال٠ ضٛا٤ ناْت ضس١ٜ 

، ڤفؼد صح طـ أبل هريرة ، الؿَتعقـاتالؼراءة يف الصالة مـ القاجبات 

 .متػٌؼ طؾقف «ٓ َصََلَة إٓ بالِؼَراءة»: قال ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل 

، ويف الجفرية، الؼراءة يف السرية، قد ثبت طـف يف أحاديٍث كثقرة ملسو هيلع هللا ىلصوالـبل 

 طـد أبل داود، ڤوما جاء طـ ابـ طباس ، كؿا سرتى يف أحاديث الباب

فؼقؾ ، ٓ ٓ: يؼرأ يف الظفر والعصر؟ فؼال ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  أكف ُسئؾ أكان رسقل»: (99)

 .«لعؾف كان يؼرأ يف كػسف: لف

 .«(ٓ أطؾؿ»: )قال: ِويفْ رواية

، وقد أثبتت غقره الؼراءة يف الصالة السرية، فالؿثبت مؼدم طؾك الـايف

 .والؼراءة واجبٌة طؾك اإلمام والؿلمقم والؿـػرد، والجفرية

 .فظاهر: أما اإلمام والؿـػرد

 .الؿلمقم فؿا سقليت مـ وجقب قراءة سقرة الػاتحةوأما 

والركعة الثالثة مـ الؿغرب ، والعصر، وتؽقن الؼراءة السرية يف صالة الظفر

 . والركعتقـ إخقرتقـ مـ العشاء

 .والػجر، والعشاء، وتؽقن الؼراءة الجفرية يف صالة الؿغرب
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  َفَؿا َأْسَؿَعـَا َرُسقُل  فِل ُكؾِّ َصاَلٍة ُيْؼَرأُ »: قال، ڤفعـ أبل ُهَرْيَرَة 
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

 .(1)«َأْسَؿْعـَاُكْؿ َوَما َأْخَػك َطـَّا َأْخَػْقـَا َطـُْؽؿْ 

وقد تؼدم يف حديث أبل هريرة يف قصة الُؿسلء ، فالؿسالة قائؿة طؾك آتباع

ـٌ طؾك الصحقح، صالتف أن الؼراءة واجبة ُثؿَّ اْقَرْأ َما »: قال ملسو هيلع هللا ىلصٕن الـبل ، بؾ رك

ـَ اْلُؼْرآنِ  َر َمَعَؽ ِم  .«َتَقسَّ

 .لؿا سقليت بقاكف، «اقرأ ما تقسر معؽ مـ الؼرآن طؾك فاتحة الؽتاب»: وُيحؿؾ ققلف

 :حهِ َٔ مل ٜطتطع ايكسا٠٤ يف ايضال٠ 

ُؾِؿفِ ، ومـ لؿ يعؾؿ الؼراءة لجفؾف  ملسو هيلع هللا ىلصفؼد ثبت طـ الـبل ، أو صعقبة َتعَّ

جاء َرُجٌؾ إلك الـبل »: قال ڤبـ أبل َأْوَفك  اهلل حديث طبد، بؿجؿقع صرقف

َٓ َأْسَتطِقُع َأْن آُخَذ شقئا مـ اْلُؼْرآنِ : فؼال ملسو هيلع هللا ىلص َفَعؾِّْؿـِل شقئا ُيْجِزُئـِل مـ ، إين 

  ُسْبَحانَ : ُقْؾ فؼال ، اْلُؼْرآنِ 
ِ
فِ ، اَّلل وٓ َحْقَل ، َواَّللُ َأْكَبرُ ، اَّلل وٓ إَِلَف إٓ، َواْلَحْؿُد لِؾَّ

 وٓ 
ِ
َة إٓ بِاَّلل  .(303يف اإلرواء ) ♫وقد خرج صرقف إلباين ، «ُققَّ

، والتحؿقد، والتسبقح، وذهب إحـاف إلك الؼراءة يف الركعتقـ إولققـ

 .والتؽبقر والتفؾقؾ يف الركعتقـ إُخريقـ

ففؿ يسقرون يف ، ووافؼفؿ يف ذلؽ الشقعة، وإدلة ترد طؾك هذا الؿذهب

كؿا أهنؿ يسقرون يف الؿسائؾ العؼدية ، طؾك صريؼة إحـافالؿسائؾ الػؼفقة 

: شريًطا بعـقان شقخـا مؼبؾ  ولفذا أخرج، طؾك صريؼة الؿعتزلة

 .«الؿذهب الزيدي مبـل طؾك الفقام»
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 ال صال٠ ملٔ مل »: رحدٜح

 د«ٜكسأ بفاحت١ ايهتاب

 

ـْ ُطَباَدةَ  - 192 اِمِت  )َط ـِ الصَّ   َأنَّ َرُسقَل ، ڤْب
ِ
ـْ َلْؿ »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل َٓ َصََلَة لَِؿ

 .((1)«َيْؼَرْأ بَِػاِتَحِة اْلؽَِتاِب 

l: 

 .وجقب قراءة فاتحة الؽتاب يف كؾ ركعة: لبياٌ ساق املصيف 

حديث  بـحق وأخرجف أبق داود «َفَصاِطَدا»: وزاد مسؾؿ، والحديث متػٌؼ طؾقف

 .ڤطـ أبل هريرة ، ڤطؿران 

يف كؾ »: قال ڤ( طـ أبل هريرة 4:7( ومسؾؿ )883ويف البخاري )

  فؿا َأْسَؿَعـَا رسقل، َصاَلٍة ُيْؼَرأُ 
ِ
، وما َأْخَػك َطـَّا َأْخَػْقـَا َطـُْؽؿْ ، َأْسَؿْعـَاُكؿْ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

 .«َوإِْن ِزْدَت َفُفَق َخْقرٌ ، َوإِْن لؿ َتِزْد طؾك ُأمِّ اْلُؼْرآِن َأْجَزَأْت 

ـْ َأبِل َسِعقٍد اْلُخْدِريِّ  َأْن َكْؼَرَأ  ملسو هيلع هللا ىلصَأَمَرَكا َكبِقُّـَا »: ِطـَْد َأْحَؿد َقاَل ، ڤَوَط

رَ ، بَِػاتَِحِة اْلؽَِتاِب   .«َوَما َتَقسَّ

َوَأبِل َبْؽٍر َوُطَؿَر  ملسو هيلع هللا ىلصقال َصؾَّْقُت َخْؾَػ الـبل »: وطـ أكس يف الصحقحقـ

ٱ ﴿: َٓ َيْذُكُرونَ ، ﴾پ پ پ پ﴿َوُطْثَؿاَن َفَؽاُكقا َيْسَتْػتُِحقَن بِـ 

ِل قَِراَءٍة وٓ يف آِخِرَها، ﴾ٻ ٻ ٻ  .«يف َأوَّ
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 :حهِ قسا٠٤ فاحت١ ايهتاب يف ايضال٠ 

 .فؼراءة فاتحة الؽتاب واجبة طؾك اإلمام والؿلمقم والؿـػرد

وقد ذهب جؿٌع مـ أهؾ العؾؿ إلك طدم تعُقـ قراءة فاتحة الؽتاب طؾك 

ـْ ُطبَاَدةَ مستدلقـ بؿا ، الؿلمقم امِِت  جاء َط ـِ الصَّ  »: َقاَل ، ڤْب
ِّ
 ملسو هيلع هللا ىلص ُكـَّا َخْؾَػ الـَّبِل

ا َفَرغَ ، َفَؼَرَأ َفَثُؼَؾْت َطَؾْقِف اْلِؼَراَءةُ ، فِل َصاَلِة اْلَػْجرِ  ُؽْؿ َتْؼَرُءوَن »: َقاَل ، َفَؾؿَّ َلَعؾَّ

 َقاَل  َيا َرُسقَل ، َكَعؿْ : ؟ ُقْؾـَا َخْؾَػ إَِماِمُؽؿْ 
ِ
َّٓ بَِػاتَِحِة اْلؽَِتاِب »: اهلل ُف ، َٓ َتْػَعُؾقا إِ َفنِكَّ

ـْ َلْؿ َيْؼَرْأ بَِفا  َمْعـَاهُ ، َوالتِّْرمِِذيُّ ، َرَواُه َأُبق َداُودَ ، (1)«َٓ َصََلَة لَِؿ
ِّ
 .َولِؾـَِّساِئل

َبِل َداُودَ 
ِ
ُن َفََل َتْؼَرُءوا َما لِل ُيـَاِزُطـِل اْلُؼْرآ: َوَأَكا َأُققُل »: َقاَل ، َوفِل ِرَواَيٍة ٕ

َّٓ بُِلمِّ اْلؽَِتاِب  ـَ اْلُؼْرآِن إَِذا َجَفْرُت إِ  .«بَِشْلٍء ِم

  طـد أحؿد َقاَلْت َسِؿْعُت َرُسقَل ، ڤوجاء طـ طائشة 
ِ
ـْ »: يؼقل ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َم

قَفا بُِلمِّ اْلُؼْرآِن َفِفَل ِخَداٌج 
 .«َصؾَّك َصََلًة َلْؿ َيْؼَرْأ فِ

 .غقر التامة: والخداج

ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ   ، فَع
ِّ
ـِ الـَّبِل قَفا بُِلمِّ اْلُؼْرآِن »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَط

ـْ َصؾَّك َصََلًة َلْؿ َيْؼَرْأ فِ َم

َبِل ُهَرْيَرةَ . َثاَلًثا َغْقُر َتَؿامٍ  «َفِفَل ِخَداٌج 
ِ
َماِم؟ َفَؼاَل : َفِؼقَؾ ٕ اْقَرْأ »: إِكَّا َكُؽقُن َوَراَء اإْلِ

  ل َسِؿْعُت َرُسقَل فنكِّ ; «بَِفا فِل َكْػِسَؽ 
ِ
َقَسْؿُت : اَّللُ َتَعاَلك َقاَل »: َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـِ  ـَ َطْبِدي كِْصَػْق ََلَة َبْقـِل َوَبْق پ پ ﴿: َفنَِذا َقاَل اْلَعْبُد ، َولَِعْبِدي َما َسَلَل ، الصَّ

ٻ ﴿: َوإَِذا َقاَل ، َحِؿَدكِل َطْبِدي: اَّللُ َتَعاَلك َقاَل ،  [3: الػاتحة] ﴾پ پ
                                                                                       

(، وقال فقف: وهذا إسـاد رجالف 257(، وهق يف ضعقػ أبل داود إم برقؿ )934أخرجف أبق داود ) (1)

كؾفؿ ثؼات; لؽـ فقف ثالث طؾؾ: إولك: طـعـة ابـ إسحاق; فنكف كان يدلس. لؽـ قد صرح بالتحديث يف 

طؾك  -لس أيضًا بعض الطرق طـف، كؿا يليت بقاكف يف تخريج الحديث. الثاكقة: طـعـة مؽحقل; فنكف مد

 . والثالثة: اضطراب مؽحقل يف إسـاده.-اختالف يف تقثقؼف 
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ٺ ٺ ﴿: َوإَِذا َقاَل ، َأْثـَك َطَؾلَّ َطْبِدي: اَّللُ َتَعاَلك َقاَل ، [4: الػاتحة] ﴾ٻ

َدكِل َطْبِدي: َقاَل ، [5: الػاتحة] ﴾ٺ َض إَِللَّ َطْبِدي - َمجَّ ًة َفقَّ َفنَِذا  - َوَقاَل َمرَّ

ـَ َطبِْدي: َقاَل  [6: الػاتحة] ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ﴿ :َقاَل  َولَِعبِْدي ، َهَذا بَقْـِل َوبَْق

ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿ :َفنَِذا َقاَل ، َما َسلََل 

 .(1)«َهَذا لَِعبِْدي َولَِعبِْدي َما َسلََل : َقاَل  [8-7: الػاتحة] ﴾ڄ ڄ ڄ

 :(247بعد حديث طبادة رقؿ ) قال اإلمام الترمذي 

  َوَطبْدِ ، َوَأبِل َقتَاَدةَ ، َوَأكَسٍ ، َوَطائَِشةَ ، ويف اْلبَاب طـ أبل ُهَرْيَرةَ »
ِ
 .ڤ بـ َطْؿٍرو اهلل

ـٌ َصِحقٌح َواْلَعَؿُؾ طؾقف ِطـَْد َأْكَثِر َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ مـ  َحِديُث ُطَباَدَة َحِديٌث َحَس

  مـفؿ ُطَؿرُ  ملسو هيلع هللا ىلصَأْصَحاِب الـبل 
ُّ
بـ  بـ أبل َصالٍِب َوَجابِرُ  بـ اْلَخطَّاِب َوَطؾِل

 َوِطْؿَرانُ  طبد
ِ
ـٍ َوَغْقُرُهْؿ قالقا  اهلل َٓ ُتْجِزُئ َصاَلٌة إٓ بِِؼَراَءِة َفاتَِحِة بـ ُحَصْق

 
ُّ
  اْلؽَِتاِب وقال َطؾِل

َ
بـ أبل َصالٍِب ُكؾُّ َصاَلٍة لؿ ُيْؼَرْأ فقفا بَِػاتَِحِة اْلؽَِتاِب َفِفل

 َوَأْحَؿُد وإسحاق ِخَداٌج َغْقُر َتَؿاٍم َوبِِف يؼقل
ُّ
افِِعل  هـا. «بـ اْلُؿَباَرِك َوالشَّ

ـْ ، وٓ بد أن تؼرأ لإلمام والؿلمقم والؿـػرد فالصالة هل الػاتحة وما جاء َط

  َقاَل َرُسقُل : َقاَل ، ڤَجابٍِر 
ِ
ـْ َكاَن َلُف إَمامٌ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َماِم لَُف ِقَراَءةٌ ، َم  .«َفنِنَّ ِقَراَءَة اإْلِ

  مروٌي ، ففق حديث ضعقػ
ِّ
ـْ َصِريؼ َجابٍِر اْلُجْعِػل

ـْ َأبِل ، وهق ضعقػ، مِ َط

َبْقرِ  د الزُّ ـَ  بـ مسؾؿ ُمَحؿَّ  .بـ ُتَدِرس وقد طـع

 :( الققػ169/ 2يف الؽبرى ) ورجح اإلمام البقفؼل 

بـ سالم  هذا هق الصحقح طـ جابر مـ ققلف غقر مرفقع وقد رفعف يحقك فؼال»

آحتجاج بف  وغقره مـ الضعػاء طـ مالؽ وذاك مؿا ٓ يحؾ روايتف طؾك صريؼ
                                                                                       

 (.4:6أخرجف ومسؾؿ ) (1)
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وقد يشبف أن يؽقن مذهب جابر يف ذلؽ ترك الؼراءة خؾػ اإلمام فقؿا يجفر فقف 

بالؼراءة دون مآ يجفر وقد روى يزيد الػؼقر طـ جابر قال كـا كؼرأ يف الظفر 

والعصر خؾػ اإلمام يف الركعتقـ إولققـ بػاتحة الؽتاب وسقرة ويف إخريقـ 

 هـا. «بـ مسعقد يؽقن مذهب بػاتحة الؽتاب وكذلؽ يشبف أن

  بـ طبد ( طـ َجابِرِ 952وطـد ابـ ماجف )
ِ
كـا َكْؼَرُأ يف الظُّْفِر »: قال ڤاهلل

ـِ  ُْخَرَيْق ْٕ ـِ بَِػاتَِحِة اْلؽَِتاِب َوُسقَرٍة ويف ا ُوَلَقْق ْٕ ـِ ا ْكَعَتْق َماِم يف الرَّ
َواْلَعْصِر َخْؾَػ اإْلِ

 .«بَِػاتَِحِة اْلؽَِتاِب 

ز طدم قراءة»: ڤوقد ثبَت مقققًفا طـ جابر  ، «الػاتحة لؾؿلمقم أكف َجقَّ

ٓ يؼرأ ، أكف كان إذا صؾك خؾػ اإلمام، طـد مالؽ ڤوهؽذا جاء طـ ابـ ُطؿر 

ـْ َكثِقرِ  هبا وجاء ْرَداِء  َط  َقاَل َسِؿْعُت َأَبا الدَّ
ِّ
َة اْلَحْضَرمِل ـِ ُمرَّ َسَلْلُت : َيُؼقُل ، ڤْب

  َرُسقَل 
ِ
َْكَصارِ ، َكَعؿْ : َأفِل ُكؾِّ َصاَلٍة قَِراَءٌة؟ َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ْٕ ـْ ا

َوَجَبْت : َفَؼاَل َرُجٌؾ مِ

ْرَداِء َوُكـُْت َأْقَرَب اْلَؼْقِم مِـُْف َفَؼاَل ، َهِذهِ  َّ َأُبق الدَّ
ـَ َأِخل َما َأَرى : َفاْلَتَػَت إَِلل َيا اْب

 َّٓ َماَم إَِذا َأمَّ اْلَؼْقَم إِ
 .«َقْد َكَػاُهؿْ اإْلِ

أن الـبل »: ڤبـ مالؽ  لؽـ هذا الؼقل اجتفاد مـفؿ لؿا يف حديث أكس

أتؼرؤون يف صؾك بلصحابف فؾؿا قضك صالتف أقبؾ طؾقفؿ بقجفف فؼال  ملسو هيلع هللا ىلص

فَل فسؽتقا قالفا ثالثا فؼال قائؾ أو قائؾقن إكا لـػعؾ قال  صَلتؽؿ واإلمام يؼرأ

 .وهق يف الجامع الصحقح، (1)«كػسفتػعؾقا ولقؼرأ أحدكؿ بػاتحة الؽتاب يف 
                                                                                       

(، وهق يف أحاديث معؾة ضاهرها الصحة لإلمام القادطل 89ص6أخرجف اإلمام أبق يعؾك يف مسـده )ج (1)

 ( وفال فقف: الحديث ضاهره الحسـ، ولؽـ ابـ أبك حاتؿ يؼقل كؿا يف 62برقؿ ،)«لقلده  «العؾؾ

بـ طؿرو والحديث ما رواه خالد الحذاء طـ أبك قالبة طـ  اهلل (: وهؿ فقف طبقد613( رقؿ )286ص2)ج

 مـ فقائد أخقـا الحربل.اهلُل َطَؾْقِف وطؾك آلف َوَسؾََّؿ.  بـ أبك طائشة طـ رجؾ مـ أصحاب الـبل َصؾَّك محؿد
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ُؽْؿ »: أكف قال ملسو هيلع هللا ىلصوجاء طـد أحؿد مـ حديث رجؾ مـ أصحاب الـبل  َلَعؾَّ

 َقاَل  َيا َرُسقَل ، َكَعؿْ : ؟ ُقْؾـَا َتْؼَرُءوَن َخْؾَػ إَِماِمُؽؿْ 
ِ
َّٓ بَِػاتَِحِة الْؽَِتاِب : اهلل  .«َٓ َتْػَعُؾقا إِ

أي ٓ ، «لؿـ لؿ يؼرأ بػاتحة الؽتاب ٓ َصََلةَ »: وذهب بعضفؿ إلك أن ققلف

 .وإٓ فنن الصالة صحقحة، صالة كامؾة

كؿا تؼدم مـ ققل الرتمذي أهنا ٓ ، لؽـ الذي طؾقف جؿٌع مـ أهؾ العؾؿ

 صالة صحقحة !

فؿـ ترك فاتحة الؽتاب يف ركعة مـ الركعات طؾك الؼقل الصحقح مـ 

 .فصالتف باصؾة، أققال أهؾ العؾؿ

والصحقح ما ، ف يجب طؾقف أن يؼرأها يف الصالة مرةوذهب بعضفؿ إلك أك

كان إذا قام إلك الركعة الثاكقة قرأ الػاتحة »: ڤتؼدم لؿا ثبت طـ أبل هريرة 

 .«ولؿ يسؽت

كان إذا دخؾ يف الصالة قرأ  ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل »: ڤوقد ُطؾؿ مـ حديث طائشة 

 .«الحؿد هلل رب العالؿقـ

 :ذنس أمسا٤ فاحت١ ايهتاب 

 :الؽتاب لفا أسؿاء مـفاوفاتحة 

 ،ٕن الؿصحػ افتتح هبا: فاتحة الؽتاب: إول

 .أم الؼرآن: الثاين

 .الصالة: الثالث

ـْ َأبِل َسِعقٍد اْلُخْدِريِّ ، الرققة: الرابع  »: ڤفَع
ِّ
ـْ َأْصَحاِب الـَّبِل

 ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ كَاًسا مِ

ـْ َأْحَقاِء اْلَعَرِب َفَؾْؿ َيْؼُروُهْؿ َفَبْقـََؿا ُهْؿ َكَذلَِؽ إِْذ ُلِدَغ َسقُِّد ُأوَلِئَؽ 
 مِ
ٍّ
َأَتْقا َطَؾك َحل

َٓ َكْػَعُؾ َحتَّك َتْجَعُؾقا  ـْ َدَواٍء َأْو َراٍق َفَؼاُلقا إِكَُّؽْؿ َلْؿ َتْؼُروَكا َو
َفَؼاُلقا َهْؾ َمَعُؽْؿ مِ
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اِء َفَجَعَؾ َيْؼَرُأ بُِلمِّ اْلُؼْرآِن َوَيْجَؿُع ُبَزاَقُف َوَيْتِػُؾ َلـَا ُجْعاًل َفجَ  ـْ الشَّ
َعُؾقا َلُفْؿ َقطِقًعا مِ

 
َّ
َٓ َكْلُخُذُه َحتَّك َكْسَلَل الـَّبِل اِء َفَؼاُلقا  َوَما َفَسَلُلقُه َفَضِحَؽ َوَقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَفَبَرَأ َفَلَتْقا بِالشَّ

َفا ُرْقَقٌة ُخُذ   .(1)«وَها َواْضرُِبقا لِل بَِسْفؿٍ َأْدَراَك َأكَّ

 .بـ طققـة  سؿاها بذلؽ اإلمام سػقان، الشافقة: الخامس

 .أم الؽتاب: السادس

 .السبع الؿثاين: السابع

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ﴿: بذلؽ اهلل  سؿاها، الؼرآن العظقؿ: الثامـ

 .[98: الحجر] ﴾ۉ ۉ

 .ولفا غقر هذه مـ إسؿاء طؾك ما بقـاها يف تػسقرها بحؿد هلل 
 :حهِ َٔ أدزى ايسنٛع ٚمل ٜكسأ ايفاحت١ 

الصحقح مـ أققال ، ولؿ يؼرأ الػاتحة، ومـ أدرك اإلمام راكًعا وركع معف

 .أهؾ العؾؿ أكف يعقد لفذا الحديث

 :(312بعد حديث ) قال اإلمام الترمذي 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة    َأنَّ َرُسقَل »: ڤفَع
ِ
ـْ َصاَلٍة َجَفَر فِقَفا  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

اْكَصَرَف مِ

  َكَعْؿ َيا َرُسقَل : َفَؼاَل َرُجٌؾ  َهْؾ َقَرَأ َمِعل َأَحٌد ِمـُْؽْؿ آكًِػابِاْلِؼَراَءِة َفَؼاَل 
ِ
 :َقاَل ، اهلل

ـْ اْلِؼَراَءِة َمَع َرُسقلِ : َقاَل  ،إِكِّل َأُققُل َمالِل ُأَكاَزُع اْلُؼْرآنَ     َفاْكَتَفك الـَّاُس َط
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

  فِقَؿا َجَفَر فِقِف َرُسقُل 
ِ
ـْ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـَ َسِؿُعقا َذلَِؽ مِ َؾَقاِت بِاْلِؼَراَءِة ِحق ـْ الصَّ
مِ

  َرُسقلِ 
ِ
 .(2)«ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

                                                                                       

 (.3312(، ومسؾؿ )6847أخرجف البخاري ) (1)

(، وهق يف الصحقح 959(، وابـ ماجف ):2:(، والـسائل )423(، والرتمذي )937أخرجف أبق داود ) (2)

 (.23:8برقؿ ) الؿسـد لإلمام القادطل 
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 :- اإلمام الترمذي  - َقاَل 
ـِ َمْسُعقٍد َوِطْؿَرانَ  ـْ اْب ـٍ َوَجابِرِ  َوفِل اْلَباب َط ـِ ُحَصْق ـِ َطْبدِ  ْب   ْب

ِ
 .اهلل

 اْسُؿُف ُطَؿاَرُة َوُيَؼاُل َطْؿُرو
ُّ
ْقثِل ـُ ُأَكْقَؿَة الؾَّ ـٌ َواْب ـُ ُأَكْقَؿَة  َهَذا َحِديٌث َحَس ْب

ْهِريِّ َهَذا اْلَحِديَث َوَذَكُروا َهَذا اْلَحْرَف   .َوَرَوى َبْعُض َأْصَحاِب الزُّ

ْهرِيُّ َقاَل : َقاَل  ـْ َرُسقلِ : الزُّ
ـَ َسِؿُعقا َذلَِؽ مِ ـْ اْلِؼَراَءِة ِحق   َفاْكَتَفك الـَّاُس َط

ِ
 اهلل

َمامِ ، ملسو هيلع هللا ىلص ـْ َرَأى اْلِؼَراَءَة َخْؾَػ اإْلِ َنَّ ; َوَلْقَس فِل َهَذا اْلَحِديِث َما َيْدُخُؾ َطَؾك َم
ِ
ٕ

  ڤَأَبا ُهَرْيَرَة 
ِّ
ـْ الـَّبِل  .َهَذا اْلَحِديَث  ملسو هيلع هللا ىلصُهَق الَِّذي َرَوى َط

 ، ڤَوَرَوى َأُبق ُهَرْيَرَة 
ِّ
ـْ الـَّبِل ـْ َصؾَّك َصََلًة َلْؿ َيْؼَرْأ فِقَفا »: َأكَُّف َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَط َم

َفَؼاَل َلُف َحامُِؾ اْلَحِديِث إِكِّل َأُكقُن ، «بُِلمِّ اْلُؼْرآِن َفِفَل ِخَداٌج َفِفَل ِخَداٌج َغْقُر َتَؿامٍ 

 .اْقَرْأ بَِفا فِل َكْػِسَؽ : َماِم َقاَل َأْحَقاًكا َوَراَء اإْلِ 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة   »: َقاَل ، ڤَوَرَوى َأُبق ُطْثَؿاَن الـَّْفِديُّ َط
ُّ
َأْن  ملسو هيلع هللا ىلصَأَمَركِل الـَّبِل

َّٓ بِِؼَراَءِة َفاتَِحِة اْلؽَِتاِب  َٓ َصاَلَة إِ  .«ُأَكاِدَي َأْن 

َماُم بِاْلِؼَراَءةِ : َواْخَتاَر َأْكَثُر َأْصَحاِب اْلَحِديِث  ُجُؾ إَِذا َجَفَر اإْلِ َٓ َيْؼَرَأ الرَّ ، َأْن 

َمامِ : َوَقاُلقا  .َيَتَتبَُّع َسَؽَتاِت اإْلِ

ـْ 
َماِم َفَرَأى َأْكَثُر َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ مِ َوَقْد اْخَتَؾَػ َأْهُؾ اْلِعْؾِؿ فِل اْلِؼَراَءِة َخْؾَػ اإْلِ

 
ِّ
َماِم َوبِِف َيُؼقُل َوالتَّابِعِ  ملسو هيلع هللا ىلصَأْصَحاِب الـَّبِل ـْ َبْعَدُهْؿ اْلِؼَراَءَة َخْؾَػ اإْلِ ـَ َوَم ق

ـُ َأَكٍس َوَطْبدُ  َمالُِؽ    ْب
ِ
ـْ  اهلل ُّ َوَأْحَؿُد َوإِْسَحُؼ َوُرِوَي َط

افِِعل ـُ اْلُؿَباَرِك َوالشَّ ْب

  َطْبدِ 
ِ
َماِم وَ  اهلل ـِ اْلُؿَباَرِك َأكَُّف َقاَل َأَكا َأْقَرُأ َخْؾَػ اإْلِ ـْ ْب

َّٓ َقْقًما مِ الـَّاُس َيْؼَرُءوَن إِ

ـْ َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ فِل َتْرِك 
َد َقْقٌم مِ ـْ َلْؿ َيْؼَرْأ َصاَلُتُف َجائَِزٌة َوَشدَّ ـَ َوَأَرى َأنَّ َم اْلُؽقفِقِّق

 َّٓ َٓ ُتْجِزُئ َصاَلٌة إِ َماِم َفَؼاُلقا   بِِؼَراَءِة قَِراَءِة َفاتَِحِة اْلؽَِتاِب َوإِْن َكاَن َخْؾَػ اإْلِ

َماِم َوَذَهُبقا إَِلك َما َرَوى ُطَباَدةُ  امِِت  َفاتَِحِة اْلؽَِتاِب َوْحَدُه َكاَن َأْو َخْؾَػ اإْلِ ـُ الصَّ ْب
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ِّ
ـْ الـَّبِل   َوَقَرَأ ُطَباَدةُ  ملسو هيلع هللا ىلصَط

ِّ
امِِت َبْعَد الـَّبِل ـُ الصَّ َل َقْقَل  ملسو هيلع هللا ىلصْب َماِم َوَتَلوَّ َخْؾَػ اإْلِ

 
ِّ
 َوإِْسَحُؼ َوَغْقُرُهَؿا َٓ َص  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِل

ُّ
افِِعل َّٓ بِِؼَراَءِة َفاتَِحِة اْلؽَِتاِب َوبِِف َيُؼقُل الشَّ اَلَة إِ

ا َأْحَؿدُ    َوَأمَّ
ِّ
ـُ َحـَْبٍؾ َفَؼاَل َمْعـَك َقْقِل الـَّبِل ـْ َلْؿ َيْؼَرْأ بَِػاتَِحِة  ملسو هيلع هللا ىلصْب َٓ َصاَلَة لَِؿ

ـِ َطْبدِ  اْلؽَِتاِب إَِذا َكاَن َوْحَدُه َواْحَتجَّ بَِحِديِث َجابِرِ  ـْ َصؾَّك  ْب  َحْقُث َقاَل َم
ِ
اهلل

َماِم قَ  َّٓ َأْن َيُؽقَن َوَراَء اإْلِ ـُ  اَل َأْحَؿدُ َرْكَعًة َلْؿ َيْؼَرْأ فِقَفا بُِلمِّ اْلُؼْرآِن َفَؾْؿ ُيَصؾِّ إِ ْب

 
ِّ
ـْ َأْصَحاِب الـَّبِل

  ملسو هيلع هللا ىلصَحـَْبٍؾ َفَفَذا َرُجٌؾ مِ
ِّ
َل َقْقَل الـَّبِل ـْ َلْؿ  ملسو هيلع هللا ىلصَتَلوَّ َٓ َصاَلَة لَِؿ

َيْؼَرْأ بَِػاتَِحِة اْلؽَِتاِب َأنَّ َهَذا إَِذا َكاَن َوْحَدُه َواْخَتاَر َأْحَؿُد َمَع َهَذا اْلِؼَراَءَة َخْؾَػ 

َماِم َوأَ  َمامِ اإْلِ ُجُؾ َفاتَِحَة اْلؽَِتاِب َوإِْن َكاَن َخْؾَػ اإْلِ َٓ َيْتُرَك الرَّ  هـا .ْن 

مبقـًا ، «كتاب الؼراءة خؾػ اإلمام»: قد ألََّػ اإلمام الُبخاري : فائدة هامة

 .أكف ٓ بد لإلمام والؿلمقم والُؿـَْػِرد أن يؼرأ طؾك أقؾ إحقال بػاتحة الؽتاب

ٓسقؿا مع ، وغقره يحتاج إلك أدلة تؼقم بف، صحقًحا وهذا الؼقل الذي كراه

وحديث رجؾ مـ أصحاب ، الذي أخرجف أبق يعؾك ڤوجقد حديث أكس 

َّٓ بَِػاتَِحِة اْلؽَِتاِب »: ولػظف، الذي أخرجف أحؿد، ملسو هيلع هللا ىلصالـبل   .«َفََل َتْػَعُؾقا إِ

ص لفؿ بالؼراءة بػاتحة الؽتاب، فـفاهؿ طـ الؼراءة خؾػ اإلمام ، ورخَّ

 .والحؿد هلل رب العالؿقـ
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 اهلل ٜكسأ يف ايسنعتني  نإ زضٍٛ»: رحدٜح

 د«...األٚيٝني َٔ صال٠ ايعٗس بفاحت١

 

َْكَصاِريِّ  - 193 ْٕ ـْ َأبِل َقَتاَدَة ا   َكاَن َرُسقُل »: َقاَل  ڤ)َط
ِ
َيْؼَرُأ فِل  ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل

ـِ  ـْ َصََلِة الظُّْفرِ بَِػاتَِحِة اْلؽَِتاِب َوُسقَرَتْق ـِ ِم ُوَلقَْق ْٕ ـِ ا ْكَعَتْق ُولَك، الرَّ ْٕ ل ا
ُل فِ ، ُيَطقِّ

ُر فِل الثَّاكَِقةِ  َيَة َأْحَقاًكا َوَكاَن َيْؼَرُأ فِل اْلَعْصرِ بَِػاتَِحِة اْلؽَِتاِب ، َوُيَؼصِّ ْٔ َوُيْسِؿُع ا

ُولَكَوُسقَرَتقْ  ْٕ ل ا
ُل فِ ـِ بِلُمِّ ، ـِ ُيَطقِّ ُْخَرَيْق ْٕ ـِ ا ْكَعَتْق ل الثَّاكَِقِة َوفِل الرَّ

ُر فِ َوُيَؼصِّ

ْبِح . اْلؽَِتاِب  ـْ َصََلِة الصُّ ُوَلك ِم ْٕ ْكَعِة ا ل الرَّ
ُل فِ ُر فِل الثَّاكَِقِة ، َوَكاَن ُيَطقِّ َوُيَؼصِّ

ُْخَرَيقْ  ْٕ ـِ ا ْكَعَتْق ل الرَّ
 .((1)«ـِ بُِلمِّ اْلؽَِتاِب َوَيْؼَرُأ فِ

l: 

 .أحؽام الؼراءة يف الصالة: األحاديث لبياٌ ساق املصيف 

ومـ الؿتلخريـ فقؿا أطؾؿ ، فؼد ُصـَِّػت فقف مصـػات، وباب الؼراءة باب واسع 

وإكؿا ذكر الؿصـػ يف هذا ، الشقخ محؿد با جؿال ذكر فقف ما صح وما لؿ يصح

 .ملسو هيلع هللا ىلصمع أن هـالؽ أحاديث كثقرة يف قراءة الـبل ، طؾقفالباب بعض ما كان مـ الؿتػؼ 

 :ملسو هيلع هللا ىلص ٚأذنس ٖٓا َا تٝطس َٔ قسا٠٤ ايٓيب 

 :يف صال٠ ايظٗس ٚايعضس قسا٠٤ ايٓيب  

ويف إخريقـ قدر خؿسة ، فؽان يؼرأ يف إولققـ مـ الظفر قدر ثَلثقـ آية

                                                                                       

 (.562(، ومسؾؿ ):86أخرجف البخاري ) (1)
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 :ويف العصر قد الـصػ مـ ذلؽ، طشر آية

ـْ َأبِل َسِعقٍد اْلُخْدِريِّ  اَلُة ُتَؼاُم َفَقـَْطؾُِؼ َأَحُدَكا إَلك »: َقاَل  ڤَفَع َكاَكْت الصَّ

  ُثؿَّ َيْرِجُع إَلك اْلَؿْسِجِد َوَرُسقُل ، اْلَبِؼقِع َفَقْؼِضل َحاَجَتُف ُثؿَّ َيْلتِل َأْهَؾفُ 
ِ
فِل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ُوَلك ْٕ ْكَعِة ا  »: َأْيًضا ڤـْ َأبِل َسِعقٍد اْلُخْدِريِّ َوطَ ، َرَواُه ُمْسؾِؿٌ ، «الرَّ
َّ
 ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِل

ـَ آَيةً  ـِ فِل ُكؾِّ َرْكَعٍة َقْدَر َثاَلِثق ُوَلَقْق ْٕ ـِ ا ْكَعَتْق ، َكاَن َيْؼَرُأ فِل َصاَلِة الظُّْفِر فِل الرَّ

ـِ َقْدَر َخْؿَس َطْشَرَة آَيةً  ُْخَرَيْق ْٕ َوفِل اْلَعْصِر فِل ، كِْصَػ َذلَِؽ »: َأْو َقاَل ، َوفِل ا

ـِ فِل ُكؾِّ َرْكَعٍة َقْدَر َخْؿَس َطْشَرَة آَيةً  ُوَلَقْق ْٕ ـِ ا ْكَعَتْق ـِ َقْدَر كِْصِػ ، الرَّ ُْخَرَيْق ْٕ َوفِل ا

 .َرَواُه ُمْسؾِؿٌ  (1)«َذلَِؽ 

ـْ َأبِل َسِعقٍد    َحَزْرَكا قَِقاَم َرُسقلِ »: َأْيًضا َقاَل  ڤَوَط
ِ
فِل الظُّْفِر  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـَ آَيًة َقْدَر ، َواْلَعْصرِ  ق
ـْ الظُّْفِر بَِؼْدِر َثاَلثِ

ـِ مِ ُوَلَقْق ْٕ ـِ ا ْكَعَتْق َفَحَزْرَكا قَِقاَمُف فِل الرَّ

ْجَدةَ  ﴾ٱ ٻٻ﴿ ـِ َطَؾك الـِّْصِػ ، السَّ َِخقَرَتْق ْٕ ـِ ا ْكَعَتْق َوَحَزْرَكا ِقَقاَمُف فِل الرَّ

ـْ َذلَِؽ 
ْفرِ َوَحَزْرَكا قِقَ ، مِ ـْ الظُّ

ـِ مِ َِخقَرَتْق ْٕ ـْ اْلَعْصِر َطَؾك َقْدِر ا
ـِ مِ ُوَلَقْق ْٕ ، اَمُف فِل ا

ـْ َذلَِؽ 
ـْ اْلَعْصِر َطَؾك الـِّْصِػ مِ

ـِ مِ َِخقَرَتْق ْٕ  .َرَواُه ُمْسؾِؿٌ ، (2)«َوَحَزْرَكا قَِقاَمُف فِل ا

ـْ َجابِرِ  ـِ َسُؿَرَة  َوَط  »: َقاَل  ڤْب
ُّ
ْقِؾ إَذا  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن الـَّبِل َيْؼَرُأ فِل الظُّْفِر ِب الؾَّ

ـْ َذلَِؽ ، بِـَْحِق َذلَِؽ  َوفِل اْلَعْصرِ ، َيْغَشك
ْبِح َأْصَقَل مِ  .َرَواُه ُمْسؾِؿٌ  (3)«َوفِل الصُّ

 »: ڤَوَطـُْف 
َّ
،  [2 :إطؾك] ﴾ں ڻ ڻ ڻ﴿َكاَن َيْؼَرُأ فِل الظُّْفِر  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِل

ْبِح َأْصَقَل  ـْ َذلَِؽ َوفِل الصُّ
 .َرَواُه ُمْسؾِؿٌ  (4)«مِ

                                                                                       

 (.563أخرجف ومسؾؿ ) (1)

 (.563أخرجف ومسؾؿ ) (2)

 (.:65أخرجف ومسؾؿ ) (3)

 (.571أخرجف ومسؾؿ ) (4)
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  َأنَّ َرُسقَل »: ڤَوَطـُْف 
ِ
السؿاء ذات ﴿َكاَن َيْؼَرُأ فِل الظُّْفِر َواْلَعْصِر بِـ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

َقرِ  ﴾ٱ ٻ﴿، ﴾الربوج ـْ السُّ
، َرَواُه َأُبق َداُود َوالتِّْرمِِذيُّ ، (1)«َوَكْحِقِهَؿا مِ

 : َوَقاَل 
ُّ
ـٌ َوالـََّسائِل  .َحِديٌث َحَس

ـْ اْلَبَراِء    َكاَن َرُسقُل »: َقاَل  ڤوَط
ِ
َيَة  ُيَصؾِّل ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ْٔ بِـَا الظُّْفَر َفـَْسَؿُع مِـُْف ا

اِرَياِت  ـْ ُسقَرِة ُلْؼَؿاَن َوالذَّ
َياِت مِ ْٔ ـٍ « َبْعَد ا ـُ َماَجْف بِنِْسـَاٍد َحَس ُّ َواْب

 .َرَواُه الـََّساِئل

 :يف صال٠ املػسب ملسو هيلع هللا ىلصقسا٠٤  

ا  ـْ ُجَبْقرِ َوَأمَّ ـِ ُمْطِعٍؿ  اْلَؿْغِرُب َفَع  »: َقاَل  ڤْب
َّ
َيْؼَرُأ بِالطُّقِر  ملسو هيلع هللا ىلصَسِؿْعُت الـَّبِل

 .َرَواُه اْلُبَخاِريُّ َوُمْسؾِؿٌ ، (2)«فِل اْلَؿْغِرِب 

 .«َيْؼَرُأ فِل اْلَؿْغِرِب بِالطُّقرِ »: َوفِل ِرَواَيِة اْلُبَخاِريِّ 

ـِ َطبَّاسٍ  ـْ اْب فُ  - اْلَػْضؾِ  َأنَّ ُأمَّ »: ڤ: وَط َ ُأمُّ
: َسِؿَعتُْف َوُهَق َيْؼَرأُ  ڤ - َوِهل

قَرَة  َيا: َفَؼاَلْت ،  [2: الؿرسالت] ﴾ک گ﴿ ْرَتـِل بِِؼَراَءتَِؽ َهِذِه السُّ  َلَؼْد َذكَّ
ِ
 َوَاهلل

َّ
بُـَل

ِخُر َما َسِؿْعُت َرُسقَل  َٔ   َأكََّفا 
ِ
 .َرَواُه اْلبَُخاِريُّ َوُمْسؾِؿٌ ، (3)«َيْؼَرُأ بَِفا فِل اْلَؿْغِرِب  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـْ َمْرَوانَ  ـِ اْلَحَؽِؿ َقاَل  وَط ـُ َثابٍِت  َقاَل لِل َزْيدُ »: ْب َما َلَؽ َتْؼَرُأ فِل : ڤْب

  اْلَؿْغِرِب بِِؼَصاٍر ؟ َوَقْد َسِؿْعُت َرُسقَل 
ِ
ـِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  .َرَواُه اْلُبَخاِريُّ « َيْؼَرُأ بُِطقَلك الطُّقَلقَْق

ـِ  َهَؽَذا َقاَل  ـُ َأبِل ُمَؾْقَؽَة ُصقَلك الطُّقَلَقْق َْطَراُف َواْلَؿائَِدةُ : اْب ْٕ  .ا

ِحقِح  ُّ بِنِْسـَاِدِه الصَّ
ـَ َثابٍِت َقاَل لَِؿْرَوانَ  َأنَّ َزْيدَ »: َوَرَواُه الـََّسائِل َأَتْؼَرُأ فِل : ْب

                                                                                       

(، حقث قال فقف: 878) (، وهق يف صحقح أبل داود إم لإلمام إلباين 916أخرجف أبق داود ) (1)

وهذا إسـاد جقد، رجالف ثؼات طؾك شرط مسؾؿ; غقر أن سؿاكًا مضطرب الرواية طـ طؽرمة خاصة، وهذه 

سقليت أن شعبة قد روى ; لؽـ «التؼريب»لقست مـفا; إٓ أكف كان قد تغقر بلخرة، فؽان ربؿا ئَؾَؼـ، كؿا يف 

 هذا الحديث طـف، وهق سؿع مـف قبؾ التغُقر; فالحديث صحقح.

 (.574(، ومسؾؿ )876أخرجف البخاري ) (2)

 (.573(، ومسؾؿ )874أخرجف البخاري ) (3)
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 - َيْعـِل َزْيًدا - َكَعْؿ َقاَل : اْلَؽْقَثَر ؟ َقاَل اهلُل َأَحٌد َوإِكَّا َأْطَطْقـَاَك  اْلَؿْغِرِب بُِؼْؾ ُهقَ 

  َفَؿْحُؾقَفٌة َلَؼْد َرَأْيُت َرُسقَل 
ِ
ـِ الؿص ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  .«َيْؼَرُأ فِقَفا بَِلْصَقِل الطُّقَلَقْق

ـْ َطائَِشةَ    َأنَّ َرُسقَل »: ڤ: َوَط
ِ
َْطَراِف  َقَرَأ فِل َصاَلِة اْلَؿْغِرِب بُِسقَرةِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ْٕ ا

ـِ  َقَفا فِل َرْكَعَتْق ـٍ ، (1)«َفرَّ  بِنِْسـَاٍد َحَس
ُّ
 .َرَواُه الـََّساِئل

ـْ ُسَؾْقَؿانَ  ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  وأكثره الؼراءة بالؿػصؾ َفَع ـِ َيَساٍر َط َما »: َقاَل  ڤْب

  َصؾَّْقُت َوَراَء َأَحٍد َأْشَبَف َصاَلًة بَِرُسقلِ 
ِ
ـْ ُفاَلنٍ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

َكاَن ُيطِقُؾ : َقاَل ُسَؾْقَؿانُ . مِ

ُػ اْلَعْصرَ  ـِ َوُيَخػِّ َِخقَرَتْق ْٕ ُػ ا ـْ الظُّْفِر َوُيَخػِّ
ـِ مِ ُوَلَقْق ْٕ ـِ ا ْكَعَتْق َوَيْؼَرُأ فِل ، الرَّ

ؾِ  ؾِ ، اْلَؿْغِرِب بِِؼَصاِر اْلُؿَػصَّ ْبِح ، َوَيْؼَرُأ فِل اْلِعَشاِء بَِقَسِط اْلُؿَػصَّ َوَيْؼَرُأ فِل الصُّ

ؾِ   بِنِْسـَاٍد َصِحقٍح ، (2)«بِطَِقاِل اْلُؿَػصَّ
ُّ
 .َرَواُه الـََّسائِل

ـْ َطْبدِ    َوَط
ِّ
ـَابِِحل  الصُّ

ِ
يِؼ »: اهلل دِّ اْلَؿْغِرَب  ڤَأكَُّف َصؾَّك َوَراَء َأبِل َبْؽٍر الصِّ

ـْ 
ـِ بُِلمِّ اْلُؼْرآِن َوُسقَرٍة مِ ُوَلقَْق ْٕ ـِ ا ْكَعتَْق ؾِ َيْؼَرُأ فِل الرَّ ْكَعِة ، قَِصاِر اْلُؿَػصَّ ُثؿَّ َقاَم فِل الرَّ

َيةِ ، الثَّالِثَِة َفَدكَْقُت َحتَّك َأْن َكاَد َتَؿسُّ ثِقَابِل بِثِقَابِفِ  ْٔ : َفَسِؿْعتُُف َقَرَأ بُِلمِّ اْلُؼْرآِن َوَهِذِه ا

[9: آل طؿران] ﴾ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ﴿
(3). 

 :يف صال٠ ايعػا٤ ملسو هيلع هللا ىلصقسا٠٤ ايٓيب  

ا ـْ  اْلِعَشاءُ  َوأَمَّ   َرُسقَل  َسِؿْعُت » :َقاَل  ڤ اْلبََراءِ  َفَع
ِ
ـِ  اْلِعَشاءِ  فِل َيْؼَرأُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  بِالتِّق

ْيتُقنِ  ـَ  أََحًدا َسِؿْعُت  َوَما ،َوالزَّ  .معـا سبؼ وقد َوُمْسؾِؿٌ  اْلبَُخاِريُّ  َرَواهُ  «َوقَِراَءةً  َصْقًتا مِـْفُ  أَْحَس

ـْ َأبِل َرافٍِع  ڀ ڀ ﴿: َصؾَّْقُت َمَع َأبِل ُهَرْيَرَة اْلَعَتَؿَة َفَؼَرأَ »: َقاَل  ڤَوَط

                                                                                       

 (.2747) (، وهق يف الصحقح الؿـسد لإلمام القادطل 2::أخرجف الـسائل ) (1)

 (.2361هق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل رقؿ )(، و2::8أخرجف أحؿد يف مسـده ) (2)

لِ  (3) ِحقِح  (:31) َرَواُه َمالٌِؽ فِل اْلُؿَقصَّ  .بِنِْسـَاِدِه الصَّ
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 .(1)«ملسو هيلع هللا ىلصَسَجْدُت َخْؾَػ َأبِل اْلَؼاِسِؿ : َفَؼاَل ، َفُؼْؾُت َلفُ ، َفَسَجدَ  [2: آكشؼاق] ﴾ٺ

ـْ َجابٍِر   »: ڤَوَط
َّ
َل فِل اْلِعَشاءِ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِل ـَ َصقَّ َيا ُمَعاُذ إَذا : َقاَل لُِؿَعاٍذ ِحق

َْطَؾك ْٕ ْؿِس َوُضَحاَها َوَسبِّْح اْسَؿ َربَِّؽ ا ، َواْقَرْأ بِْسِؿ َربَِّؽ ، َأَمْؿَت الـَّاَس َفاْقَرْأ بِالشَّ

ْقِؾ إَذا َيْغَشك  .(2)«َوالؾَّ

ـْ ُبَرْيَدَة   »: ڤَوَط
َّ
ْؿِس  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِل ِخَرِة بِالشَّ ْٔ َكاَن َيْؼَرُأ فِل اْلِعَشاِء ا

َقرِ  ـْ السُّ
 .(3)«َوُضَحاَها َوَكْحِقَها مِ

 :يف صال٠ ايضبح ملسو هيلع هللا ىلصقسا٠٤ ايٓيب  

ا بُْح  َوأَمَّ ـْ  الصُّ   َكانَ » :َقاَل  ڤ برزة أَبِل َفَع
ُّ
بَْح  ُيَصؾِّل ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل  َفقَـَْصِرُف  الصُّ

ُجُؾ  ـِ  فِل َيْؼَرأُ  َوَكانَ  ،َجؾِقَسفُ  َفقَْعِرُف  الرَّ ْكَعتَْق ـَ  َما إْحَداُهَؿا أَوْ  الرَّ ـَ  بَْق تِّق  .(4)«اْلِؿاَئةِ  إَلك السِّ

ـَ إَلك اْلِؿاَئةِ »: َوِرَواَياِت ُمْسؾِؿٍ  تِّق ـَ السِّ  .«َيْؼَرُأ فِل اْلَػْجِر َما َبْق

ـْ َطْبدِ    َوَط
ِ
ائِِب  اهلل ـِ السَّ   َصؾَّك»: َقاَل  ڤْب

ُّ
ةَ  ملسو هيلع هللا ىلصبِـَا الـَّبِل ْبَح بَِؿؽَّ ، الصُّ

َأْو َحتَّك َجاَء ِذْكُر ، َفاْسَتْػَتَح ُسقَرَة اْلُؿْممِـُقَن َحتَّك َجاَء ِذْكُر ُمقَسك َوَهاُرونَ 

 
َّ
 .(5)«َسْعَؾٌة َفَرَكعَ  ملسو هيلع هللا ىلصِطقَسك َأَخَذْت الـَّبِل

ـْ ُقْطَبةَ  ـِ َمالٍِؽ  َوَط  »: ڤ: ْب
ِّ
ِل َرْكَعٍة  ملسو هيلع هللا ىلص َأكَُّف َصؾَّك َمَع الـَّبِل بَْح َفَؼَرَأ فِل َأوَّ الصُّ

 .(6)«َأْو ُربََّؿا َقاَل فِل ق [21-21: ق] ﴾ھ ھ ھ ھ ے ے﴿
                                                                                       

 .(689) َوُمْسؾِؿٌ  (477) َرَواُه اْلُبَخاِريُّ  (1)

 .، وَهَذا َلْػُظ إْحَدى ِرَواَياِت ُمْسؾِؿٍ (376) َوُمْسؾِؿٌ  (812) َرَواُه اْلُبَخاِريُّ  (2)

ـٌ  (:41) َرَواُه التِّْرمِِذيُّ  (3)  .َوَقاَل: َحِديٌث َحَس

، َوَسائِِر ِرَواَياتِفِ (572) َوُمْسؾِؿٌ  (652) َرَواُه اْلُبَخاِريُّ  (4)  .، َوَهَذا َلْػُظ ِرَواَيِة اْلُبَخاِريِّ

 .(566) َرَواُه ُمْسؾِؿٌ  (5)

 .(568) َرَواُه ُمْسؾِؿٌ  (6)
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ـْ َجابِرِ  ـِ َسُؿَرةَ  َوَط  »: ڤ: ْب
َّ
ٱٻ ﴿َكاَن َيْؼَرُأ فِل اْلَػْجِر ِب  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِل

 .َرَواُه ُمْسؾِؿٌ « َوَكاَن َصاَلُتُف َبْعُد َتْخِػقًػا،  [2: ق] ﴾ٻ ٻ

ـِ ُحَرْيٍث  ـْ اْب  »: ڤَوَط
َّ
 ﴾ک گ گ﴿: َيْؼَرُأ فِل اْلَػْجرِ  ملسو هيلع هللا ىلصَأكَُّف َسِؿَع الـَّبِل

 .(1)«[28: التؽقير]

ـْ ُمَعاذِ  ـِ َطْبدِ  َوَط   ْب
ِّ
 اْلُجَفـِل

ِ
 : اهلل

َّ
ـْ ُجَفْقـََة َأْخَبَرُه َأكَُّف َسِؿَع الـَّبِل

 ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُجاًل مِ

ْبِح  ـِ كِْؾَتْقِفَؿا [2: الزلزلة] ﴾ٹ ڤ ڤ﴿َيْؼَرُأ فِل الصُّ ْكَعَتْق َفاَل َأْدِري ، فِل الرَّ

 َرُسقُل 
َ
  َأَكِسل

ِ
 .َرَواُه َأُبق َداُود بِنِْسـَاٍد َصِحقٍح  (2)«َأْم َقَرَأ َذلَِؽ َطْؿًدا ؟ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

 :وباإلكسان يف الثاكقة، يقم الجؿعة بالسجدة يف إولك ويف فجر

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة   »: َقاَل  ڤَوَط
ُّ
 ٱ﴿َيْؼَرُأ فِل اْلَػْجِر َيْقَم اْلُجُؿَعِة  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن الـَّبِل

 .(3)«[2: اإلكسان] ﴾ۈ ٴۇ ۋ ۋ﴿وَ ، ةدَ جْ السَّ  ﴾ٻ ٻ

 :ادتُع بني ايطٛزتني يف زنع١ ٚاحد٠ 

ـِ فِل َرْكَعةٍ  ـَ ُسقَرَتْق ا اْلَجْؿُع َبْق  :َوَأمَّ

ـِ َمْسُعقٍد »: َقاَل  ڤَفِػقِف َحِديُث َأبِل َوائٍِؾ  : َفَؼاَل  ڤَجاَء َرُجٌؾ إَلك اْب

ـُ َمْسُعقدٍ  ْقَؾَة فِل َرْكَعٍة َفَؼاَل اْب َؾ الؾَّ ْعرِ  ڤ: َقَرْأُت اْلُؿَػصَّ ا َكَفذِّ الشِّ َلَؼْد ، َهذًّ

تِل َكاَن َرُسقُل    َطَرْفُت الـََّظائَِر الَّ
ِ
َـّ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ـَ ُسقَرًة ، َيْؼُرُن َبْقـَُف ـْ َفَذَكَر ِطْشِري

مِ

ـِ فِل ُكؾِّ َرْكَعةٍ  ِؾ ُسقَرَتْق  .(4)«اْلُؿَػصَّ

ـْ َطْؾَؼَؿةَ 24:7وقد أخرج أبق داود يف ســف ) َْسَقدِ ، ( َط ْٕ َٓ ، َوا ـَ : َقا َأَتك اْب
                                                                                       

 .(567) َرَواُه ُمْسؾِؿٌ  (1)

 (.2611برقؿ ) (، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل 927أخرجف أبق داود ) (2)

ـِ َطبَّاٍس  (:98) ، َوَرَواُه ُمْسؾِؿٌ (991) َوُمْسؾِؿٌ  (9:2) َرَواُه اْلُبَخاِريُّ  (3) ـْ اْب  .ڤَأْيًضا َط

 .(833) َوُمْسؾِؿٌ  (،886) َرَواُه اْلُبَخاِريُّ  (4)
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َؾ فِل َرْكَعةٍ : َفَؼاَل ، َمْسُعقٍد َرُجٌؾ  ْعرِ : َفَؼاَل ، إِكِّل َأْقَرُأ اْلُؿَػصَّ ا َكَفذِّ الشِّ َوَكْثًرا ، َأَهذًّ

َقؾِ   »، َكـَْثِر الدَّ
َّ
َـّ الـَّبِل

ـِ فِل َرْكَعةٍ  ملسو هيلع هللا ىلصَلؽِ قَرَتْق ـَ ، َكاَن َيْؼَرُأ الـََّظائَِر السُّ ْحَؿ َوالـَّْجَؿ  الرَّ

َة فِل َرْكَعةٍ ، فِل َرْكَعةٍ  اِرَياِت فِل َرْكَعةٍ ، َواْقتََرَبْت َواْلَحاقَّ ، َوإَِذا َوَقَعْت ، َوالطُّقَر َوالذَّ

ـَ ، َوَسَلَل َسائٌِؾ َوالـَّاِزَطاِت فِل َرْكَعةٍ ، َرْكَعةٍ َوكُقَن فِل  ِػق َوَطَبَس فِل  َوَوْيٌؾ لِْؾُؿَطػِّ

َؾ فِل َرْكَعةٍ ، َرْكَعةٍ  مِّ َر َواْلُؿزَّ ثِّ َٓ ُأْقِسُؿ بَِقْقِم اْلِؼَقاَمِة فِل َرْكَعةٍ ، َواْلُؿدَّ ، َوَهْؾ َأَتك َو

َرْت فِل َرْكَعةٍ ، فِل َرْكَعةٍ َوَطؿَّ َيَتَساَءُلقَن َواْلُؿْرَساَلِت  ْؿُس ُكقِّ َخاَن َوإَِذا الشَّ ، «َوالدُّ

ـِ َمْسُعقٍد »: َقاَل َأُبق َداُودَ   «َهَذا َتْللِقُػ اْب
 .وُذكِر غقر هذه السقر يف الصؾقات

 .وصالة الظفر، أن أصقل صالة هل صالة الػجر: فالشاٍد

 ،قد يؽقن يف كقم السبب يف صقلفا ٕن أحدهؿ: فؼقؾ، أما صَلة الػجر

 .فاسُتِحب اإلصالة حتك يدرك الصالة

فاسُتِحبت  ،ويف بعض أطؿالفؿ، ٕن أحدهؿ يؽقن يف ققؾقلة: فؼقؾ، وأما الظفر

 .اإلصالة حتك يدرك الصالة

 ڤبؾ يف حديث أبل سعقد ، وهذا مـ إدلة طؾك مراطاة اإلمام لؾؿلمقمقـ

اِهُب إَِلك اْلبَِؼقعِ َلَؼْد َكاَكْت »: وقد تؼدم َقاَل ، طـد مسؾؿ  َصاَلُة الظُّْفِر ُتَؼاُم َفقَْذَهُب الذَّ

ُل ُثؿَّ َيْلتِل َوَرُسقُل    َفقَْؼِضل َحاَجتَُف ُثؿَّ َيتََقضَّ
ِ
لَفا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ا ُيَطقِّ ُوَلك مِؿَّ ْٕ ْكَعِة ا  .«فِل الرَّ

 .وأقصر الصؾقات طـد جؿقع الؿذاهب هل صالة الؿغرب

وُيستحب أن تؽقن الؼراءة فقفؿا ، فقُتَقسط الؼراءة فقفؿا، وأما العصر والعشاء

َيْؼَرُأ فِل الَْؿْغرِِب بِِؼَصاِر »: ملسو هيلع هللا ىلصكان الـبل  ڤفػل حديث أبل ُهريرة ، بقسط الُؿػصؾ

ؾِ  ؾِ ، الُْؿَػصَّ ؾِ ، َوَيْؼَرُأ فِل اْلِعَشاِء بَِقَسِط اْلُؿَػصَّ بِْح بُِطَقِل الُْؿَػصَّ  .«َوَيْؼَرُأ فِل الصُّ
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 .الؿػصؾ مـ سقرة ق إلك آخر سقرة الؿرسالتوصقل 

 .ووسط الؿػصؾ مـ سقرة طؿ إلك سقرة الؾقؾ

 .وقصار الؿػصؾ مـ الضحك إلك الـاس

، وتجد أن كثقًرا مـ الـاس ربؿا زِهدوا يف الؼراءة مـ هذه إجزاء إخقرة

 .واضب طؾك الؼراءة مـفؿا كثقًرا ملسو هيلع هللا ىلصمع أن الـبل 

وفقفا ، والؿعاد، أهنا سقر متضؿـة لؾبعثوالسبب فقؿا يظفر واهلل أطؾؿ 

 .أكثر مـ غقرها مـ السقر، الرتغقب والرتهقب

ـِ َماَهٍؽ  طـ ُيقُسَػ : قال، فػل صحقح البخاري إِكِّل ِطـَْد َطائَِشَة ُأمِّ : َقاَل ، ْب

ـَ   ، ڤالُؿْممِـِق
 
ـِ َخْقٌر؟ َقاَلْت : َفَؼاَل ، إِْذ َجاَءَها ِطَراقِل َك؟ ، َوْيَحَؽ : َأيُّ الَؽَػ َوَما َيُضرُّ

ـَ : َقاَل » ، َلَعؾِّل ُأَولُِّػ الُؼْرآَن َطَؾقْفِ : لَِؿ؟ َقاَل : َأِريـِل ُمْصَحَػِؽ؟ َقاَلْت ، َيا ُأمَّ الُؿْممِـِق

َك َأيَُّف َقَرْأَت َقبُْؾ؟»: َقاَلْت ، َفنِكَُّف ُيْؼَرُأ َغقَْر ُمَملٍَّػ  َل َما كََزَل مِـُْف  «َوَما َيُضرُّ إِكََّؿا كََزَل َأوَّ

ؾِ  ـَ الُؿَػصَّ
َحتَّك إَِذا َثاَب الـَّاُس إَِلك اإِلْسالَِم كََزَل ، فِقَفا ذِْكُر الَجـَِّة َوالـَّارِ ، ُسقَرٌة مِ

ءٍ ، الَحالَُل َوالَحَرامُ 
ْ
َل َشل ، الَخْؿَر َأبًَدا َٓ كََدعُ : َلَؼاُلقا، َٓ َتْشَربُقا الَخْؿرَ : َوَلْق كََزَل َأوَّ

كَا َأبًَدا: َلَؼاُلقا، َٓ َتْزكُقا: َوَلْق كََزَل  ٍد ، َٓ كََدُع الزِّ َة َطَؾك ُمَحؿَّ َوإِكِّل  ملسو هيلع هللا ىلصَلَؼْد كََزَل بَِؿؽَّ

َوَما كََزَلْت ُسقَرُة  [57: الؼؿر] ﴾ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ﴿: َلَجاِرَيٌة َأْلَعُب 

َّٓ َوأَكَا  َقرِ ، َفَلْخَرَجْت َلُف الُؿْصَحَػ : َقاَل ، «ِطـَْدهُ البََؼَرةِ َوالـَِّساِء إِ  .(1)«َفلَْمَؾْت َطَؾقِْف آَي السُّ

إولققـ  مـ الؿداومة الؼراءة يف الركعتقـ ملسو هيلع هللا ىلصما كان طؾقف الـبل : ويف احلديث

يف ، وهذا دلقٌؾ طؾك تعُقـ قراءة الػاتحة، مـ صالة الظفر بػاتحة وسقرتقـ

 .الصالة الجفرية والسرية
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ويستحب أن ٓ يؽتػل الؿصؾل ، أية أحقاًكا ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  وربؿا أسؿعفؿ رسقل

 .يف الركعتقـ إولققـ بػاتحة الؽتاب

فذاك وإن زاد طؾقفا ففق ، بػاتحة الؽتاب يف إخريقـ إن اكتػك بالؼراءة

  َحَزْرَكا قَِقاَم َرُسقلِ »: َقاَل  ڤأفضؾ فػل حديث أبل سعقد 
ِ
ْفِر  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل فِل الظُّ

ـَ آَيًة َقْدَر ، ْلَعْصرِ َوا ق
ـْ الظُّْفِر بَِؼْدِر َثاَلثِ

ـِ مِ ُوَلَقْق ْٕ ـِ ا ْكَعَتْق َفَحَزْرَكا قَِقاَمُف فِل الرَّ

ْجَدةَ  ﴾ٱ ٻٻ﴿ ـِ َطَؾك الـِّْصِػ ، السَّ َِخقَرَتْق ْٕ ـِ ا ْكَعَتْق َوَحَزْرَكا ِقَقاَمُف فِل الرَّ

ـْ َذلَِؽ 
ْفرِ َوَحَزْرَكا قَِقاَمُف فِل ، مِ ـْ الظُّ

ـِ مِ َِخقَرَتْق ْٕ ـْ اْلَعْصِر َطَؾك َقْدِر ا
ـِ مِ ُوَلَقْق ْٕ ، ا

ـْ َذلَِؽ 
ـْ اْلَعْصِر َطَؾك الـِّْصِػ مِ

ـِ مِ َِخقَرَتْق ْٕ  .«َوَحَزْرَكا قَِقاَمُف فِل ا

  يف كؾ َصاَلٍة ُيْؼَرُأ فؿا َأْسَؿَعـَا رسقل»: ڤوطـ أبل هريرة 
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

َأْخَػك َطـَّا َأْخَػْقـَا َطـُْؽْؿ َوإِْن لؿ َتِزْد طؾك ُأمِّ اْلُؼْرآِن َأْجَزَأْت َوإِْن َأْسَؿْعـَاُكْؿ وما 

 .أخرجف البخاري وقد تؼدم معـا« ِزْدَت َفُفَق َخْقرٌ 

ُوَلك»: قولُ ْٕ ل ا
ُل فِ  :«ُيَطقِّ

ل يف ، وتؼصقر التل تؾقفا، استحباب إصالة الركعة إولك: فيُ وإن َصقَّ

 .صالتف صحت، إخريات

يف الحؽؿة مـ ذلؽ حتك يدرك الؿلمقم فضقؾة إدراك الصالة مـ : وققؾ

ٕن بعض أهؾ العؾؿ قد ذهب إلك أن تؽبقرة اإلحرام تؽقن إلك قبؾ ، أولفا

 .الركقع واهلل أطؾؿ

ُر فِل الثَّاكَِقةِ »: قولُ  :«َوُيَؼصِّ

 .غالًبا ملسو هيلع هللا ىلصوهذا هدي الـبل 

َيَة »: قولُ ْٔ  :«َأْحَقاًكاَوُيْسِؿُع ا

، ففؾ يؽقن هذا اإلسؿاع مؼصقًدا أم غقر مؼصقد، أي يف الصالة السرية
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وَمـ ، واستدل العؾؿاء هبذا طؾك أن اإلسرار لقس بقاجب يف الصؾقات السرية

ـْ َأبِل  ملسو هيلع هللا ىلصَجَفر صحت صالتف لؽـ يـبغل أن ُيتابع الـبل  يف اإلسرار كؿا جاء َط

  َأنَّ َرُسقَل ، ڤُهَرْيَرَة 
ِ
َّٓ بِِؼَراَءةٍ »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل : ڤَقاَل َأُبق ُهَرْيَرَة ، «َٓ َصََلَة إِ

ـَ َرُسقُل »   َفَؿا َأْطَؾ
ِ
 .(1)«َأْطَؾـَّاُه َلُؽْؿ َوَما َأْخَػاُه َأْخَػْقـَاُه َلُؽؿْ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ُل فِل »: قولُ ـِ ُيَطقِّ ُوَلكَوَكاَن َيْؼَرُأ فِل اْلَعْصرِ بَِػاِتَحِة اْلؽَِتاِب َوُسقَرَتْق ْٕ ، ا

ـِ بُِلمِّ اْلؽَِتاِب  ُْخَرَيْق ْٕ ـِ ا ْكَعَتْق ل الرَّ
ُر فِل الثَّاكَِقِة َوفِ  :«َوُيَؼصِّ

 .طؾك ما تؼدم

 :«بلم الؽتاب»: قولُ

 .هل فاتحة الؽتاب وإكؿا هذا مـ تـقع أسؿاءها

ْبِح »: قولُ ـْ َصََلِة الصُّ ُوَلك ِم ْٕ ْكَعِة ا ل الرَّ
ُل فِ  :«َوَكاَن ُيَطقِّ

أو ، وربؿا تلخر أحدهؿ يف ُغسؾٍ ، بـقم تؼدم مـ أن الـاس حديثقا طفدلؿا 

: وٕهنا صالة مشفقدة مـ الؿالئؽة قال تعالك، صفارة حتك يدرك اإلمام

 .[89: اإلسراء] ﴾ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ﴿

  َأنَّ َرُسقَل ، ڤ ويف حديث أبل هرير ة
ِ
َيَتَعاَقُبقَن فِقُؽْؿ َمََلئَِؽٌة »: قال ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـَ  َؽٌة بِالـََّفاِر َوَيْجَتِؿُعقَن يف َصََلِة اْلَػْجرِ َوَصََلِة اْلَعْصرِ ُثؿَّ َيْعُرُج الَِّذي
ْقِؾ َوَمََلئِ بِالؾَّ

َباُتقا فِقُؽْؿ َفَقْسَلُلُفْؿ وهق َأْطَؾُؿ بِِفْؿ َكْقَػ َتَرْكُتْؿ ِطَباِدي َفَقُؼقُلقَن َتَرْكـَاُهْؿ َوُهْؿ 

 .متػؼ طؾقف، (2)«ْؿ َوُهْؿ ُيَصؾُّقنَ ُيَصؾُّقَن َوَأَتْقـَاهُ 

ُر فِل الثَّاكَِقةِ »: قولُ  .طؾك ما تؼدم :«َوُيَؼصِّ
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ـِ بُِلمِّ اْلؽَِتاِب »: قولُ ُْخَرَيْق ْٕ ـِ ا ْكَعَتْق ل الرَّ
 :«َوَيْؼَرُأ فِ

 .أي يؽتػل بالػاتحة وإن زاد جاز ذلؽ

ـِ »: قولُ ُْخَرَيْق ْٕ ـِ ا ْكَعَتْق  :«الرَّ

 .الؼراءة يف صالة الظفر والعصرطائٌد إلك 

ومـ سؾؽ مسؾؽف مـ الشقعة الذيـ يجقزون ، رٌد طؾك أبل حـقػة: وفيُ

، يف الركعتقـ إخريقـ مـ الظفر، والتفؾقؾ، والتؽبقر، والتحؿقد، آكتػاء بالتسبقح

 .ومـ العصر
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  ملسو هيلع هللا ىلصمسعت ايٓيب »: رحدٜح

 د«ٜكسأ يف املػسب بايطٛز

 

ـْ  - 194 ـِ ُمْطِعٍؿ  ُجَبْقرِ )َط َيْؼَرُأ فِل اْلَؿْغِرِب  ملسو هيلع هللا ىلصَسِؿْعُت الـَّبِلَّ »: َقاَل  ڤْب

 .((1)«بِالطُّقرِ 

l: 

 .ساق املصيف احلديث لبياٌ سيية القساءة يف املغسب

 :«ڤبـ مطعؿ  جبقر»: قولُ

  وأبقه الؿطعؿ، وققؾ طام الػتح، أسؾؿ بعد الحديبقة
ُّ
فقف  ملسو هيلع هللا ىلص بـ طدي قال الـَّبِل

ـُ َطِديٍّ  َلْق َكاَن الُْؿْطِعؿُ »: َبْدرٍ  َيْقمَ  ِء الـَّْتـَك، َحقًّا ْب َٓ  .(2)«َلَتَرْكُتُفْؿ َلفُ ، َوَكؾََّؿـِل فِل َهُم

 
َّ
ـَ الطَّائِِػ َحتَّك َصاَف بُِعْؿَرةٍ  ملسو هيلع هللا ىلص َوُهَق الَِّذي َأَجاَر الـَّبِل

ـَ َرَجَع مِ  .«ِحق

 .ومات الؿطعؿ طؾك الؽػر

 َفَقاَفْؼُت » :ڤ َقاَل  بَْدرٍ  أَُساَرى فَِداءِ  فِل َجاءَ  أَكَّفُ  :ققؾ ،ڤ جبقر ولده وأما

  َرُسقَل 
ِ
ـْ  َفلََخَذكِل َمْسطُقرٍ  َوكِتَاٍب  َوالطُّقرِ  اْلَؿْغِرِب  فِل يَْؼَرأُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  .(3)«َكاْلَؽْرِب  قَِراَءتِفِ  مِ

دِ  ـْ ُمَحؿَّ ـِ ُجَبْقرِ  وَط ـْ َأبِقِف  ْب ـِ ُمْطِعٍؿ َط  »: َقاَل  ڤْب
َّ
َيْؼَرُأ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِؿْعُت الـَّبِل

ٍء َأْم ُهْؿ اْلَخالُِؼقَن َأْم 
ْ
ـْ َغْقِر َشل

َيَة َأْم ُخؾُِؼقا مِ ْٔ ا َبَؾَغ َهِذِه ا فِل اْلَؿْغِرِب بِالطُّقِر َفَؾؿَّ
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 (.:424أخرجف البخاري ) (2)

 .بـ زيد الؾقثل (، وفقف مخالػة أسامة25:9أخرجف الطرباين ) (3)
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ـُ َربَِّؽ َأْم ُهْؿ 
َٓ ُيققِـُقَن َأْم ِطـَْدُهْؿ َخَزائِ َْرَض َبْؾ  ْٕ َؿَقاِت َوا َخَؾُؼقا السَّ

 .(1)«َسْقطُِروَن َقاَل َكاَد َقْؾبِل َأْن َيطِقرَ اْلؿُ 

 .«ذلؽ أول ما وقر اإليؿان يف قؾبل»: ويف رواية

 :سوزة الطوز فيَا العديد مً الفوائد 

 .ففل سقرة اشتؿؾت طؾك حجج بقـات

 .إثبات صػات الصاكع : وفيَا
 .إثبات البعث والـشقر: وفيَا

 .أصـامفؿ ربقبقةالرد طؾك الؽػار فقؿا ادطقه يف : وفيَا

 :«َيْؼَرُأ فِل اْلَؿْغِرِب بِالطُّقرِ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِؿْعُت الـَّبِلَّ »: قولُ

ويف حال ، أكف يجقز التحؿؾ حال الؽػر: ويف ٍرا مً الفوائد يف املصطلح

 .وبعد البؾقغ، ولؽـ ٓ يجقز إداء إٓ بعد اإلسالم، الصغر

أققى الحجج التل يـبغل تلثقر الؼرآن طؾك الـػقس وإهنا مـ : وفيُ مً الفوائد

 .إٓ أن الـاس يحتاجقن إلك ففؿ معـاه اهلل  أن ُتستخدم يف الدطقة إلك

ففذا الرجؾ ، إذا أراد أن يفدي اإلكسان سخر لف ُسبُؾ الفداية اهلل  أن: وفيُ

 .فَرق قؾبف ودخؾت محبة اإلسالم يف قؾبف ثؿ آمـ ملسو هيلع هللا ىلصسخر لف آية سؿعفا مـ الـبل 

وققؾ ، الحديث طؾك جقاز التطقيؾ أحقاًكا يف صالة الؿغربواستدلقا هبذا 

 .ٕكف كان يف أول الفجرة وققؾ غقر ذلؽ، بلن هذا كان متؼدم

فػل حديث أم ، وإصؾ أن الؿغرب فقفا التؼصقر ويجقز التطقيؾ أحقاكا

َيْؼَرُأ يف اْلَؿْغِرِب بِاْلُؿْرَساَلِت ُطْرًفا ُثؿَّ ما صؾك  ملسو هيلع هللا ىلصسؿعت الـبل »: الػضؾ قالت
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 .متػؼ طؾقف «اهلل لـا َبْعَدَها حتك َقَبَضفُ 

ـِ  َيْؼَرُأ بُِطقَلك ملسو هيلع هللا ىلصسؿعت الـبل »قال  ڤبـ ثابت  ويف حديث زيد ، «الطُّقَلَقْق

 .وقد تؼدم معـا

 :(384/ 3كقؾ إوصار ) قال الشقكاين يف

َقِر ُسـٌَّة َفاْلَحؼُّ َأنَّ  ِر السُّ
ِؾ َوِقَصاِرِه َوَسائِ اْلِؼَراَءَة فِل اْلَؿْغِرِب بِطَِقاِل اْلُؿَػصَّ

ـَُّة ُدوَن َغْقِرِه ُمَخالٌِػ  ـْ َذلَِؽ إْن اْكَضؿَّ إَلْقِف اْطتَِؼاٌد َأكَُّف السُّ
ْقتَِصاُر َطَؾك َكْقٍع مِ

ِ
َوآ

 .ها ملسو هيلع هللا ىلص لَِفْديِفِ 

ـَ َخِديٍج  مـ غقرها حديث َرافِعَ  ومؿا يدل طؾك التخػقػ فقفا أكثر ، ڤْب

  ُكـَّا ُكَصؾِّل اْلَؿْغِرَب َمَع َرُسقلِ »: َيُؼقُل 
ِ
َوإِكَُّف َلُقْبِصُر ، َفَقـَْصِرُف َأَحُدَكا، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

 .متػؼ طؾقف (1)«َمَقاقَِع َكْبؾِفِ 
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 ،نإ يف ضفس ملسو هيلع هللا ىلصإٔ ايٓيب »: رحدٜح

 د«...فص٢ً ايعػا٤ فكسأ بايتني 

 

ـْ اْلَبَراءِ  - 195 ـِ َطاِزٍب  )وَط اْلِعَشاَء  َفَصؾَّك، َكاَن فِل َسَػرٍ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ »: ڤْب

ِخَرةَ  ْٔ ـَ ، ا ْيُتقِن َفَؿا َسِؿْعُت َأَحًدا َأْحَس ـِ َوالزَّ ـِ بِالتِّق ْكَعَتْق ل إْحَدى الرَّ
َفَؼَرَأ فِ

 .((1)«َصْقًتا َأْو ِقَراَءًة ِمـْفُ 

l: 

 .لبياٌ القساءة يف صالة العشاءساق املصيف احلديث 

ـْ اْلَبَراءِ »: قولُ ـِ َطاِزٍب  وَط  :«ڤْب

، هق إكصاري إوسل هق وأبقه صحابقان شفد أحد واستصغر يف بدر

 .بـ الزبقر شفد مع طؾل صػقـ وقتال الخقارج مات يف إمارة مصعب

 :«َكاَن فِل َسَػرٍ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ »: قولُ

مـ إسػار وأسػاره يف التجارة قبؾ  ملسو هيلع هللا ىلصدلقؾ طؾك ما كان طؾقف الـبل : وفيُ

 .ثؿ جفاده ويف الحج والعؿرة والفجرة بعد البعثة، البعثة

ِخَرةَ »: قولُ ْٔ  :«َفَصؾَّك اْلِعَشاَء ا

 . ٕن الؿغرب احدى صاليت العشاء، يراد هبا صالة العشاء

ـِ »: قولُ ْكَعَتْق ل إْحَدى الرَّ
ْيُتقنِ َفَؼَرَأ فِ ـِ َوالزَّ  :«بِالتِّق
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 .«قرأ يف الركعة إولك بسقرة التقـ والزيتقن أكف »: جاء يف بعض الروايات

ـَ َصْقًتا َأْو ِقَراَءًة ِمـْفُ »: قولُ  :«َفَؿا َسِؿْعُت َأَحًدا َأْحَس

 .وكان يؼرأه بخشقع الظاهر والباصـ اهلل  تؾؼاه مـ جربيؾ طـ ٕكف 

اَّللُ لَِشْلٍء َما َأِذَن لِـَبِلٍّ  َما َأِذنَ »: ملسو هيلع هللا ىلصقال ، حسـ الصقت ملسو هيلع هللا ىلصوكان الـبل 

ْقِت  ـِ الصَّ  .(1)«َيَتَغـَّك بِاْلُؼْرآِن َيْجَفُر بِفِ ، َحَس

 .الؼراءة يف السػر: وفيُ 

إٓ ، وأما غقر فاتحة الؽتاب فؿـ الؿستحبات، الؽتاب فُؿَتَعقَّـَةٌ  وأما فاتحة

صؾك بالػجر بالؿعقذتقـ كؿا يف  ملسو هيلع هللا ىلصأن التؼصقر أفضؾ لؿا تؼدم مـ أن الـبل 

 .ڤبـ طامر  حديث طؼبة

 .وصؾك يف العشاء بالتقـ والزيتقن وصؾك يف الػجر بالزلزلة يف الركعتقـ واهلل أطؾؿ
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 بعح زدًّا ع٢ً ضس١ٜ فهإ ٜكسأ »: رحدٜح

 د«﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿ألصخاب٘ فٝدتِ بـ

 

ـْ َطائَِشَة  - 196   َأنَّ َرُسقَل »: ڤ)وَط
ِ
بََعَث َرُجًَل َطَؾك َسرِيٍَّة َفَؽاَن َيْؼَرُأ  ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل

َْصَحابِِف فِل َصََلتِِفؿْ  ا َرَجُعقا َذَكُروا َذلَِؽ  َفقَْختُِؿ ِب ُقْؾ ُهقَ ، ِٕ اَّللُ َأَحٌد َفَؾؿَّ

  لَِرُسقلِ 
ِ
َيِّ َشْلٍء َصـََع ذَ  ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل

ِٕ ـِ : َفَؼاَل . لَِؽ؟ َفَسلَلُقهُ َفَؼاَل َسُؾقُه  ْحَؿ َكََّفا ِصَػُة الرَّ
ِٕ

 ،َفَؼاَل َرُسقُل . َفلََكا ُأِحبُّ َأْن َأْقَرَأ بَِفا  
ِ
 .((1)«اَّللَ َتَعالَك ُيِحبُّفُ  َأنَّ : َأْخبُِروهُ : ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل

l: 

 .ساق املصيف احلديث لبياٌ جواش تلساز السوزة يف السكعتني

  َأنَّ َرُسقَل »: قولُ
ِ
 :«َبَعَث َرُجًَل َطَؾك َسرِيَّةٍ  ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل

 .وأكثرها أربع مائة فارس وأقؾفا واحد، هل ما دون الجقش: والسرية

إما ٕهنا مـ خقرة الرجال ، وُسؿقت سرية، بـ ُأَكقس وحده اهلل فؼد ُبعث طبد

 .أو ٕهنا ُتبَعث سًرا

 .فالخالف شر، حتك ٓ يؼع الخالف، وفقفا التلمقر طؾك الجققش والسرايا

َْصَحاِبِف فِل َصََلتِِفؿْ »: قولُ ِٕ  .فؽان إمامفؿ: «َفَؽاَن َيْؼَرُأ 

 .أن أمقر الؼقم هق إمامفؿ يف الصالة: فيُ

 .أي سقرة اإلخالص: «اَّللُ َأَحٌد  َفَقْختُِؿ ِب ُقْؾ ُهقَ »: قولُ
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غقر الػاتحة وقد جاء مـ حديث ، جقاز قراءة سقرتقـ يف الركعة: فيُ

َـّ »: أكف َقاَل ، ڤاهلل ابـ مسعقد  طبد تِل َكاَن َيْؼَرُأ بِِف َر الَّ
َْطِرُف الـََّظائِ َٕ إِكِّل 

  َرُسقُل 
ِ
ـَ ُسقَرًة فِل َطْشِر َرَكَعاٍت ُثؿَّ َأَخَذ بَِقِد َطْؾَؼَؿةَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َفَدَخَؾ ُثؿَّ َخَرَج  ِطْشِري

َـّ  إَِلْقـَا َطْؾَؼَؿةُ   .وقد تؼدم« َفَسَلْلـَاُه َفَلْخَبَرَكا بِِف

ا َرَجُعقا َذَكُروا َذلَِؽ لَِرُسقلِ »: قولُ   َفَؾؿَّ
ِ
 :«ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل

 .فقؿا أشؽؾ طؾقفؿ ملسو هيلع هللا ىلصالعقدة إلك الرسقل : فيُ

 .والطاطة، أمرهؿ بالسؿع ملسو هيلع هللا ىلصٕن الـبل ، طدم آفتئات طؾك أمقرهؿ: وفيُ

َيِّ َشْلٍء َصـََع َذلَِؽ »: قولُ
ِٕ  :«َسُؾقُه 

وكؿا قال ، اإلكسان ٓ يعاجؾ يف الحؽؿ طؾك الغائبوأن ، صؾب العذر: فيُ

فال تصدقف لعؾف َقتَؾ ، إذا جاءك أحدهؿ ورأسف يؼطر دًما يشتؽل مـ آخر: بعضفؿ

 .أخر

 .اهلل أحد يف كؾ ركعة والؿعـك سؾقه طـ الحامؾ لف طؾك قراءة قؾ هق

ـِ »: َفَؼاَل . )َفَسَلُلقهُ : قولُ ْحَؿ َفا ِصَػُة الرَّ َكَّ
ِٕ)»: 

 .إثبات الصػات هلل : فيُ
وبؿا ، بؿا وصػ بف كػسف يف كتابف اهلل مقصقٌف  أن: والؼاطدة طـد أهؾ السـة

بؾ ، وٓ تؿثقؾ، وٓ تؽققٍػ ، وٓ تعطقؾٍ ، مـ غقر تحريٍػ ، ملسو هيلع هللا ىلصوصػف بف رسقلف 

 .[22: الشقرى] ﴾ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ﴿: هق 

، مـ صػاتف  اهلل الذيـ يعطؾقن، وإشاطرة، رد طؾك الؿعتزلة: وفيُ

كؿا هق معؾقم ففذا الصحابل ، لف صػاٌت كامؾٌة تؾقؼ بجاللف اهلل  فنن

 .ملسو هيلع هللا ىلصوأقره الـبل ، «صػة الرحؿـ»: يؼقل
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َؾـــعْ  ـــل َطْصـــرِِه ُثـــؿَّ اِصَّ
 َوَمـــا َجـــَرى فِ

 

ــــــــعْ   ُه َفْؾُقتََّبـــــ ــــــــرَّ ـــــــِف إِْن َأَقـــ  َطَؾْق

، الخالؼ، هق الرب اهلل  ٕن، طظقؿة وجؾقؾة اهلل  وصػات 

 .الؿدبر الذي يتصػ بالؽؿال الؿطؾؼ مـ كؾ وجف، الؿالؽ

 :اهلل  أقطاّ نُاٍ 

 .كؿاٌل يف ذاتف: إول

 .كؿال يف صػاتف: الثاين

 .كؿال يف أفعالف: الثالث

 .[22: الشقرى] ﴾ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ﴿: اهلل  يؼقل

ث بلحاديث إسؿاء والصػات: ويف احلديث بقـ ، رٌد طؾك مـ يؼقل ٓ ُتحدِّ

 .ُتؼرأ وُتردد يف الصؾقات السرية والجفرية، العقام ففذه سقرة اإلخالص

حؽؿ : والسؾبقة طؾك ما بقـتف يف كتابل، وهل متضؿـة لؾصػات الثبقتقة

 .«تحديث العقام بلحاديث إسؿاء والصػات

 :«َفَلَكا ُأِحبُّ َأْن َأْقَرَأ ِبَفا»: قولُ

دلقٌؾ طؾك أكف يـبغل لإلكسان أن ُيحب وهذا ، اهلل أي أكف َأحبَّفا ٕهنا صػة

أكثر مـ  وأن ُيحب ما يتعؾؼ باهلل ، التقحقد أكثر مـ غقره مـ الطاطات

 .غقره ٕن الؿحبة لف محبة هلل 

وصػاتف ، اهلل  أن الؼرآن يتػاضؾ ودل ذلؽ طؾك أن أسؿاء: فيُ

ـ م وهبذا احتج شقخ اإلسالم وغقره طؾك تػاضؾ إسؿاء والصػات، تتػاضؾ

ُقْؾ »و والػاتحة أفضؾ سقرة يف الؼرآن، حقث أن آية الؽرسل أفضؾ آية يف الؼرآن

اهلل والتػاضؾ فقف دلقؾ طؾك  فالؼرآن صػة «اَّللُ َأَحٌد َتْعِدُل ُثُؾَث اْلُؼْرآنِ  ُهقَ 
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 .التػاضؾ يف إسؿاء والصػات

 .أي أطؾؿقه وفقف التبشقر بالخقر: «َأْخبُِروهُ »: قولُ

 :«اَّللَ َتَعاَلك ُيِحبُّفُ  َأنَّ »: قولُ

 وهل مـ الصػات الػعؾقة الالئؼة باهلل إثبات صػة الؿحبة هلل : وفيُ

 ﴾ۋ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ﴿: اهلل تعالك تعالك طؾك ما يؾقؼ بف تعالك قال

 .[333: البؼرة]

تؼدم وقد ، (1)«التَِّؼلَّ اْلَغـِلَّ اْلَخِػلَّ  اَّللَ ُيِحبُّ اْلَعْبَد  إِنَّ »: ويؼقل الـبل 

 .بقاهنا يف مقصـ آخر

 .حتك ُيرَفع اإلشؽال، التحاكؿ إلك إفاضؾ: وفيُ

 .واهلل أطؾؿ، فؿـ ُوِجَد معف العؾؿ ففق الؿـتصر طؾك غقره، أن الحجة بالعؾؿ: وفيُ

 

 

  

                                                                                       

 .ڤبـ أبل وقاص  (، مـ حديث سعد3:76أخرجف ومسؾؿ ) (1)
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 فًٛال صًٝت بطبذ اضِ زبو »: رحدٜح

 د«،...ٚايػُظ ٚضخاٖا، األع٢ً

 

ـْ َجابِرٍ  - 197 ْقَت بَِسبِِّح اْسَؿ »: َقاَل لُِؿَعاذٍ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ : ڤ)وَط َٓ َصؾَّ َفَؾْق

َْطَؾك ْٕ ْؿِس َوُضَحاَها، َربَِّؽ ا ُف ُيَصؾِّل َوَراَءَك اْلَؽبِقُر ، َوالشَّ ْقِؾ إَذا َيْغَشك؟ َفنِكَّ َوالؾَّ

ِعقُػ َوُذو اْلَحاَجةِ   .((1)«َوالضَّ

l: 

 .مقداز القساءة يف العشاءساق املصيف احلديث لبياٌ السية يف 

 : «ڤلؿَعاذ : قال»: قولُ

ـَ َجَبؾٍ  َأنَّ ُمَعاذَ »: معاذ هق ابـ جبؾ قد تؼدمت ترجؿتف وسبب هذا اإلكؽار  ْب

  ڤ
ِّ
اَلةَ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن ُيَصؾِّل َمَع الـَّبِل ، َفَؼَرَأ بِِفُؿ اْلَبَؼَرةَ ، ُثؿَّ َيْلتِل َقْقَمُف َفُقَصؾِّل بِِفُؿ الصَّ

َز َرُجٌؾ َفَصؾَّك َصاَلًة َخِػقَػةً : َقاَل  إِكَُّف ُمـَافٌِؼ! َفَبَؾَغ : َفَبَؾَغ َذلَِؽ ُمَعاًذا َفَؼاَل ، َفَتَجقَّ

 
َّ
ُجَؾ َفَلَتك الـَّبِل   َيا َرُسقَل : َفَؼاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَذلَِؽ الرَّ

ِ
إِكَّا َقْقٌم َكْعَؿُؾ بَِلْيِديـَا ، اهلل

ْزُت َفَزَطَؿ َأكِّل ، بِـَا اْلَباِرَحَة َفَؼَرَأ اْلَبَؼَرةَ  ؾَّكبِـََقاِضِحـَا َوإِنَّ ُمَعاًذا َص  َوَكْسِؼل َفَتَجقَّ

 
ُّ
 ﴾ٱ ٻ﴿: اْقَرأْ  - َثاَلًثا - َيا ُمَعاُذ َأَفتَّاٌن َأْكَت؟!: ملسو هيلع هللا ىلصُمـَافٌِؼ! َفَؼاَل الـَّبِل

 .وكحق ذلؽ مـ السقر،  [2: إطؾك] ﴾ں ڻ ڻ ڻ﴿وَ ،  [2: الشؿس]

ْقَت »: قولُ َٓ َصؾَّ  .أي ففال صؾقت: «َفَؾْق
                                                                                       

 (.576(، ومسؾؿ )816أخرجف البخاري ) (1)
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بَِسبِِّح اْسَؿ َربَِّؽ ، بؿـ يؾقف مـ الؿلمقمقـ وفقف تحضقض إلمام طؾك التخػقػ

َْطَؾك ْٕ ْؿِس َوُضَحاَها»،، ا  .الؿػصؾ وهل مـ وسط، «َوالؾَّقِْؾ إَذا َيْغَشك»، «َوالشَّ

ِعقُػ َوُذو »: )قال: قولُ ُف ُيَصؾِّل َوَراَءَك اْلَؽبِقُر َوالضَّ  .«(اْلَحاَجةِ َفنِكَّ

 وقد تؼدم بقان ما يتعؾؼ بلحؽام اإلمامة يف مقصـفا

 والحؿد هلل رب العالؿقـ
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 رَباب َتسى ادَتٗس 

َُٔ ايٓسحِٝ ببطِ  داهلل ايسِح

 

[ِِ ِِ باُب تسٔى ادَتِٗس ببط ِٔ ايسَّحٝ  [اهلٔل ايسَّمح

l: 

 :اهلل ايسمحٔ ايسحِٝ حهِ ادتٗس ببطِ 

وأصح ما  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل الرحؿـ الرحقؿ يف الصالة لؿ يثبت طـ الـبل  الجفر ببسؿ

ْقُت »: طـد الـسائل طـ كعقؿ الؿجؿر قال ڤجاء فقف حديث أبل هريرة  َصؾَّ

ِحقؿِ  َفَؼَرَأ بِْسؿِ ، ڤَوَراَء أبل ُهَرْيَرَة   الرحؿـ الرَّ
ِ
ُثؿَّ َقَرَأ بُِلمِّ اْلُؼْرآِن حتك إذا ، اهلل

ـَ  [8: الػاتحة] ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ﴿َبَؾَغ  ـَ فؼال الـاس آمِق فؼال آمِق

ـِ قال َوَيُؼقُل ُكؾََّؿا َسَجدَ  ْثـََتْق
ِ
اهلل َأْكَبُر وإذا َسؾََّؿ  اهلل َأْكَبُر وإذا قام مـ اْلُجُؾقِس يف آ

َْشَبُفُؽْؿ َصاَلًة بَِرُسقلِ  َٕ   قال َوالَِّذي َكْػِسل بقده إين 
ِ
جف ، (1)«ملسو هيلع هللا ىلصاهلل وكان قد خرَّ

وبقب طؾقف يف ، يف الصحقح الؿسـد مؿا لقس يف الصحقحقـ شقخـا مؼبؾ 

 .(2)«اهلل الرحؿـ الرحقؿ باب ما جاء يف الجفر ببسؿ»: كتابف الجامع الصحقح

رووا  ڤوقد شذ بزيادة البسؿؾة كعقؿ الؿجؿر إذ أن الرواة طـ أبل هريرة 

وخالػ ، اإلسرار بالبسؿؾة، العؾؿاءومذهب جؿاهقر ، الحديث بغقر هذه الزيادة
                                                                                       

(، ولؿ أجده يف أحاديث معؾة ضاهرها 24:2(، وهق يف الصحقح الؿسـد برقؿ )16:أخرجف الـسائل ) (1)

 الصحة فؾقراجع.

 (.61وهق يف إحاديث الؿعؾة برقؿ ) 3)
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يف  ملسو هيلع هللا ىلصوجزم أكف لؿ يصح طـ الـبل ، ومــ صـََّػ يف ذلؽ الدار قطـل، الشافعقة

 .ومع ذلؽ ذهب إلك الجفر هبا، الجفر هبا حديٌث 

مع اتػاقفؿ أهنا آية ، وقد اختؾػ العؾؿاء يف البسؿؾة هؾ هل آية مـ الػاتحة

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ﴿: ؾوبضع آية مـ سقرة الـؿ، اهلل  مـ كتاب

 .[41: الـؿؾ] ﴾ھ ھ

 ڤوالصحقح أهنا لقست آية مـ الػاتحة يدل طؾك ذلؽ حديث أبل هريرة 

  َفنِكِّل َسِؿْعُت َرُسقَل »: يف صحقح مسؾؿ يؼقل
ِ
: اَّللُ َتَعاَلك َقاَل : َيُؼقُل ، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـِ  ـَ َطْبِدي كِْصَػْق ََلَة َبْقـِل َوَبْق  :َفنَِذا َقاَل اْلَعْبُد ، َما َسَلَل َولَِعْبِدي ، َقَسْؿُت الصَّ

َوإَِذا ، َحِؿَدكِل َطْبِدي: اَّللُ َتَعاَلك َقاَل ، [3: الػاتحة] ﴾پ پ پ پ﴿

ٺ ﴿ :َوإَِذا َقاَل ، َأْثـَك َطَؾلَّ َطْبِدي: اَّللُ َتَعاَلك َقاَل  [4: الػاتحة] ﴾ٻ ٻ﴿ :َقاَل 

َدكِل َطْبِدي: َقاَل  [5: الػاتحة] ﴾ٺ ٺ َض إَِللَّ َطْبِدي: َوَقاَل ، َمجَّ ًة َفقَّ َفنَِذا ، َمرَّ

ـَ َطْبِدي: َقاَل ، [6: الػاتحة] ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ﴿: َقاَل  ، َهَذا َبْقـِل َوَبْق

 .وقد تؼدم معـا، «َولَِعْبِدي َما َسَلَل 

 .ففذه أربع آيات ثؿ ُختؿت بثالث آيات

ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴿: َفنَِذا َقاَل »

 .«َهَذا لَِعْبِدي َولَِعبِْدي َما َسلََل : َقاَل ، [8، 7]الػاتحة:  ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ

ـْ َطاِئَشَة ، وجاء يف صحقح مسؾؿ  »: َقاَلْت ، ڤَط
ُّ
َيْػَتتُِح  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن الـَّبِل

الَة بِالتَّْؽبِقِر َواْلِؼَراَءِة بِـ وقد تؼدم ، «[3: الػاتحة] ﴾پ پ پ پ﴿الصَّ

 .ولف شقاهد، الؼقل فقف

  َكاَن َرُسقُل : َقاَل ، ڤوجاء طـ أبل ُهريرة 
ِ
  َكاَن َرُسقُل »:  اهلل

ِ
إَِذا  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ْكَعِة الثَّاكِقَِة اْستَْػَتَح اْلِؼَراَءَة بِـ  ـَ الرَّ
، [3 :الػاتحة] ﴾پ پ پ پ﴿كََفَض مِ
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 .(1)«َوَلْؿ َيْسُؽْت 

 :حهِ اإلضساز بايبط١ًُ 

ٓ سقؿا مع ، والجفر ٓ يصؾ إلك حد البدطة، ومع ذلؽ فاإلسرار سـة

 .مع أن الراجح شذوذه ڤاستدٓل العؾؿاء بؿثؾ حديث أبل ُهريرة 

طؾك مسللة الجفر واإلسرار مرجًحا  ♫وقد تؽؾؿ شقخ اإلسالم 

 :(518/ 33كؿا يف مجؿقع الػتاوى ) ♫اإلسرار فؼال 

ْأِي َيْؼَرُءوَكَفا ِسرًّ  ـْ َجَؿاِهقُر ُفَؼَفاِء اْلَحِديِث َمَع ُفَؼَفاِء َأْهِؾ الرَّ ا َكَؿا ُكِؼَؾ َط

َحاَبِة فِل َهَذا اْلَباِب  ـْ الصَّ َحاَبِة َمَع َأنَّ َأْحَؿد َيْسَتْعِؿُؾ َما ُرِوَي َط َجَؿاِهقِر الصَّ

ـْ َصؾَّك بِاْلَؿِديـَِة  َفَقْسَتِحبُّ اْلَجْفَر بَِفا لَِؿْصَؾَحِة َراِجَحٍة َحتَّك إكَُّف َكصَّ َطَؾك َأنَّ َم

ـْ َيْجَفُر بَِفا; َل َبْعُض َأْصَحابِفِ َيْجَفُر بَِفا َفَؼا َكَُّفْؿ َكاُكقا ُيـْؽُِروَن َطَؾك َم
ِ
ٕ. 

َنَّ 
ِ
ُجِؾ َأْن َيْؼِصَد إَلك َتْللِقِػ اْلُؼُؾقِب بَِتْرِك َهِذِه اْلُؿْسَتَحبَّاِت ٕ َوُيْسَتَحبُّ لِؾرَّ

ـْ َمْصَؾَحِة فِْعؾِ 
ـِ َأْطَظُؿ مِ ي   َمْصَؾَحَة التَّْللِقِػ فِل الدِّ

ُّ
 ملسو هيلع هللا ىلصمِْثِؾ َهَذا َكَؿا َتَرَك الـَّبِل

ـُ َمْسُعقٍد َطَؾك  َتْغِققرَ  ـْ َتْللِقِػ اْلُؼُؾقِب َوَكَؿا َأْكَؽَر اْب
بِـَاِء اْلَبْقِت لَِؿا فِل إْبَؼائِِف مِ

ا َػِر ُثؿَّ َصؾَّك َخْؾَػُف ُمتِؿًّ اَلِة فِل السَّ  ها .َوَقاَل اْلِخاَلُف َشر  . ُطْثَؿاَن إْتَؿاَم الصَّ

فنكف ققٌل باصؾ يخالػ ، وأبعد إققال أن ُيؼال ببطالن صالة مـ أسرَّ 

 .واهلل أطؾؿ، وما ثبت طـ خؾػائف الراشديـ، ملسو هيلع هللا ىلصالثقابت طـ الـبل 
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 إٔ ايٓيب ٚأبا بهس ٚعُس ناْٛا »: رحدٜح

 د«...﴾پ پ﴿ٜطتفتخٕٛ ايصال٠ بـ

 

ـْ َأَكسِ  - 198 ـِ َمالٍِؽ  )َط َكاُكقا : ڤَوَأَبا َبْؽرٍ َوُطَؿَر  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ َأنَّ »: ڤ ْب

َلَة ِب  ـَ »َيْسَتْػتُِحقَن الصَّ ِف َربِّ اْلَعاَلِؿق  .(1)«اْلَحْؿُد لِؾَّ

ْقُت َمَع َأبِل َبْؽرٍ َوُطَؿَر َوُطْثَؿانَ »: َوفِل ِرَواَيةٍ  َفَؾْؿ َأْسَؿْع َأَحًدا ِمـُْفْؿ َيْؼَرُأ ، َصؾَّ

ـِ  بِْسؿِ  ْحَؿ  الرَّ
ِ
ِحقؿِ اَّلل  .«(الرَّ

ْقُت َخْؾَػ الـَّبِلِّ »: )َولُِؿْسِؾؿٍ  - 199 َوَأبِل َبْؽرٍ َوُطَؿَر َوُطْثَؿاَن َفَؽاُكقا  ملسو هيلع هللا ىلص َصؾَّ

ـَ »َيْسَتْػتُِحقَن ِب  ِف َربِّ اْلَعاَلِؿق ِحقِؿ  ٓ َيْذُكُروَن بِْسؿِ ، «اْلَحْؿُد لِؾَّ ـِ الرَّ ْحَؿ  الرَّ
ِ
اَّلل

ِل ِقَراَءٍة َوٓ فِل  ل َأوَّ
 .«(آِخرَِهافِ

l: 

 .اهلل السمحً السحيه ساق املصيف احلديثني ملا بوب مً االسساز ببسه

ََلَة : ڤَوَأَبا َبْؽرٍ َوُطَؿَر  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ »: قولُ  َكاُكقا َيْسَتْػتُِحقَن الصَّ

 .وهذا صريح يف طدم الجفر هبا: «﴾پ پ پ پ﴿ ـبِ 

اَلةَ  َيْستَْػتُِحقنَ  معـك قالقا الجفر إلك ذهبقا والذيـ  پ پ پ﴿ بِـ الصَّ

 العالؿقـ رب هلل الحؿد ٕن ،بالػاتحة الصالة يػتتحقن أي ،[3 :الػاتحة] ﴾پ

 .الرحقؿ الرحؿـ اهلل بسؿ يؼرأ مـفؿ أحًدا يسؿع لؿ أكف الؿراد أن والصحقح ،أسؿاء أحد

                                                                                       

 (.::4(، ومسؾؿ )854أخرجف البخاري ) (1)
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، آستػتاح أي بعد تؽبقرة اإلحرام والؿجقئ بدطاء، والؿراد بقػتتحقن الصالة

اَلِة َفَؽبِّرْ  َر َمَعَؽ ، فؼد ثبتت إحاديث الثقابت كؿا تؼدم إَِذ ُقْؿَت إَِلك الصَّ ُثؿَّ اْقَرْأ َما َتقَسَّ

ـَ اْلُؼْرآِن وحديث أبل هريرة 
ـَ التَّْؽبِقِر َواْلِؼَراَءِة َما َتُؼقُل »: ڤمِ  .«َأَرَأْيَت ُسُؽقَتَؽ بَْق

ْقُت َمَع َأبِل َبْؽٍر َوُطَؿَر َوُطْثَؿانَ »: )َوفِل ِرَواَيةٍ : قولُ  َفَؾْؿ َأْسَؿْع َأَحًدا ، َصؾَّ

ِحقؿِ  مِـُْفْؿ َيْؼَرُأ بِْسؿِ  ـِ الرَّ ْحَؿ  الرَّ
ِ
 :(«اهلل

، وسـة الخؾػاء الراشديـ الؿفديقـ، ملسو هيلع هللا ىلصفاجتؿع يف هذه السـة هدي الـبل 

ـَ ، َفَعَؾْقُؽْؿ بُِسـَّتِل»: ملسو هيلع هللا ىلصالذي قال طـفؿ الـبل  ق ـَ اْلَؿْفِديِّ اِشِدي َوُسـَِّة اْلُخَؾَػاِء الرَّ

قا َطَؾْقَفا بِالـََّقاِجذِ ، َبْعِدي  .(1)«َوإِيَّاُكْؿ َوُمْحَدَثاِت إُُمقرِ ، َفَعضُّ

 »: َولُِؿْسِؾؿٍ ): قولُ
ِّ
َوُطَؿَر َوُطْثَؿاَن َفَؽاُكقا َوَأبِل َبْؽٍر  ملسو هيلع هللا ىلصَصؾَّْقُت َخْؾَػ الـَّبِل

ـَ  َيْسَتْػتُِحقَن ِب  ِحقِؿ فِل  َٓ َيْذُكُروَن بِْسؿِ ، اْلَحْؿُد لِؾَِّف َربِّ اْلَعاَلِؿق ـِ الرَّ ْحَؿ  الرَّ
ِ
اهلل

َٓ فِل آِخِرَها ِل قَِراَءٍة َو  .«(َأوَّ

وهذا دلقؾ ٌ لؿا تؼدم مـ أن الؿراد بؼقلف كاكقا يػتتحقن الصالة بالحؿد هلل 

 .رب العالؿقـ أهنؿ كاكقا يسرون بالبسؿؾة

 :َٔ مل ٜكسأ بايبط١ًُ يف ايضال٠حهِ  

 .ٓ تبطؾ صالتف لؿا تؼدم بقاكف، ومـ ما لؿ يؼرأ البسؿؾة

ُوضعت لؾػصؾ بقـ ، مـ أهنا لقست آية مـ الػاتحة وإكؿا هل آية مـ الؼرآن

ا َحِديُث »: (22/411كؿا يف الؿجؿقع ) قال شقخ اإلسَلم ، السقر َأمَّ

َٓ َيْحَتِؿُؾ َهَذا التَّْلِويَؾ َفنِكَُّف َقْد َرَواُه ُمْسؾٌِؿ فِل َأَكٍس فِل َكْػِل اْلَجْفِر َفُفَق  َصِريٌح 

                                                                                       

(، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام 53(، وابـ ماجف )3787(، والرتمذي )5718أخرجف أبق داود ) (1)

 (، وقال فقف: هذا حديث حسـ.32:برقؿ ) القادطل 
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 »: َصِحقِحِف َفَؼاَل فِقفِ 
ِّ
َوَأبِل َبْؽٍر َوُطْؿَر َوُطْثَؿاَن َفَؽاُكقا  ملسو هيلع هللا ىلصَصؾَّْقت َخْؾَػ الـَّبِل

َٓ َيْذُكُروَن بِْسؿِ  ـَ    َيْسَتْػتُِحقَن بالحؿد لِؾَِّف َربِّ اْلَعاَلِؿق
ِ
ِحقِؿ فِل اهلل ـِ الرَّ ْحَؿ  الرَّ

َٓ فِل آِخِرَها ِل قَِراَءٍة َو َٓ َيُجقُز « َأوَّ َّٓ َمَع اْلِعْؾِؿ بَِذلَِؽ  َٓ َيُجقُز إ  
ُ
َوَهَذا الـَّْػل

ِد َكْقكِِف َلْؿ َيْسَؿْع َمَع إْمَؽاِن اْلَجْفِر باَِل َسَؿاعٍ   .بُِؿَجرَّ

َخُر الَِّذي فِل َصِحقِح  ْٔ  »: ُمْسؾِؿٍ  َوالؾَّْػُظ ا
ِّ
َوَأبِل َبْؽٍر  ملسو هيلع هللا ىلصَصؾَّْقت َخْؾَػ الـَّبِل

ـِ  ُيَصؾِّل بَِبْسؿِ : َوُطَؿَر َوُطْثَؿاَن َفَؾْؿ َأْسَؿْع َأَحًدا مِـُْفْؿ َيْجَفُر َأْو َقاَل  ْحَؿ  الرَّ
ِ
اهلل

ِحقؿِ  َّٓ َهَذا الؾَّْػُظ ، «الرَّ َؿاُع َوَلْق َلْؿ ُيْرَو إ َ فِقِف السَّ
 َفَفَذا ُكِػل

َّ
 َلْؿ َيُجْز َتْلِويُؾُف بَِلنَّ الـَّبِل

َٓ َيْسَؿُع َأَكٌس لُِقُجقهِ  ملسو هيلع هللا ىلص  :َكاَن َيْؼَرُأ َجْفًرا َو

 : َأَحُدَها
ُّ
ـَ َلُفْؿ َما َكاَن الـَّبِل َٓ َغَرَض  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َأَكًسا إكََّؿا َرَوى َهَذا لُِقَبقِّ َيْػَعُؾُف إْذ 

َّٓ لَِقْسَتِدلُّقا بَِعَدِم َسَؿاِطِف َطَؾك لِؾـَّاِس فِل َمْعِرَفِة َكْقِن َأَكٍس َسؿِ  َع َأْو َلْؿ َيْسَؿْع إ

ـْ َأَكٌس لَِقْرِوَي  ـْ َما َذَكَرُه َدلِقاًل َطَؾك َكْػِل َذلَِؽ َلْؿ َيُؽ َطَدِم اْلَؿْسُؿقِع َفَؾْق َلْؿ َيُؽ

َٓ َكاُكقا َيْرُووَن مِْثَؾ َهَذا الَّ  َٓ َفاِئَدَة َلُفْؿ فِقِف َو َٓ ُيِػقُدُهؿْ َشْقًئا   .ِذي 

ًّٓ فِل اْلُعْرِف َطَؾك َطَدِم َما َلْؿ ُيْدَرْك َفنَِذا : الثَّاكِل َأنَّ مِْثَؾ َهَذا الؾَّْػِظ َصاَر َدا

 : َقاَل 
َ
َما َسِؿْعـَا َأْو َما َرَأْيـَا لَِؿا َشْلُكُف َأْن َيْسَؿَعُف َوَيَراُه َكاَن َمْؼُصقُدُه بَِذلَِؽ َكْػل

ْدَراِك َدلِقٌؾ َطَؾك َذلَِؽ َوُجقِدِه   .َوِذْكُر َكْػِل اإْلِ

 .َوَمْعُؾقٌم َأكَُّف َدلِقٌؾ فِقَؿا َجَرْت اْلَعاَدُة بِنِْدَراكِفِ 

 : َوَهَذا َيظَْفُر بِاْلَقْجِف الثَّالِِث 
َّ
  ملسو هيلع هللا ىلصَوُهَق َأنَّ َأكًَسا َكاَن َيْخِدُم الـَّبِل

ُّ
ـَ َقِدَم الـَّبِل  ملسو هيلع هللا ىلص ِحق

اْلَؿِديـََة إَلك َأْن َماَت َوَكاَن َيْدُخُؾ َطَؾك كَِساِئِف َقْبَؾ اْلِحَجاِب َوَيْصَحُبُف َحَضًرا 

 
ُّ
ـَ َحجَّ الـَّبِل ـُ َمَع َهَذا  ملسو هيلع هللا ىلصَوَسَػًرا َوَكاَن ِحق

َتْحَت َكاَقتِِف َيِسقُؾ َطَؾْقِف ُلَعاُبَفا َأَفُقْؿؽِ

ْحَبِة الطَِّقي  اْلُؼْرِب اْلَخاصِّ َوالصُّ
َّ
َٓ َيْسَؿَع الـَّبِل َيْجَفُر بَِفا َمَع َكْقكِِف َيْجَفُر  ملسو هيلع هللا ىلصَؾِة َأْن 
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ُروَرِة ُبْطاَلُكُف فِل اْلَعاَدةِ  ا ُيْعَؾُؿ بِالضَّ ُثؿَّ إكَُّف َصِحَب َأَبا َبْؽٍر َوُطَؿَر . بَِفا َهَذا مِؿَّ

َٓ َكانَ  َياٍت َو َٓ َبِل َبْؽٍر َوُطَؿَر ِو
ِ
تِِفْؿ َأكَُّفْؿ  َوُطْثَؿاَن َوَتَقلَّك ٕ ـُ َمَع ُصقِل ُمدَّ

ُيْؿؽِ

َٓ َتْلِويٌؾ  ـَ َأنَّ َهَذا َتْحِريٌػ  َٓ َيْسَؿُع َذلَِؽ َفَتَبقَّ  .َكاُكقا َيْجَفُروَن َوُهَق 

ُؾ  ْكِر بَِفا َوُهَق ُيَػضِّ َخُر َصِريٌح فِل َكْػِل الذِّ ْٔ َّٓ َهَذا الؾَّْػُظ َفَؽْقَػ َوا َلْق َلْؿ ُيْرَو إ

ُْخَرى َهِذهِ  ْٕ َواَيَة ا  .الرِّ

َل َقْقَلفُ  ـْ َتَلوَّ ـِ َيـِْػل َتْلِويَؾ َم َواَيَتْق اَلَة بالحؿد لِؾَِّف َربِّ : َوكاَِل الرِّ َيْػَتتُِحقَن الصَّ

قَرَة َفنِنَّ َقْقَلفُ  ـَ َأكَُّف َأَراَد السُّ َٓ َيذْ : اْلَعاَلِؿق ـَ  ُكُروَن َيْػَتتُِحقَن بالحؿد لِؾَِّف َربِّ اْلَعاَلِؿق

َٓ فِل آِخِرَها َصِريٌح َأكَُّف فِل َقْصِد  بِْسؿِ  ِل قَِراَءٍة َو ِحقِؿ فِل َأوَّ ـِ الرَّ ْحَؿ  الرَّ
ِ
اهلل

ُلَفا بِْسؿِ  تِل َأوَّ َٓ بُِسقَرِة اْلَػاتَِحِة الَّ َيِة  ْٔ ْفتَِتاِح بِا
ِ
ِحقِؿ إْذ َلْق َكاَن  آ ـِ الرَّ ْحَؿ  الرَّ

ِ
اهلل

 ها. َلَتـَاَقَض َحِديَثاهُ  َمْؼُصقُدُه َذلَِؽ 

تَِفا َقاُلقا ـْ ِصحَّ ُؾقا َط
َكَؿا . بُِؿقَجِب ِطْؾِؿِفؿْ : َفنِكَُّفْؿ َجَؿُعقا َما ُرِوَي َوإَِذا ُسئِ

ا َدَخَؾ مِْصرَ  َوُسئَِؾ َأْن َيْجَؿَع َأَحاِديَث اْلَجْفِر بَِفا َفَجَؿَعَفا قِقَؾ . َقاَل الدارقطـل َلؿَّ

ٌء َصِحقٌح؟ َفَؼاَل َهْؾ فِقَفا : َلفُ 
ْ
 : َشل

ِّ
ـْ الـَّبِل ا َط َحاَبِة َفِؿـُْف  ملسو هيلع هللا ىلصَأمَّ ـْ الصَّ ا َط َفاَل َوَأمَّ

 هـا. «َصِحقٌح َومِـُْف َضِعقٌػ 

 :ويف احلديث مً الفوائد 

 .ملسو هيلع هللا ىلصحجقة ما ثبت طـ الـبل 

 .ملسو هيلع هللا ىلصطؾك كؼؾ ما صح طـ الـبل  ڤحرص الصحابة : وفيُ

وٓ بلس يف ذلؽ ، ملسو هيلع هللا ىلصآستدٓل طـد الؿخالػة بؿا ثبت طـ الـبل : وفيُ

فنهنؿ ، أو طـ غقرهؿ مـ الصحابة الؿفتديـ، بذكر ما ثبت طـ خؾػائف الراشديـ

 .ملسو هيلع هللا ىلصكاكقا طؾك حرٍص طظقؿ طؾك متابعة الـبل 

 والحؿد َّلل رب العالؿقـ
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 درباب ضذٛد ايطٗٛ

 

 [باُب ضذٛٔد ايطَّٗٛ]

l: 

 .الشلء وذهاب الؼؾب إلك غقرههق الغػؾة طـ : السفق

، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل وٓ يسؾؿ مـف أحد إذ لؿ يسؾؿ مـف رسقل، والسفق قد يؼع يف الصالة

 .فؾقس فقف شلء، فنن كان السفق برتك مستحب، ولف أحؽام

 .وإن كان السفق برتك واجٍب فنكف ُيجَبر بسجقد السفق

ـٍ فال بد أن يمتك بالركـ ثؿ يسجد   .لؾسفقوإن كان السفق برتك رك

أو غقر ذلؽ ، يسقرة وأما إن كان السفق بحركة مؿا لقس يف شلن الصالة كالتػاتةٍ 

 ، وهق ٓ يشعر فال حرج
َ
َسَلْلُت : اهلُل َتَعاَلك َطـَْفا َقاَلْت  فػل حديث َطائَِشَة َرِضل

 
َّ
الَِة ؟ َفَؼال ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِل ْلتَِػاِت فِل الصَّ

ِ
ـْ آ ـْ ُهَق اْختَِلٌَس »: َط قْطَاُن ِم َيْخَتِؾُسُف الشَّ

 .أخرجف البخاري، (1)«َصَلَِة الَْعْبدِ 

 :(1224يف الػتح طـد حديث ) قال الحافظ 

ُجقُد ل» ـِ اْلَؿالِؽِقَِّة السُّ ُف َوَط افِِعقَُّة َمْسـُقٌن ُكؾُّ  َواْخُتؾَِػ فِل ُحْؽِؿِف َفَؼاَل الشَّ

ـِ  َياَدِة َوَط ـَ اْلَقاِجَباِت َغْقِر  ِلـَّْؼِص َواِجٌب ُدوَن الزِّ اْلَحـَابَِؾِة التَّْػِصقُؾ َبْق

ـِ اْلَؼْقلِقَِّة َفاَل َيِجُب َوَكَذا َيِجُب إَِذا َسَفا  ـَ ـَ السُّ َْرَكاِن َفَقِجُب لَِتْرِكَفا َسْفًقا َوَبْق ْٕ ا

                                                                                       

 (.862أخرجف البخاري ) (1)
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ـِ اْلَحـَِػقَِّة َواِجب ُكؾ ف وحجتفؿ َقْقلف فِل بِِزَياَدِة فِْعٍؾ َأْو َقْقٍل ُيْبطُِؾَفا َطْؿُدُه َوَط

ـِ َومِْثُؾُف لُِؿْسؾٍِؿ  َحِديث بـ َمْسُعقٍد اْلَؿاِضل فِل َأْبَقاِب اْلِؼْبَؾِة ُثؿَّ ْلَقْسُجْد َسْجَدَتْق

ـْ فِْعؾِِف 
َْمُر لِْؾُقُجقِب َوَقْد َثَبَت مِ ْٕ ـْ َحِديِث َأبِل َسِعقٍد َوا

اَلِة  ملسو هيلع هللا ىلصمِ َوَأْفَعاُلُف فِل الصَّ

َٓ ِسقََّؿا َمَع َقْقلِِف َصؾُّقا َكَؿا َمْحُؿقَلٌة َطَؾك  اْلَبَقاِن َوَبَقاُن اْلَقاِجِب َواِجٌب َو

 هـا. «َرَأْيُتُؿقكِل ُأَصؾِّل

 :ذنس حاالت ضجٛد ايطٗٛ 

 :ٚيطجٛد ايطٗٛ حاالت 

 .أن يؽقن قبؾ السالم: إول

 .أن يؽقن بعد السالم: الثاين

 :ذنس أضباب ضجٛد ايطٗٛ 

 :ٚأضباب٘ ثالث١ 

 .زيادة يف الصالة: إول

 .كؼصان مـ الصالة: الثاين

 .شؽ يف شلء مـ القاجبات أو إركان: الثالث

 :ضجٛد ايطٗٛ يف صال٠ ايفسض ٚايٓاف١ً 

 .ويشرع يف الػرض والـافؾة

 .وقد ُذكر يف السفق خؿسة أحاديث: فائدة

 وسقليت، ڤوحديث طؿران ، ڤحديث أبل هريرة : والثاين، إول

 .ولػظفؿا متؼارب مع اختالف يسقر وسقليت بقاهنؿا، ذكرهؿا

  َصؾَّك َلـَا َرُسقُل »: َأكَُّف َقاَل ، ڤبـ بحقـة  اَّلل حديث طبد: الحديث الثالث
ِ
 اهلل
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َؾَقاِت  ملسو هيلع هللا ىلص ـْ َبْعِض الصَّ
ـِ مِ ا ، َفَؼاَم الـَّاُس َمَعفُ ، َفَؾْؿ َيْجؾِْس ، ُثؿَّ َقامَ ، َرْكَعَتْق َفَؾؿَّ

ـِ َوُهَق َجالٌِس ، َوَكَظْرَكا َتْسؾِقَؿُف َكبََّر َقْبَؾ التَّْسؾِقؿِ َقَضك َصالََتُف  ُثؿَّ ، َفَسَجَد َسْجَدَتْق

 .متػؼ طؾقف، (1)«َسؾَّؿَ 

 »: قال، ڤبـ مسعقد  اَّلل حديث طبد: الحديث الرابع
ُّ
 َقاَل : ملسو هيلع هللا ىلصَصؾَّك الـَّبِل

ا َسؾَّؿَ ، َٓ َأْدِري َزاَد َأْو َكَؼَص : إِْبَراِهقؿُ   َأَحَدَث فِل  َيا َرُسقَل : قِقَؾ َلفُ ، َفَؾؿَّ
ِ
اهلل

ءٌ 
ْ
اَلِة َشل ْقَت َكَذا َوَكَذا: َوَما َذاَك؟ َقاُلقا: َقاَل ، الصَّ َفَثـَك ِرْجَؾْقِف َواْسَتْؼَبَؾ ، َصؾَّ

ـِ ُثؿَّ َسؾَّؿَ  ا َأْقَبَؾ َطَؾْقـَا بَِقْجِففِ ، اْلِؼْبَؾَة َوَسَجَد َسْجَدَتْق َلْق َحَدَث فِل  إِكَّفُ : َقاَل ، َفَؾؿَّ

ٌء َلـَبَّْلُتُؽْؿ بِفِ  ْ
اَلِة َشل ـْ إِكََّؿا َأَكا َبَشٌر مِْثُؾُؽْؿ َأْكَسك َكَؿا َتـَْسْقنَ ، الصَّ

َفنَِذا َكِسقُت ، َوَلؽِ

ُروكِل َقاَب ، َفَذكِّ ، ؿْ ُثؿَّ ُيَسؾِّ ، َفْؾُقتِؿَّ َطَؾْقفِ ، َوإَِذا َشؽَّ َأَحُدُكْؿ فِل َصاَلتِِف َفْؾَقَتَحرَّ الصَّ

ـِ   .متػؼ طؾقف، (2)«ُثؿَّ َيْسُجُد َسْجَدَتْق

  َقاَل َرُسقُل : َقاَل ، ڤحديث َأبِل َسِعقٍد الُْخْدِريِّ : الحديث الخامس 
ِ
: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـِ » ؽَّ َوْلَقْب إَِذا َشؽَّ َأَحُدُكْؿ فِل َصََلتِِف َفَؾْؿ َيْدِر َكْؿ َصؾَّك َثََلًثا َأْم َأْرَبًعا َفْؾَقْطَرْح الشَّ

ـَ َلُف  َؿ َفنِْن َكاَن َصؾَّك َخْؿًسا َشَػْع ـِ َقْبَؾ َأْن ُيَسؾِّ ـَ ُثؿَّ َيْسُجُد َسْجَدَتْق َطَؾك َما اْسَتْقَؼ

ْقَطانِ  َْرَبٍع َكاَكَتا َتْرِغقًؿا لِؾشَّ ِٕ  .أخرجف مسؾؿ، (3)«َصََلَتُف َوإِْن َكاَن َصؾَّك إِْتَؿاًما 

 .«الصالة والسجقد لفباب السفق يف »: تعالك ♫قال الـقوي 

َماُم َأبُق َطْبدِ   الَْؿاِزِريُّ  َقاَل اإْلِ
ِ
ُهَرْيَرَة  َحِديُث َأبِل، فِل َأَحاِديِث اْلبَاِب َخْؿَسةٌ : اَّلل

ـْ َشؽَّ َفَؾْؿ َيْدِر َكْؿ صؾك وفقف أكف يسجد سجدتقـ ولؿ َيْذُكرُ  ڤ  .َمْقِضَعُفَؿا فِقَؿ

 .فقؿـ شؽ فقف أن يسجد سجدتقـ قبؾ أن يسؾؿ ڤَوَحِديُث َأبِل َسِعقٍد 
                                                                                       

 (.681(، ومسؾؿ )2335أخرجف البخاري ) (1)

 (.683(، ومسؾؿ )512أخرجف البخاري ) (2)

 (.682أخرجف ومسؾؿ ) (3)
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اَلمِ  ڤبـ َمْسُعقٍد  وحديث  .َوفِقِف اْلِؼَقاُم إَِلك َخامَِسٍة َوَأكَُّف َسَجَد َبْعَد السَّ

 َواْلَؽاَلُم وأكف سجد بعد السالم
ُ
ـِ َواْلَؿْشل ـِ اْثـَتَْق اَلُم مِ ـِ َوفِقِف السَّ  .َوَحِديُث ذِي اْلقََدْي

اَلمِ بـ  وحديث ُجقُد َقْبَؾ السَّ ـِ َوالسُّ ـِ اْثـََتْق
 .ُبَحْقـََة َوفِقِف اْلِؼَقاُم مِ

ِٙ األحادٜح  َِٗر ١َِّ اْيَأِخِر ِب ِِٝف َُا٤ُ ِفٞ َن ًَ ًََف اْيُع  :َٚاِخَت

 .ٓ يؼاس َطَؾْقَفا َبْؾ ُتْسَتْعَؿُؾ فِل َمَقاِضِعَفا َطَؾك َما َجاَءْت : فؼال داود

ًة َوَخاَلَػُف فِل َغْقِرَها: َقاَل َأْحَؿُد  َؾَقاِت َخاصَّ ، بَِؼْقِل َداُوَد فِل َهِذِه الصَّ

اَلِم لُِؽؾِّ َسْفقٍ : َوَقاَل   .َيْسُجُد فِقَؿا ِسَقاَها َقْبَؾ السَّ

ـَ َقاُلقا بِاْلِؼَقاسِ  ا الَِّذي  ُهَق ُمَخقٌَّر فِل ُكؾِّ َسْفٍق إِنْ : َفَؼاَل َبْعُضُفؿْ ، َفاْخَتَؾُػقا: َوَأمَّ

َياَدِة َوالـَّْؼصِ  اَلِم َوإِْن َشاَء َقْبَؾُف فِل الزِّ  .َشاَء َسَجَد َبْعَد السَّ

َْصُؾ  :ڤ َحـِقَػةَ  أَبُق َوَقاَل  ْٕ ُجقدُ  ُهقَ  ا اَلمِ  بَْعدَ  السُّ َل  السَّ ََحادِيِث  بَْعَض  َوتَلَوَّ ْٕ  .َطؾَقْفِ  ا

افِِعلُّ  ُجقُد َقبَْؾ : َوَقاَل الشَّ َْصُؾ ُهَق السُّ ْٕ ََحادِيِث إَِلقْفِ  ا ْٕ اَلِم َوَردَّ بَِؼقََّة ا  .السَّ

اَلِم َوإِْن َكاَن كَْؼًصا َفَؼبَْؾفُ : َوَقاَل َمالٌِؽ  ْفُق ِزَياَدًة َسَجَد بَْعَد السَّ  .إِْن َكاَن السَّ

ِعلُّ 
افِ ا الشَّ َقاَل فِل َحِديِث َأبِل َسِعقٍد َفنِْن َكاَكْت َخامَِسًة : َفَقُؼقُل  َفَلمَّ

اَلِم َمَع تجقيز الزيادة ُجقِد َقْبَؾ السَّ  .والؿجقز كالؿقجقد، َشَػَعَفا َوَكصَّ َطَؾك السُّ

اَلِم  ڤبـ َمْسُعقٍد  ويتلول حديث ُجقِد َبْعَد السَّ فِل اْلِؼَقاِم إَِلك َخامَِسٍة َوالسُّ

ْفَق آ بعد السالم ولق طؾؿف قبؾف َلَسَجَد َقْبَؾفُ  ملسو هيلع هللا ىلصَطَؾك َأكَُّف   .َقْبَؾُف َما َطؾَِؿ السَّ

ـِ السجقد  ـِ َطَؾك َأكََّفا َصاَلٌة َجَرى فِقَفا َسْفٌق َفَسَفا َط ُل َحِديَث ِذي اْلَقَدْي َوَيَتَلوَّ

اَلِم َفَتَداَرَكُف َبْعَدُه َهَذا َكاَلُم اْلَؿاِزِريِّ َوُهَق كَ  ـٌ َكِػقٌس وقبؾ السَّ  .اَلٌم َحَس

 ، َمْذَهُب َمالٍِؽ : َوَأْقَقى الَْؿَذاِهِب ُهـَا
ِّ
افِِعل  . ُثؿَّ َمْذَهُب الشَّ

ِّ
افِعِل  َولِؾشَّ

 .َيْػَعُؾ بِالتَّْخِققرِ  َقْقٌل َكَؿْذَهِب َمالٍِؽ  
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َلِق اْجَتَؿَع فِل َصاَلٍة َسْفَقاِن َسْفٌق بِِزَياَدٍة  َوَطَؾك اْلَؼْقِل بَِؿْذَهِب َمالٍِؽ 

اَلمِ  َوَسْفقٌ   .بِـَْؼٍص َسَجَد َقْبَؾ السَّ

ـْ َأْصَحابِـَا َقاَل اْلَؼاِضل ِطَقاٌض  ِء : َوَجَؿاَطٌة ِم َٓ ـَ َهُم َٓ ِخاَلَف َبْق َو

ـَ اْلُعَؾَؿاِء َأكَُّف َلْق َسَجدَ 
ـَ َوَغْقِرِهْؿ مِ َياَدِة َأِو  اْلُؿْخَتؾِِػق اَلِم َأْو َبْعَدُه لِؾزِّ َقْبَؾ السَّ

َٓ َتْػُسُد َصاَلُتُف َوإِكََّؿا اْختاَِلُفُفْؿ فِل َْفَضؾِ  الـَّْؼِص َأكَُّف ُيْجِزُئُف َو ْٕ  هـا. «ا

 :ال تػٗد بعدٙ ضجٛد ايطٗٛ 

فنكف مـ صريؼ  (1)ولقس يف سجقد السفق تشفد وما جاء أكف تشفد ثؿ َسؾَّؿ

 .مـؽرة ٓ تثبت الؿؾؽ الحؿراين وهل زيادة طبدبـ  أشعث

 :حهِ َٔ عًٝ٘ أنجس َٔ ضٗٛ 

 .وإذا سفا أكثر مـ سفق فنكف يجربه سجقد واحد

وربؿا ، فذهب بعضفؿ إلك أكف يسجد لؾسفق مرة أخرى، وإذا سفا يف سفقه

 .(2)وهق حديٌث ضعقػ، «سؾقؿي مالؽؾ سفق سجدتان بعد»: استدلقا فقف بحديث

ما : إذا سفا يف سفقه فنكف ٓ يسجد لؾسفق فؼالقا لف: أهؾ العؾؿوقال بعض 

ر، طـدكا قاطدة يف العربقة: دلقؾؽ طؾك ققلؽ؟ قال ر ٓ ُيصغَّ غَّ ، أن الُؿصَّ

 .واهلل أطؾؿ، فاستحسـقا مـف هذا الجقاب

 

 

  

                                                                                       

 (.:214أخرجف أبق داود ) (1)

 (.2149أخرجف أبق داود ) (2)
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 قص١ ذٚ ايٝدٜٔ يف »: رحدٜح

 د«تطًِٝ ايٓيب َٔ ايسنعتني

 

ـْ َأبِل  - 119   بِـَا َرُسقُل  َصؾَّك»: َقاَل  ڤ ُهَرْيَرةَ )َط
ِ
إْحَدى َصََلَتْل  ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل

ـَ  - اْلَعِشلِّ  ـُ ِسقرِي اَها َأُبق ُهَرْيَرةَ : َقاَل اْب ـْ َكِسقُت َأَكا. َوَسؿَّ
بِـَا  َفَصؾَّك: َقاَل  - َوَلؽِ

ـِ  ُف ، دِ َفَؼاَم إَلك َخَشَبٍة َمْعُروَضٍة فِل اْلَؿْسجِ . ُثؿَّ َسؾَّؿَ ، َرْكَعَتْق َؽَل َطَؾْقَفا َكَلكَّ َفاتَّ

ـَ َأَصابِِعفِ ، َغْضَباُن َوَوَضَع َيَدُه اْلُقْؿـَك َطَؾك اْلُقْسَرى َوَخَرَجْت . َوَشبََّؽ َبْق

ـْ َأبَْقاِب الَْؿْسِجِد َفَؼاُلقا َرَطاُن ِم ََلةُ : السَّ  - َوفِل الَْؼْقِم َأُبق بَْؽرٍ َوُطَؿرُ  - َقُصَرْت الصَّ

َؿاهُ َفَفاَبا  ـِ َفَؼاَل َيا : ُيَؼاُل َلفُ ، َوفِل اْلَؼْقِم َرُجٌؾ فِل َيَدْيِف ُصقٌل . َأْن ُيَؽؾِّ ُذو اْلَقَدْي

  َرُسقَل 
ِ
ََلُة؟ َقاَل ، َأَكِسقت، اَّلل َأَكَؿا : َفَؼاَل . َلْؿ َأْكَس َوَلْؿ ُتْؼَصرْ : َأْم َقُصَرْت الصَّ

؟ َفَؼاُلقا ـِ َم َفَصؾَّك َما َتَركَ فَ . َكَعؿْ : َيُؼقُل ُذو اْلَقَدْي ُثؿَّ َكبََّر َوَسَجَد ، ُثؿَّ َسؾَّؿَ . َتَؼدَّ

ُثؿَّ َكبََّر َوَسَجَد ِمْثَؾ ُسُجقِدِه َأْو ، ُثؿَّ َرَفَع َرْأَسُف َفَؽبَّرَ . ِمْثَؾ ُسُجقِدِه َأْو َأْصَقَل 

ـَ  َفـُبِّْئُت َأنَّ ِطْؿَرانَ : ؟ َقاَل ُثؿَّ َسؾَّؿَ : َفُربََّؿا َسَلُلقهُ . ُثؿَّ َرَفَع َرْأَسُف َوَكبَّرَ . َأْصَقَل  ْب

ـٍ َقاَل   .((1)«ُثؿَّ َسؾَّؿَ : ُحَصْق

ڇ ڍ ڍ ﴿: اَّلل تعالك قال، ما بقـ زوال الشؿس إلك غروبفا: والعشل

 .[:4: ق] ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ
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ـْ َطْبدِ  - 111   )وَط
ِ
ـِ ُبَحْقـَةَ  اَّلل ـْ َأْصَحاِب الـَّبِلِّ  ڤ ْب  الـَّبِلَّ َأنَّ »: ملسو هيلع هللا ىلصَوَكاَن ِم

ـِ  ملسو هيلع هللا ىلص ـِ إُوَلَقْق ْكَعَتْق ل الرَّ
، َفَؼاَم الـَّاُس َمَعفُ . َوَلْؿ َيْجِؾْس ، َصؾَّك بِِفْؿ الظُّْفَر َفَؼاَم فِ

َلةَ  َفَسَجَد . َكبََّر َوُهَق َجالٌِس : َواْكَتَظَر الـَّاُس َتْسِؾقَؿفُ ، َحتَّك إَذا َقَضك الصَّ

َؿ ُثؿَّ  ـِ َقْبَؾ َأْن ُيَسؾِّ  .((1)«َسؾَّؿَ  َسْجَدَتْق

l: 

دِ »: قولُ ـْ ُمَحؿَّ ـَ  َط ـِ ِسقِري  :«ْب

 ڤبـ مالؽ  وهق مـ خقرة التابعقـ ومـ إئؿة الؿفتديـ مـ مقالل أكس

ـْ َتْلُخُذوَن ِديـَُؽؿْ »: ومـ ققلف الجؿقؾ ـٌ َفاْكُظُروا َطؿَّ  .(2)«إِنَّ َهَذا اْلِعْؾَؿ ِدي

 .وأهؾ حديث، ولف أخقه كؾفؿ صالب طؾؿ

 :ويف احلديث مً الفوائد 

، اهلل طؾقفؿ الؿقاضبة طؾك صالة الجؿاطة فنن هذا ديَدن الصحابة رضقان

َّٓ ُمـَافٌِؼ »: ڤاهلل ابـ مسعقد  حتك قال طبد َوَلَؼْد َرَأْيُتـَا َوَما َيَتَخؾَُّػ َطـَْفا إِ

 .(3)«َمْعُؾقُم الـَِّػاِق 

 .«بـا وصؾك لـا صؾك»: ويصؾح أن يؼقل

 .أمقر الؼقم هق إمامفؿأن : وفيُ

 :«إْحَدى َصََلَتْل اْلَعِشلِّ »: قولُ

 .اختؾػ فقفا ويف حديث طؿران أهنا صالة العصر
                                                                                       

 (.681(، ومسؾؿ ):93أخرجف البخاري ) (1)
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 .أهنا صالة الظفر ڤويف بعض ُصُرق حديث أبل ُهريرة 

 .أكف سؾؿ طـ ثالث ڤويف حديث طؿران 

 .أكف سؾؿ طـ ركعتقـ ڤويف حديث أبل ُهريرة 

 .وإما أن يؼال بلهنا حادثة واحدة، حادثتانفنما أن ُتحَؿؾ طؾك أهنؿا 

 .وهل أول صالة العشل، وصالة الظفر مـ صاليتّ العشل

بعض أهؾ العؾؿ طؾك جقاز اإلتقان بلذكار الؿساء  وهبذا احتج، ثؿ صالة العصر

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ﴿: اهلل  وقد قال، بعد صالة الظفر

 .[29-28: الروم] ﴾ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

ـَ )َقاَل : قولُ  ـُ ِسقرِي اَها َأُبق ُهَرْيَرةَ »: اْب ـْ َكِسقُت َأَكا. َوَسؿَّ
 :«(- َوَلؽِ

طؾك إيصال ، اهلل طؾقفؿ ومـ حرص السؾػ رضقان، وهذا مـ إماكة العؾؿقة

 .ملسو هيلع هللا ىلصويف هذا رد طؾك الطاطـقـ يف حؿؾة أخبار الـبل ، الحديث كؿا سؿعقه

ـِ  َفَصؾَّك»: قولُ  :«َسؾَّؿَ ُثؿَّ ، بِـَا َرْكَعتَْق

 .ٕكف يف دار إقامة، وكان حؼفا أن يصؾل أربًعا

ُف َغْضَبانُ ، َفَؼاَم إَلك َخَشَبٍة َمْعُروَضٍة فِل اْلَؿْسِجدِ »: قولُ َؽَل َطَؾْقَفا َكَلكَّ قد : «َفاتَّ

كؿا يف  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  وقد قال لفؿ رسقل يؼقل قائؾ ولؿاذا لؿ يـبفقه ؟ ولؿ يسبحقا

  ڤحديث َأبِل ُهَرْيَرَة 
ِّ
ـِ الـَّبِل َجالِ »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَط  .(1)«َوالتَّْصِػقُؼ لِؾـَِّساءِ ، التَّْسبِقُح لِؾرِّ

 .الصالة ُقِصرت ولؿ ُيعؾؿ هبا ولعؾ، ققؾ ٕن ذلؽ زمـ تشريع

الؿشروع  طؾل القجف، ُمغَضًبا ققؾ ٕن مـ كََؼَصت طـده الطاطة ملسو هيلع هللا ىلصوكقكف قام 

 .ربؿا تغقر حالف
                                                                                       

 (.533(، ومسؾؿ )2314أخرجف البخاري ) (1)
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لؽـ لؿا لؿ تؽتؿؾ الصالة شعر ، لؿ يؽـ طـده ُمسبب لؾغضب ملسو هيلع هللا ىلصوالـبل 

َؽَل َطَؾْقَفا َكَلكَُّف »: لؿ يؼقل كان ُمغضبا وإكؿا قال ٕن الراوي، بذلؽ يف قؾبف َفاتَّ

وهذا يجده أحدكا يف كػسف إذا لؿ يمد إذكار أو لؿ إذا لؿ يمد القرد ، «َغْضَبانُ 

 .الققمل أو إذا قصر يف شلء مـ ديـف

، ويلسػ كؿا يلسػ البشر، بشر يغضب كؿا يغضب البشر ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل : ُوفي

ـَ لََعـْتُفُ »: ومع ذلؽ دطا ربف َفاْجَعْؾُف َلُف  ،َأْو َسبَبْتُفُ ، الؾَُّفؿَّ إِكََّؿا َأَكا َبَشٌر َفلَيُّ الُْؿْسِؾِؿق

 .(1)«َزَكاًة َوَأْجًرا

ـَ َأَصابِِعفِ ، َوَوَضَع َيَدُه اْلُقْؿـَك َطَؾك اْلُقْسَرى»: قولُ  :«َوَشبََّؽ َبْق

 ملسو هيلع هللا ىلص فنن الـبل، رد طؾك مـ زطؿ أن تشبقؽ إصابع يف الؿسجد ٓ يجقز: وفيُ

َْشَعِريِّ  ْٕ   َقاَل َرُسقُل : َقاَل  ڤقد شبَّؽ بقـ أصابعف ويف حديث َأبِل ُمقَسك ا
ِ
اهلل

ـِ َكالْبُـْقَاِن َيُشدُّ بَْعُضُف بَْعًضا »: ملسو هيلع هللا ىلص ـُ لِْؾُؿْمِم  .متػؼ طؾقف، (2)«وشبؽ بقـ أصابعفالُْؿْمِم

 .وكان يف الؿسجد

َرَطانُ »: قولُ  .أي خرج الؿسرطقن ٕطؿالفؿ وكحقها: «َوَخَرَجْت السَّ

ـْ َأْبَقاِب اْلَؿْسِجِد َفَؼاُلقا»: قولُ ََلةُ : ِم  :«َقُصَرْت الصَّ

 .طـ ذلؽ ملسو هيلع هللا ىلصويـبغل أن يسللقا الـبل 

َؿاهُ  - َوُطَؿرُ َوفِل اْلَؼْقِم َأُبق َبْؽرٍ »: قولُ  :«َفَفاَبا َأْن ُيَؽؾِّ

، فنن اإلكسان إذا طؾؿ قدر مـ يجالس هابف، وذلؽ لعؾؿفؿا بؿـزلتف وجاللتف

، كثقًرا بقـؿا تجد إذا جاء إطرابل يرفع صقتف ملسو هيلع هللا ىلصفنهنؿ كاكقا يجالسقن الـبل 
                                                                                       

 .ڤ، ومـ حديث أبل هريرة ڤ(، مـ حديث طائشة 3712، 3711أخرجف مسؾؿ ) (1)
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 .كلكف أخق السرار، ملسو هيلع هللا ىلصحتك أن طؿر كان يحدث الـبل ، والصحابل يخػض صقتف

ـِ : ُيَؼاُل َلفُ ، َوفِل اْلَؼْقِم َرُجٌؾ ِفل َيَدْيِف ُصقٌل »: قولُ   :«ُذو اْلَقَدْي

 .فؾعؾف لؼٌب لف: «اْلِخْرباق»: ويف رواية

ـِ »: ُيَؼاُل َلفُ   .لطقل يديف: «ُذو اْلَقَدْي

إن كان مـ باب ، أن ذكر أصحاب الصػة بصػاهتؿ لقس مـ الغقبة: وفيُ

 .التعريػ

  َرُسقَل َفَؼاَل َيا »: قولُ
ِ
ََلةُ ، َأَكِسقت، اَّلل  :«َأْم َقُصَرْت الصَّ

 .جقاز سمال العالؿ إذا أشؽؾ شلء: وفيُ

 .سؿع مـ ذو القديـ ملسو هيلع هللا ىلصفنن الـبل ، قبقل خرب أحاد: وفيُ

مـ القفقد الذيـ يزطؿقن ، الؼقل بالـسخ خالًفا لؾرافضة ومـ إلقفؿ: وفيُ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴿: اهلل  وقد قال، أن الـسخ غقر وارد

 .[217: البؼرة] ﴾ڀ ڀ ڀڀ

ولقس بعقٍب وٓ كؼقصة  أن الـسقان قد يطرأ طؾك اإلكسان وإن كان فاضاًل : وفيُ

 .مـ شلن الؿسؾؿقـ وقضاء حقائجفؿ ربؿا كان كسقاكف بسبب ما يشغؾف ملسو هيلع هللا ىلصوالـبل 

، اهلل  أن زمـ القحل قد تتغقر فقف إحؽام طؾك مؼتضك حؽؿة: وفيُ

وئ ﴿: فإمر أمره، وإن شاء كؼص، إن شاء زاد يف الصالة اهلل  وأن

 .[34: إكبقاء] ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ

 .وُأقرت صالة السػر، فزيد يف صالة الحضر، وقد ُفرضت الصالة ركعتان

 :«َلْؿ َأْكَس َوَلْؿ ُتْؼَصرْ : َقاَل »: قولُ

وٓ ، أن اإلكسان إذا تحدث بؿا هق متقؼـ بف ٓ يعد ذلؽ مـ الؽذب: وفيُ



            

 129 ملسو هيلع هللا ىلصكتاب صفة صالة النيب 
 

إٓ لفذا  مـ الخطل الذي ُيعاتب طؾقف فنن اإلكسان قد يـسك وما سؿل اإلكسان

 .إمر طؾك إحدى التػسقريـ

ـِ »: قولُ  :«َأَكَؿا َيُؼقُل ُذو اْلَقَدْي

لؾؿعتزلة الذيـ يؼقلقن بعدم قبقل خرب  التثبت ولقس يف هذا مدخؾ: وفيُ

ثؿ إن ، يف أحاد مازال واحد آخر بجاكب هذا ملسو هيلع هللا ىلصٕكف لق حدث الـبل ، القاحد

 .تؼسقؿ الحديث إلك آحاد ومتقاتر مـ البدع الؿحدثة

 .أي أكف صدق يف خربه: «َكَعؿْ »: قولُ

َم َفَصؾَّك َما َتَركَ »: قولُ  :«ُثؿَّ َسؾَّؿَ . َفَتَؼدَّ

وجقب اإلتقان بإركان الـاقصة وأن اإلكسان ٓ يؽتػل بالسجقد كؿا : وفيُ

 .سقليت معـا يف ترك القاجب

ُثؿَّ َكبََّر َوَسَجَد ِمْثَؾ ُسُجقِدِه َأْو َأْصَقَل ُثؿَّ َرَفَع ، ُثؿَّ َرَفَع َرْأَسُف َفَؽبَّرَ »: قولُ

 :«ُثؿَّ َسؾَّؿَ : َفُربََّؿا َسَلُلقهُ . َرْأَسُف َوَكبَّرَ 

تقـ ملسو هيلع هللا ىلصيعـل أكف  تقـ ثؿ سؾؿ ثؿ ركعتقـ تامَّ ، َسؾَّؿ ثؿ سجد سجدتقـ تامَّ

 .وإكؿا يؽرب لالكتؼال إلك السجقدولقس لفؿا تؽبقرة إحرام 

ـٍ َقاَل  َفـُبِّْئُت َأنَّ ِطْؿَرانَ »: قولُ  ـَ ُحَصْق  :«ُثؿَّ َسؾَّؿَ : ْب

 .كاماًل مـ غقر هذا اإلكباء ڤقد جاء الحديث مـ صريؼ طؿران ابـ حصقـ 

ـِ  ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ الـَّبِلَّ »: قولُ ْكَعَتْق ِـ َصؾَّك بِِفْؿ الظُّْفَر َفَؼاَم فِل الرَّ  :«َوَلْؿ َيْجِؾْس ، إُولَقَْق

ـٍ ، أي ترك التشفد إوسط والدلقؾ طؾك ، وهذا الجؾقس واجب ولقس برك

 .ولق كان ركـًا لؾزمف العقد إلقف، حقـ تركف لؿ يعده ملسو هيلع هللا ىلصذلؽ أن الـبل 

 :«َفَؼاَم الـَّاُس َمَعفُ »: قولُ

 .يسبحقا أنوإٓ فقـبغل لؾؿلمقمقـ ، وهذا قبؾ أن يعؾؿقا بلن هذا مـ الـسقان
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، أو إلك رابعٍة يف الثالثقة، أما إذا كان الؼقام مـ رابعٍة إلك خامسٍة يف الرباطقة

رجع إلك حالتف فالحؿد  فنن، فنكف ٓ ُيَتابع وإكؿا ُيَسبَّح لف، أو إلك ثالثٍة يف الثـائقة

حتك إذا ، هلل وإن لؿ يرجع بؼل الؿلمقمقن الؿتلكدون مـ زيادتف طؾك حالفؿ

 .ا معف ثؿ يسجد لؾسفقسؾؿق، سؾؿ

َلةَ »: قولُ  :«َحتَّك إَذا َقَضك الصَّ

 .أي اكتفك مـ الصالة الرباطقة

 :«َواْكَتَظَر الـَّاُس َتْسِؾقَؿفُ »: قولُ

 .أي طؾك العادة ولعؾف لؿ يشرع بعد سجقد السفق واهلل أطؾؿ

ـِ . َكبََّر َوُهَق َجالٌِس »: قولُ  :«َفَسَجَد َسْجَدَتْق

 .ولقست تؽبقرة إحرام، اكتؼالأي كرب تؽبقرة 

َؿ ُثؿَّ َسؾَّؿَ »: قولُ  :«َقْبَؾ َأْن ُيَسؾِّ

م بقاكف أن السجقد قبؾ السالم يف حال ترك التشفد: وفيُ  .ما تؼدَّ

 .هذا مؾخص ٕحؽام سجقد السفق

 والحؿد َّلل رب العالؿقـ
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 درباب املسٚز بني ٜدٟ املصًٞ

 

ِٟ املصًٞ]  [باُب املسِٚز بنَي ٜد

l: 

 .ساق الؿصـػ الباب لبقان أحؽام السترة والؿرور بقـ يدي الؿصؾل

 :حهِ ايطرت٠ يًُضًٞ 

اهلل طؾقفؿ يف حؽؿ السرتة فذهب جؿفقرهؿ  وقد اختؾػ السؾػ رضقان

 .أهنا مستحبة إلك

 وذهب بعضفؿ إلك أهنا واجبة وهق الصحقح الذي تدل طؾقف ضقاهر 

إَذا َصؾَّك َأَحُدُكْؿ َفْؾُقَصؾِّ إَلك »: أمر هبا وقال ملسو هيلع هللا ىلصإحاديث الـبقية إذ أن الـبل 

 .(1)«ُسْتَرٍة َوْلَقْدُن ِمـَْفا

ب كؿا سقليت يف أحاديث الباب وكان مالزًما لفا  .وحث طؾقفا ورغَّ

 :حد ضرت٠ املضًٞ طٛاًل 

كؿا يف صحقح مسؾؿ مـ حديث ، والسـة يف صقلفا أن يؽقن كؿمخرة الرحؾ

  َقاَل َرُسقُل : َقاَل ، طـ غقره وجاء، ڤَأبِل َذرٍّ 
ِ
، إَِذا َقاَم َأَحُدُكْؿ ُيَصؾِّل»: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

                                                                                       

، وهق يف صحقح ڤ(، مـ حديث أبل سعقد الخدري 65:(، وابـ ماجف )7:9أخرجف أبق داود ) (1)

جالف كؾفؿ ثؼات رجال (، وقال فقف: وهذا إسـاد حسـ، ر7:6أبل داود إم لإلمام إلباين برقؿ )

الشقخقـ; غقر أن محؿد ابـ طجالن روى لف البخاري تعؾقؼًا، ومسؾؿ متابعًف. وقد تابعف جؿاطة مـ الثؼات 

. إٓ أكف قد شفد لفذه «ولقدن مـفا»; لؽـ لؿ يؼؾ أحد مـفؿ: -كؿا سبؼ يف الذي قبؾف  -بـ أسؾؿ  طـ زيد

 (.7:3لباب قبؾف رقؿ )بـ أبل َحْثؿة الؿذكقر يف ا الزيادة: حديث سفؾ
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ْحؾِ  ـَ َيَدْيِف ِمْثُؾ آِخَرِة الرَّ ُف َيْسُتُرُه إَِذا َكاَن َبْق ـَ َيَدْيِف ِمْثُؾ آِخَرِة ، َفنِكَّ ـْ َبْق َفنَِذا َلْؿ َيُؽ

ْحؾِ  ُف َيْؼَطُع َصََلَتُف اْلِحَؿارُ ، الرَّ َْسَقدُ ، َواْلَؿْرَأةُ ، َفنِكَّ ْٕ  .(1)«َواْلَؽْؾُب ا

َوابُّ َتُؿرُّ بقـ َأْيِديـَا »: قال ڤولؿسؾؿ أيًضا طـ صؾحة  كـا ُكَصؾِّل َوالدَّ

  َفَذَكْرَكا ذلؽ لَِرُسقلِ 
ِ
ْحِؾ َتُؽقُن بقـ َيَدْي َأَحِدُكْؿ ُثؿَّ فؼال  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ِمْثُؾ ُمْمِخَرِة الرَّ

ُه ما َمرَّ بقـ  ُه مـ َمرَّ بقـ َيَدْيفِ  َيَدْيِف وقالَٓ َيُضرُّ  .(2)«بـ ُكَؿْقرٍ فَل َيُضرُّ

 .واختؾػقا يف ممخرة الرحؾ

 .فذهب جؿفقر العؾؿاء إلك أكف ثؾثا ذراع

وهق الذي طؾقف شقخـا ، وهذا هق الصحقح، وذهب بعضفؿ إلك أكف شرب

 .مؼبؾ 

 .بـ حـبؾ  وهذا ققل اإلمام أحؿد، وذهب بعضفؿ إلك أكف قدر ذراع
فربؿا يؽقن يف بعض البؾدان ، وٓ يؿـع أن الرحؾ يختؾػ مـ بؾٍد إلك بؾد

 .وربؿا يؽقن يف بعضفا، إلك الذراع

 :حد ضرت٠ املضًٞ عسّعا 

، صؾك إلك حربة ملسو هيلع هللا ىلصفنن الـبل ، فؾؿ يرد فقفا ما يصح، وأما طرض السرتة

وإلك زوجتف طائشة ، وإلك الجدر، وإلك العؿقد، وإلك آسطقاكة، وإلك البعقر

  َرُسقَل  ڤوأما حديث أبل هريرة ، فال حد لعرضفا ڤ
ِ
إذا »قال  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـْ  صؾك أحدكؿ َفْؾَقْجَعْؾ تِْؾَؼاَء َوْجِفِف شقئا َفنِْن لؿ َيِجْد َفْؾَقـِْصْب َطًصا فان لؿ َيُؽ

ُه ما َمرَّ َأَماَمفُ  َٓ َيُضرُّ  .أخرجف أبق داود وابـ ماجف، (3)«معف َطًصا َفْؾَقْخُطْط َخطًّا ُثؿَّ 
                                                                                       

 (.621أخرجف مسؾؿ ) (1)

 (.::5أخرجف مسؾؿ ) (2)

(، قال فقف: 218يف ضعقػ أبل داود إم ) (، وضعػف اإلمام إلباين :79أخرجف أبق داود ) (3)
= 
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 .ملسو هيلع هللا ىلصففذا حديث يؿثؾ بف العؾؿاء لؾحديث الؿضطرب الذي لؿ يثبت طـ الـبل 

 :قال البقؼقين 

ـِ  ـــــــْت ــــــــٍَد َأْو َم ـــــــتَِلِف َس  َوذو اْخ

 

 ُمْضـــــَطرٌِب ِطـْـــــَد ُأَهْقـــــِؾ اْلَػــــــ 

 :ٚاذتغس، حهِ ايطرت٠ يف ايطفس  

فؽان يالزم الصالة ، ذلؽ ملسو هيلع هللا ىلصلػعؾ الـبل ، والسرتة واجبة يف الحضر والسػر

َقاَل : َقاَل ، طـد الؿسؾؿ ڤبؾ يف حديث أبل ذر ، وأمر بالصالة إلقفا، إلقفا

  َرُسقُل 
ِ
ْحِؾ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ـَ َيَدْيِف مِْثُؾ آِخَرِة الرَّ إَِذا َقاَم َأَحُدُكْؿ ُيَصؾِّل َفنِكَُّف َيْسُتُرُه إَِذا َكاَن بَْق

ـَ َيَدْيفِ  ـْ َبْق ْحِؾ َفنِكَُّف َيْؼَطُع َصاَلَتُف اْلِحَؿاُر َواْلَؿْرَأُة َواْلَؽْؾُب  َفنَِذا َلْؿ َيُؽ مِْثُؾ آِخَرِة الرَّ

َْصَػِر  ْٕ ـْ اْلَؽْؾِب ا
َْحَؿِر مِ ْٕ ـْ اْلَؽْؾِب ا

َْسَقِد مِ ْٕ َْسَقُد ُقْؾُت َيا َأبَا َذرٍّ َما َباُل اْلَؽْؾِب ا ْٕ ا

ـَ َأِخل َسَلْلُت َرُسقَل    َقاَل َيا اْب
ِ
َْسَقُد َشْقَطانٌ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ْٕ  . (1)«َكَؿا َسَلْلَتـِل َفَؼاَل اْلَؽْؾُب ا

 :هذا إمر ڤوقد أكؽرت طائشة 

اَلَة اْلَؽْؾُب َواْلِحَؿاُر َواْلَؿْرَأةُ »: فػل الصحقحقـ َر ِطـَْدَها َما َيْؼَطُع الصَّ
، ُذكِ

 »، «َشبَّْفُتُؿقَكا بِاْلُحُؿِر َواْلؽاَِلِب »: َفَؼاَلْت 
َّ
 َلَؼْد َرَأْيُت الـَّبِل

ِ
ُيَصؾِّل َوإِكِّل  ملسو هيلع هللا ىلصَواهلل

ـَ اْلِؼْبَؾِة ُمْضَطِجَعًة َفَتْبُدو لِل اْلَحاَجُة َفَلْكَرُه َأْن َأْجؾَِس َفُلوِذَي  ِريِر َبْقـَُف َوَبْق َطَؾك السَّ

                                                                                       
= 

بـ حريث وجده ُحرْيث. وآضطراب يف إسـاده  بـ محؿد إسـاده ضعقػ، ولف طؾتان: جفالة أبل طؿرو

لؿ ». وقال الـقوي: «ضعقػ». وقال أحؿد: «ٓ يصح وٓ يثبت»اضطرابًا شديدًا. ولذلؽ قال الدارقطـل: 

يثبت، قال البغقي وغقره: هق حديث ضعقػ، وأشار إلك تضعقػف سػقان ابـ طققـة والشافعل والبقفؼل 

(، ويف :67العراقل. وضعػف أيًضا يف ضعقػ الجامع الصغقر ). وضعػف أيضًا ابـ الصالح و«وغقرهؿ

 (.892(، ويف الؿشؽاة )54:/  2:7ضعقػ ســ ابـ ماجة )

 (621) أخرجف مسؾؿ (1)
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َّ
ـْ ِطـِْد ِرْجَؾْقف ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِل

 .متػؼ طؾقف، (1)«َفَلْكَسؾُّ مِ

 طؾك جقازويستدل بالحديث 

 ڤويستدل بالحديث طؾك جقاز وإكؿا فقف الصالة إلك الـائؿ فعائشة  

 .اهلل  كاكت مؿتدة بقـ يدي رسقل

 .والؿثبت مؼدم طؾك الـايف، ملسو هيلع هللا ىلصوأما الؿرور فؼد هنك طـف الـبل 

 وهؾ تبطؾ الصَلة بؿرور الؿرأة والحؿار والؽؾب ؟

وذهب الشافعل ، اختؾػ العؾؿاء فذهب أحؿد وإسحاق إلك بطالن صالتف

ٓ يؼطع »: ڤواستدلقا بحديث أبل سعقد الخدري ، وغقره إلك طدم البطالن

 .(2)«لء وادرءوا ما استطعتؿشصَلة الؿرء 

 :صف١ َدافع١ املضًٞ إذا أزاد أحد إٔ ٜكطع صالت٘ 

وأن ، فنن الؿصؾل لف أن يدافعف، فنذا أراد أحٌد أن يؿر بقـ يدي الؿصؾل

 .والؼتال، والؼتؾ، الؿدافعة ٓ تصؾ إلك حد الؿؼاتؾةلؽـ هذه . يؿـعف مـ ذلؽ

والذي ، يف هذا الحال ٓ يضؿـ مع أكف ذهب بعض أهؾ العؾؿ أكف لق قتؾف

 .ويضؿـ فنكف يلثؿ، طؾقف قاتاًل  يظفر أكف إن قػز

 ملسو هيلع هللا ىلصٕن الـبل ، ثؿ وقع فؿات ٓ يضؿـ، ولؽـ إن دافعف الؿدافعة الشرطقة

 .قد أمر بالؿدافعة

 :ملضًٞ يف َه١حهِ ضرت٠ ا 

وقد ، والسرتة واجبة يف مؽة وغقرها طؾك الصحقح مـ أققال أهؾ العؾؿ

 ملسو هيلع هللا ىلصيف صالة الـبل ، ڤتؼدم أن اإلمام البخاري بقب طؾك حديث أبل جحقػة 
                                                                                       

 (.623(، ومسؾؿ )625أخرجف البخاري ) (1)

 .فقف مخالد بـ سعقد ضعقػ بنسـاد ضعقػ (:82) أخرجف أبق داود (2)
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 .«باب السرتة بؿؽة وغقرها»، بؿؽة

فنن هذا قد يمثر ، أو يف مؽان الطقاف، إٓ أكف إذا صؾك بجاكب الؿطاف

 .الطائػقـوطؾك ، طؾقف

ٕن ; ويـبغل لف أن يبتعد طـ أماكـفؿ، ٓ يجقز لف مـع الطائػقـ: فـؼقل

 .الطائػ لف حؼ يف الؿطاف

وجعؾف بقـف ، دخؾ الؽعبة وصؾك إلك جدارها وصؾك طـد الؿؼام ملسو هيلع هللا ىلصوالـبل 

 .إلك السرتة يف مؽة وغقرها ملسو هيلع هللا ىلصفثبتت صالة الـبل ، وبقـ الؽعبة

َة َشْلءٌ  َٓ َيْؼَطعُ »: ومع ذلؽ قال صاوس  ََلَة بَِؿؽَّ َك َأْن ، الصَّ َٓ َيُضرُّ

ـَ َيَدْيَؽ   .(1)«َتُؿرَّ اْلَؿْرَأُة َبْق

ـْ َأبِل َطامٍِر َقاَل  (3497) وأخرج بَْقِر ُيَصؾِّل فِل اْلَؿْسِجدِ »: َط ـَ الزُّ ، َرَأْيُت اْب

ُجقدَ ، َفُتِريُد اْلَؿْرَأُة َأْن ُتِجقَز َأَماَمفُ   َأَجاَزْت َسَجَد فِل ، َوُهَق ُيِريُد السُّ
َ
َحتَّك إَِذا ِهل

 .«َمْقِضِع َقَدَمقَْفا

بـ أبل وادطة طـ أبقف طـ جده  بـ أبل الؿطؾب بـ كثقر وأما حديث كثقر

« 
َّ
ـَ ، ُيَصؾِّل فِل اْلَؿْسِجِد اْلَحَرامِ  ملسو هيلع هللا ىلصَرَأْيُت الـَّبِل َوالـَّاُس َيُطقُفقَن بِاْلَبْقِت َبْقـَُف َوَبْق

ـَ َيَدْيِف َلْقَس َبْقـَُف َوَبْقـَُفْؿ ُسْتَرةٌ اْلِؼْبَؾِة  الرزاق  أخرجف طبد، ففق حديث ٓ يثبت« َبْق

 .كؾفؿ مـ صريؼ كثقر، والطرباين يف الؽبقر، وأخرجف ابـ حبان، (3571)

 

   

                                                                                       

 .(3498) الرزاق أخرجف طبد (1)
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 يٛ ٜعًِ املاز بني ٜدٟ املصًٞ َاذا »: رحدٜح

 د«...يهإ إٔ ٜكف أزبعني، عًٝ٘ َٔ اإلثِ

 

ـْ  - 112 ـِ اْلَحاِرِث  اَّلل َأبِل ُجَفْقِؿ َطْبد )َط َْكَصاِريِّ  ْب ْٕ ِة ا ؿَّ ـِ الصِّ : َقاَل  ڤ ْب

  َقاَل َرُسقُل 
ِ
ْثِؿ؟ َلَؽاَن »: ملسو هيلع هللا ىلص اَّلل ـْ اإْلِ ـَ َيَدْي اْلُؿَصؾِّل َماَذا َطَؾْقِف ِم َلْق َيْعَؾُؿ اْلَؿارُّ َبْق

ـْ َأْن َيُؿرَّ  ـَ َخْقًرا َلُف ِم ـَ َيَدْيفِ َأْن َيِؼَػ َأْرَبِعق  .(1)«َبْق

ـَ َيْقًما َأْو َشْفًرا َأْو َسـًَة؟: َٓ َأْدِري»: َقاَل َأُبق الـَّْضرِ   .(«َقاَل َأْرَبِعق

l: 

، ساق املصيف احلديث لبياٌ غلظ املسوز بني يدي املصلي وأٌ ذلم مً اللبائس

 .واهلل املستعاٌ

ـَ َيَدْي »: قولُ  :«اْلُؿَصؾِّل َماَذا َطَؾْقفِ َلْق َيْعَؾُؿ اْلَؿارُّ َبْق

، أي ماذا طؾل مـ التبعات إذ أكف اكتفؽ حرمة الصالة وحؼ الؿصؾل

بؾ يـبغل لؾـاس أن ، وٓ بػعؾ ٓ بصقٍت ، يشقش طؾقف والؿصؾل لف حؼ أن ٓ

فَل ، كؾؽؿ يـاجل ربف»: قد قال ملسو هيلع هللا ىلصوٓ يمذوه والـبل  يف الؿصؾك اهلل  يتؼقا

 .(2)«يجفر بعضؽؿ طؾك بعض بالؼرآن

 
َّ
ا َفَرَغ َقاَل ، اْلِؼَراَءُة فِل اْلَػْجرِ  ملسو هيلع هللا ىلص وقد َثُؼَؾْت طؾك الـَّبِل ُؽْؿ َتْؼَرُءوَن »: َفَؾؿَّ َلَعؾَّ

                                                                                       

 (.618(، ومسؾؿ )621أخرجف البخاري ) (1)

 (.5327طبد الرزاق )أخرجف  (2)
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ـْ ، َفََل َتْػَعُؾقا إِٓ بَِػاِتَحِة اْلؽَِتاِب  :َقاَل . َكَعؿْ : ُقْؾـَاَخْؾَػ إَِماِمُؽْؿ ؟  ُف ٓ َصَلَة لَِؿ َفنِكَّ

 .«َلْؿ َيْؼَرْأ بَِفا

صؾك َفَؿرَّ بِِف َشْقَطاٌن َفَخـََؼُف َحتَّك َوَجَد َبْرَد لَِساكِِف َطَؾك »: ملسو هيلع هللا ىلصوكان الـبل 

 .(1)َفَؾْؿ ُيْػِسْد َذلَِؽ َصاَلَتفُ ، «َيِدهِ 

 .فػل هذا وطقٌد طظقؿ ويدل هذا طؾك أن الؿرور بقـ يدي الؿصؾل مـ الؽبائر

ـَ َخْقًرا »: قولُ واختؾػ يف إربعقـ وهل فرتة : «َلفُ َلَؽاَن َأْن َيِؼَػ َأْرَبِعق

دققؼة  أو سـة بؾ حتك ولق كاكت أربعقـ، أو شفًرا، كاكت يقًما صقيؾف سقاءً 

يدل طؾك شدة القطقد طؾك مـ مر بقـ يدي  يؿؽثفا أمام أخقف لؽاكت صقيؾة ففذا

 .الؿصؾل وهذا يف حال ما إذا كان بقـف وبقـ الؼبؾة سرتة

وهل مؼدار حرم ، فؾف أن يؿر بعد ثالثة أذرع، البابأما إذا كان قد أهؿؾ هذا 

 .واهلل الؿستعان، الؿصؾل ومؽان ركقطف وسجقده

ويؽره : قال الؿسعقدي يف اإلباكة»: (3/269قال العؿراين يف البقان )

الؿرور بقـ يدي الؿصؾل إذا كان يصؾل إلك سرتة أو طصًا أو خطًا وكان بقـفؿا 

 .قـ يديف ماٌر يف هذه الحالة فؾف أن يؿـعفثالثة أذرع أو ذراطقـ فنن مر ب

وإن لؿ يجعؾ الؿصؾل تؾؼاءه شقئًا مـ ذلؽ لؿ يؽره الؿرور بقـ يديف ٕن 

 .ها «الؿصؾل فرط يف حؼ كػسف
 

 

                                                                                       

، وهق يف الصحقح الؿسـد ڤ(، مـ حديث طائشة 22486أخرجف اإلمام الـسائل يف الؽربى ) (1)

 (، وقال فقف: هذا حديث صحقح.2745برقؿ ) لإلمام القادطل 
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 إذا ص٢ً أحدنِ إىل»: رحدٜح

 د«...غ٤ٞ ٜطرتٙ َٔ ايٓاع 

 

ـْ َأبِل َسِعقٍد اْلُخْدِريِّ  - 113   َسِؿْعُت َرُسقَل : َقاَل  ڤ)َط
ِ
إَذا »: َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل

ـْ الـَّاسِ  ـَ َيَدْيِف َفْؾَقْدَفْعفُ ، َصؾَّك َأَحُدُكْؿ إَلك َشْلٍء َيْسُتُرُه ِم . َفَلَراَد َأَحٌد َأْن َيْجَتاَز َبْق

َؿا ُهَق َشْقَطانٌ . َفنِْن َأَبك َفْؾُقَؼاتِْؾفُ   .((1)«َفنِكَّ

l: 

 :املصلي ولُ قصُساق املصيف احلديث لبياٌ دفع املاز بني يدي 

ـْ َأبِل َصالٍِح  فِل َيْقِم ُجُؿَعٍة ُيَصؾِّل  ڤَرَأْيُت َأَبا َسِعقٍد اْلُخْدِريَّ »: َقاَل  فَع

ـْ  ـْ الـَّاِس َفَلَراَد َشاب  مِ
ٍء َيْسُتُرُه مِ

ْ
ـَ َيَدْيِف َفَدَفَع  إَِلك َشل َبـِل َأبِل ُمَعْقٍط َأْن َيْجَتاَز َبْق

ـَ َيَدْيِف َفَعاَد لَِقْجتَاَز َفَدَفَعفُ فِل  َأبُق َسِعقدٍ  َّٓ َبْق ابُّ َفَؾْؿ َيِجْد َمَساًغا إِ َأبُق  َصْدِرِه َفـََظَر الشَّ

ـْ َأبِل َسِعقدٍ  َسِعقدٍ 
ُوَلك َفـَاَل مِ ْٕ ـْ ا

ـْ  ُثؿَّ َدَخَؾ َطَؾك َمْرَوانَ  َأَشدَّ مِ
 مِ
َ
َفَشَؽا إَِلقِْف َما َلِؼل

ـِ َأِخقَؽ َيا َأبَا َسِعقدٍ  بُق َسِعقٍد َخْؾَػُف َطَؾك َمْرَوانَ َوَدَخَؾ أَ  َأبِل َسِعقدٍ  ْب
ِ
 َفَؼاَل َما َلَؽ َوٓ

 
َّ
ـْ الـَّاِس َفَلَراَد »: َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َسِؿْعُت الـَّبِل إَِذا َصؾَّك َأَحُدُكْؿ إِلَك َشْلٍء َيْسُتُرُه ِم

ـَ َيَدْيِف َفْؾَقْدَفْعُف َفنِ   .أخرجف مسؾؿ، «ْن َأَبك َفْؾقَُؼاتِْؾُف َفنِكََّؿا ُهَق َشقْطَانٌ َأَحٌد َأْن َيْجتَاَز بَْق

 .إذا صؾك إلك شلٍء يسرته، جقاز دفع اإلكسان لغقره: وفيُ 

 وذلؽ أن الؿار قد يؽقن مـ، أو يف الصحراء، والسرتة واجبٌة يف الؿسجد
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 .لؾتشقيش طؾك اإلكسان، أو مـ الجـ، اإلكس

ـَ َيَدْيفِ َفَلَراَد َأَحٌد َأْن »: قولُ  .أي يؿر بقـف وبقـ السرتة: «َيْجَتاَز َبْق

 .فؾقرده، فؾقدفعف هذا يف آبتداء وفقف التدرج يف الدفع ومعـك: «َفْؾقَْدَفْعفُ »: قولُ

 .ولؿ يؼقل فؾقؼتؾف: «َفنِْن َأَبك َفْؾُقَؼاتِْؾفُ »: قولُ

وقد جاءت طدة أحاديث يف جقاز الؿؼاتؾة : وفرق بقـ الؿؼاتؾة والؼتؾ

فالؿؼاتؾة ٓ يؾزم أن يؽقن ، وآدابف، وأحؽامف، لؾؿسؾؿ بقـؿا الؼتؾ لف شروصف

َؾ الـَّاَس َحتَّك َيُؼقُلقا»: معفا قتؾ
َّٓ : ُأِمْرُت َأْن ُأَقاتِ  .«اَّللُ  َٓ إَِلَف إِ

َؿا ُهَق َشْقَطانٌ »: قولُ  وإكؿا فعؾف فعؾ ، لقس الؿراد أكف شقطان جـل: «َفنِكَّ

 .الشقطان حريٌص طؾك التشقيش طؾك الؿصؾلفنن ، الشقطان

 وهذا، ولق كان إكسًقا بشقــطان، جقاز تسؿقة مـ شط طـ الطاطة: وفيُ

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ﴿: لقس بتؽػقر لف

 .[223: إكعام] ﴾ڄ ڄ

فؼد ذكر شقخ اإلسالم ، ولؽـ ٓ يجقز لؽ أن تؼقل لف أكت الشقطان الرجقؿ

 .أن هذا ُيعترب تؽػقًرا

 .اهلل  حرص الشارع طؾك تؿام الصالة طؾك القجف الذي شرطف: وفيُ
 أن العؿؾ القسقر يف الصالة ٓ يبطؾفا ٓ سقؿا إذا كان مـ أطؿالفا: وفيُ

 .الؿلذون فقفا

ُجؾِ »: وأطؾؿ أن هذا الحديث مخصٌص بحديث ـْ : َيْؼَطُع َصَلََة الرَّ إَِذا َلْؿ َيُؽ

ـَ َيَدْيِف ِققُد آِخَرِة  ْحِؾ الِحَؿارُ َبْق  .«َوالؿْرأةُ ، َوالَؽْؾُب إْسَقدُ ، الرَّ

 .أما ما بعد ذلؽ فال يضر، أن السرتة تؿـع ما بقـ اإلكسان وبقـ السرتة فؼط: وفيُ 
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 اهلل  ٚزضٍٛ، أقبًت زانّبا ع٢ً محاز أتإ»: رحدٜح

 د«...ٜصًٞ بايٓاع فُسزت بني ٜدٟ بعض ايصف

 

ـْ َطْبدِ  - 114   )َط
ِ
ـِ  اَّلل ُف َقاَل َأْقَبْؾُت َراكًِبا َطَؾك ِحَؿاٍر َأَتاٍن »: ڤ َطبَّاسٍ  ْب َأكَّ

ْحتََِلَم َوَرُسقُل 
ِ
  َوَأَكا َيْقَمئٍِذ َقْد َكاَهْزُت آ

ِ
ُيَصؾِّل بِالـَّاِس بِِؿـًك إَِلك َغْقرِ  ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل

 َ ْٕ ػِّ َفـََزْلُت َوَأْرَسْؾُت ا ـَ َيَدْي َبْعِض الصَّ َوَدَخْؾُت فِل ، َتاَن َتْرَتعُ ِجَداٍر َفَؿَرْرُت َبْق

ػِّ   .((1)«َفَؾْؿ ُيـْؽِْر َذلَِؽ َطَؾلَّ َأَحٌد ، الصَّ

l: 

ساق الؿصـػ الحديث لبقان ما ذهب إلقف الجؿفقر مـ صرف إمر بالسترة 

 .مـ القجقب إلك آستحباب

لؿ يؽـ  ملسو هيلع هللا ىلصلؿ يذكر أن الـبل  ڤووجف مـ قال بالسرتة أن ابـ طباس 

فؼد يؽقن يصؾل إلك ، وإكؿا ذكر أكف كان يصؾل إلك غقر جدار، يصؾل إلك سرتة

 .أو كحق ذلؽ أو بعقر، أو حربة، طـزة

ولذلؽ كزل يصؾل ، بـجس وأهنا لقست، جقاز الركقب طؾك الحؿقر: وفيُ

 .مـ غقر أن يحدث ُغساًل ٕطضائف وأجزائف

ْحتََِلمَ »: قولُ
ِ
 :«َوَأَكا َيْقَمئٍِذ َقْد َكاَهْزُت آ

اهلل  وفقف حرص السؾػ رضقان، لؿ يبؾغ لؽـف قد قارب هذا إمرأي أكف 
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 .طؾقفؿ طؾك تعؾقؿ أبـائفؿ وكحق ذلؽ

  َوَرُسقُل »: قولُ
ِ
وٓ يؿـع أكف : «ُيَصؾِّل بِالـَّاِس بِِؿـًك إَِلك َغْقرِ ِجَدارٍ  ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل

 .صؾك إلك سرتة أخرى

 .مؽةالجؿاطة لؾؿسافر ومـك هل الؿشعر الحرام الذي يؾل : وفيُ

ػِّ »: قولُ ـَ َيَدْي َبْعِض الصَّ  :«َفَؿَرْرُت َبْق

ولؽـف مر ، أكف لق مر أمام اإلمام لبطؾت الصالة لحديث أبل ذر السابؼ: وفيُ

 .الصػ وسرتة اإلمام سرتة لؿـ بعده بقـ بعض

ََتاَن َتْرَتعُ »: قولُ ْٕ  :«َفـََزْلُت َوَأْرَسْؾُت ا

العشب وترطاه لؾصالة وإتان هل أكثك أي كزل وترك آتان تلكؾ شقئًا مـ 

 .وفقف الرفؼ بالحققان، الحؿار

ػِّ »: قولُ ل الصَّ
 .أي مـ أجؾ أن يؾتحؼ بالجؿاطة: «َوَدَخْؾُت فِ

 :«َفَؾْؿ ُيـْؽِْر َذلَِؽ َطَؾلَّ َأَحٌد »: قولُ

لف  ملسو هيلع هللا ىلصواستدل العؾؿاء بتؼرير الـبل ، أي مرور الحؿار بقـ يدي الصػقف

 .اهلل طؾقفؿ لف والصحابة رضقان

يعترب فعاًل ويف الؼقل ، يف الػعؾ ملسو هيلع هللا ىلصأن تؼرير صاحب الشريعة : والؼاطدة

 ًٓ كؿا َقاَل ، مـؽًرا لؿا جاز إقراره ملسو هيلع هللا ىلصإذ لق كان إمر الذي أقره الـبل ، يعترب قق

 .(1)«َطـُْف اْلُؼْرآنُ  َواْلُؼْرآُن َيـِْزُل َلْق َكاَن َشْقًئا ُيـَْفك َطـُْف َلـََفاَكا، ُكـَّا َكْعِزُل »: ڤَجابٍِر 
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 اهلل  نٓت أْاّ بني ٜدٟ زضٍٛ»: رحدٜح

 د«...فإذا ضذد غُصْٞ، ٚزدالٟ يف قبًت٘

 

ـْ َطائَِشَة  - 115 َفا َقاَلْت  ڤ)َط ـَ َيَدْي َرُسقلِ »: َأكَّ   ُكـُْت َأَكاُم َبْق
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص اَّلل

: َقاَلْت . َوإَِذا َقاَم َبَسْطُتُفَؿا، َفَؼَبْضُت ِرْجَؾلَّ َفنَِذا َسَجَد َغَؿَزكِل ، َوِرْجََلَي فِل ِقْبَؾتِفِ 

 .((1)«َواْلُبُققُت َيْقَمئٍِذ َلْقَس فِقَفا َمَصابِقُح »

l: 

طؾك ما َرآه بعضفؿ مـ أن مرور الؿرأة ٓ يبطؾ : استدل بف الؿصـػ 

لؿ يؽـ مروًرا وإكؿا كاكت كائؿة  ڤوالصحقح أن فعؾ طائشة ، الصالة

معرتضة إٓ أكف يجقز أن ُيستدل بف طؾك أن الرجؾ يجقز أن يصؾل إلك امرأتف أو 

 .إلك إكساٍن آخر ويجعؾفؿ كالسرتة

ومؿا ذكروا أكف ٓ ُيتخذ الؽتب والؿصاحػ سرتة مع أن لػظ الحديث إلك 

 .كؽرهف شلء يسرته مـ الـاس طام لؽـ إذا كره السؾػ ذلؽ فقـبغل أن

 .وكذا الـعال ٓ يؾقؼ أن يتخذها الؿصؾل سرتة

الؿؽان  أكف يبحث لف طـ سرتة إذا كان، ويـبغل لؿـ لحؼ الصالة واكتفك اإلمام

ـْ ، خطقتقـ أو يؿشل إلك إمام، أو القسار، كلن يؿشل خطقة إلك القؿقـ، قريبًا فَع

ـِ ُشَعْقٍب  َطْؿِرو ـْ  ْب ِه  َأبِقفِ  َط ـْ َجدِّ   َرُسقلِ  َهَبْطـَا َمعَ »: َقاَل  ڤَط
ِ
ـْ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َثـِقَِّة  مِ
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ـُ َخْؾَػُف َفَجاَءْت  َخَذُه قِْبَؾًة َوَكْح اَلُة َيْعـِل َفَصؾَّك إَِلك ِجَداٍر َفاتَّ َأَذاِخَر َفَحَضَرْت الصَّ

ـَ َيَدْيفِ  ـْ َوَرائِفِ َفَؿا َزاَل ُيَداِرُئَفا َحتَّك َلَصَؼ َبْطـَُف  َبْفَؿٌة َتُؿرُّ َبْق
ْت مِ  .(1)«بِاْلِجَداِر َوَمرَّ

القضقء  والعشرة وفقف أن مس الؿرأة ٓ يـؼض، مع أهؾف ملسو هيلع هللا ىلصحال الـبل : وفيُ

 .وإكؿا الؿس الذي يـؼض هق الجؿاع

َواْلُبُققُت  :َقالَْت . َوإَِذا َقاَم َبَسطْتُُفَؿا، َفنَِذا َسَجَد َغَؿَزكِل َفَؼبَْضُت ِرْجَؾلَّ »: قولُ

 .«َيْقَمئٍِذ َلْقَس فِقَفا َمَصابِقُح 

ومع ذلؽ صرب مـ أجؾ تبؾقغ ، مـ ضقؼ الحال ملسو هيلع هللا ىلصما كان طؾقف الـبل : وفيُ

هذه بعض أحؽام السرتة وإٓ فؼد ُألَِػت فقفا مملػات وأحاديثفا ، اهلل  ديـ

 .كثقرة لؽـ ذكركا الؿفؿ مـ هذه إحؽام

 والحؿد َّلل رب العالؿقـ

 

 

  

                                                                                       

 (.812(، وهق يف صحقح أبل داود إم برقؿ )819أخرجف أبق داود يف ســف ) (1)
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 درباب داَع

 

 [باْب داَْع]

l: 

مسائؾ الصالة ٕن أبقاب الصالة : أي هذا باب جامٌع لعدة مـ مقاضقع مـفا

 .وقد أراد الؿصـػ آختصار، كثقرة والتبقيب لؽؾ مسللة قد يؽرب بف الؽتاب
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 إذا دخٌ أحدنِ املطذد »: رحدٜح

 د«فال جيًظ حت٢ ٜصًٞ زنعتني

 

ـْ َأبِل َقَتاَدةَ ) - 116 ـِ  َط َْكَصاِريِّ ْب ْٕ   َرُسقُل  َقاَل : َقاَل  ڤ ِرْبِعلٍّ ا
ِ
إَذا »: ملسو هيلع هللا ىلص اَّلل

ـِ  َل َرْكَعَتْق  .(1)«َدَخَؾ َأَحُدُكْؿ اْلَؿْسِجَد َفََل َيْجِؾْس َحتَّك ُيَصؾِّ

ـِ َقْبَؾ َأْن َيْجِؾَس »: ِويفْ رَواَية  .«(َفْؾَقْرَكْع َرْكَعَتْق

l: 

 .الؿسجدحؽؿ تحقة : احلديث لبياٌ ساق املصيف 

 :حهِ حت١ٝ املطجد 

 :اختؾػ العؾؿاء إلك ققلقـ

تحقة  وهق ققل الظاهرية ومـ إلقفؿ واستدلقا طؾك وجقب، القجقب: إول

، والـفل يؼتضل التحريؿ، ٕن إمر يؼتضل القجقب، الؿسجد هبذيـ الؾػظقـ

والعؿدة يف تسؿقة الركعتقـ بتحقة ، إمر والـفل، وقد اجتؿع يف الحديث

دخؾت الؿسجد فنذا »: طـ أبل ذر قال (474) الؿسجد ما أخرجف ابـ حبان

وإن تحقتف ، يا أبا ذر إن لؾؿسجد تحقة»: جالس وحده فؼال ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسقل

 .الحديث «فؼؿت فركعتفؿا ثؿ طدت فجؾست: قالفؼؿ فاركعفؿا ، ركعتان

وتسؿك ، بـ يحقك الغساين بـ هشام والحديث ضعقػ يف إسـاده إبراهقؿ

َفا ِققَؾ َلُف َوَما َحّؼَفا »: ڤبحؼ الؿسجد لحديث أبل قتادة  َأْطُطقا اْلَؿَساِجَد َحؼَّ
                                                                                       

 (.825)(، ومسؾؿ يف صحقحف 555أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)
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ـِ قبؾ َأن تْجؾِس  .«َقاَل َرْكَعَتْق

َجاَء ُسَؾْقٌؽ »: ڤواستدل طؾك وجقب تحقة الؿسجد بحديث َجابٍِر 

 
ُّ
  َيْقَم اْلُجُؿَعِة َوَرُسقُل  اْلَغَطَػاكِل

ِ
َقْبَؾ َأْن  َفَؼَعَد ُسَؾْقٌؽ ، َطَؾك اْلِؿـَْبرِ َقاِئٌؿ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 
َ
ـِ : َفَؼاَل َلفُ ، ُيَصؾِّل ْقَت َرْكَعَتْق  .(1)«ُقْؿ َفاْرَكْعُفَؿا: َفَؼاَل . َٓ : ؟ َفَؼاَل  َأَصؾَّ

الخطبة وأمره أن يؼقم بعد  ملسو هيلع هللا ىلصفؾؿا قطع الـبل : اَّلل طؾقفؿ قال العؾؿاء رحؿة

 .أن جؾس دل ذلؽ طؾك وجقهبؿا

واحتج الجؿفقر طؾك أن ، وهق ققل جؿفقر أهؾ العؾؿآستحباب : الثاين

َجـاَء َرُجٌؾ إَِلك »: ڤاهلل  بـ طبقد تحقة الؿسجد لقست بقاجبة بحديث صؾحة

  َرُسقلِ 
ِ
ْأسِ  اهلل َر الرَّ

ـْ َأْهِؾ َكْجٍد َثائِ
، َكْسَؿُع َدِويَّ َصْقتِِف َوٓ َكْػَؼُف َما َيُؼقُل ، مِ

ـِ اإِلْسالمِ َحتَّك َدَكا َفنِذَ    َفَؼاَل َرُسقُل ، ا ُهَق َيْسَلُل َط
ِ
َخْؿُس َصَؾَقاٍت فِل »: اهلل

ْقَؾةِ  َـّ ؟: َقاَل ، «اْلَقْقِم َوالؾَّ َّ َغْقُرُه
عَ ، ٓ»: َقاَل ، َهْؾ َطَؾل  .متػؼ طؾقف، (2)«إِٓ َأْن َتطَّقَّ

 .فغقر الصؾقات الخؿس لقست بقاجبة: قالقا

 :بلجقبة مـفا، آستدٓلطـ هذا : وأجاب العؾؿاء

 .قال هذا قبؾ أن ُيقَحك إلقف بتحقة الؿسجد وغقرها مـ الصؾقات ملسو هيلع هللا ىلصلعؾ الـبل 

وبؼقة الصؾقات ، الصؾقات التل تتؽرر كؾ يقم ملسو هيلع هللا ىلصذكر الـبل : وقال بعضفؿ

 .التل إكؿا تؽقن لحاجة ُجعؾت لفا أبقاٌب خاصة

ـِ َطبْدِ  بحديث َجابِرِ ، واستدل الؼائؾقن بعدم وجقب تحقة الؿسجد   ْب
ِ
: ڤ اهلل

  َأنَّ َرُجاًل َدَخَؾ اْلَؿْسِجَد َيْقَم اْلُجُؿَعِة َوَرُسقُل »
ِ
َيْخُطُب َفَجَعَؾ َيَتَخطَّك  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

                                                                                       

 (.986أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (1)
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  الـَّاَس َفَؼاَل َرُسقُل 
ِ
 .(1)«اْجِؾْس َفَؼْد آَذْيَت َوآَكْقَت »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

  
ِّ
ْقثِل   َرُسقَل َأنَّ »: ڤواستدلقا بحديث َأبِل َواقٍِد الؾَّ

ِ
َبْقـََؿا ُهَق  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

  َجالٌِس فِل اْلَؿْسِجِد َوالـَّاُس َمَعُف إِْذ َأْقَبَؾ َكَػٌر َثاَلَثٌة َفَلْقَبَؾ اْثـَاِن إَِلك َرُسقلِ 
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

  َوَذَهَب َواِحٌد َقاَل َفَقَقَػا َطَؾك َرُسقلِ 
ِ
ا َأَحُدُهَؿا َفَرَأى ُفْرَجًة فِل اْلَحؾْ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َؼِة َفَلمَّ

ا الثَّالُِث َفَلْدَبَر َذاِهًبا َخُر َفَجَؾَس َخْؾَػُفْؿ َوَأمَّ ْٔ ا ا  .متػؼ طؾقف، (2)«َفَجَؾَس فِقَفا َوَأمَّ

، وأمرهؿ أن يلتقا هبا ملسو هيلع هللا ىلصلق كاكت تحقة الؿسجد واجبة ٕقامفؿ الـبل : قالقا

فؿـ لؿ يستدل بف طؾك ، دٓلتف ققية طؾك القجقب ڤوحديث أبل قتادة 

 .فال أقؾ مـ السـة الؿمكدة، القجقب

 :ذنس اذتاالت اييت ٜطكط فٝٗا ٚجٛب حت١ٝ املطجد 

 :وتسؼط تحقة الؿسجد يف ثالث حآت

كان يدخؾ  ملسو هيلع هللا ىلصٕن الـبل ، اإلمام إذا دخؾ يقم الجؿعة لؾخطبة: إولك

طؾك أن الجؾقس  ويرقك الؿـرب بدون تحقة مسجد واستدل شقخـا مؼبؾ 

أو طؾك الؿـرب ٓ يؾزم لف تحقة مسجد بحديث أبل رفاطة طـد ، طؾك الؽرسل

 »: ڤمسؾؿ مـ حديث َأبل ِرَفاَطَة 
ِّ
: َقاَل ، َوُهَق َيْخُطُب  ملسو هيلع هللا ىلصاْكَتَفْقُت إَِلك الـَّبِل

 َرُجٌؾ َغِريٌب  َيا َرُسقَل : َفُؼْؾُت 
ِ
ـْ ِديـِفِ ، اهلل : َقاَل ، َٓ َيْدِري َما ِديـُفُ ، َجاَء َيْسَلُل َط

 َرُسقُل 
َّ
  َفَلْقَبَؾ َطَؾل

ِ
 ، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

َّ
 ، َوَتَرَك ُخْطَبَتُف َحتَّك اْكَتَفك إَِلل

ٍّ
 بُِؽْرِسل

َ
َحِسْبُت ، َفُلتِل

  َفَؼَعَد َطَؾْقِف َرُسقُل : َقاَل ، َقَقائَِؿُف َحِديًدا
ِ
ا َطؾََّؿفُ ، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُثؿَّ ، اهللُ  َوَجَعَؾ ُيَعؾُِّؿـِل مِؿَّ

 .(3)«آِخَرَهاَفَلَتؿَّ ، َأَتك ُخْطَبَتفُ 
                                                                                       

، وابـ ماجف ڤبـ بسر  اهلل (، مـ حديث طبد::24(، والرتمذي )2229أخرجف أبق داود ) (1)

 .ڤاهلل  بـ طبد (، مـ حديث جابر2226)

 (.3287) (، ومسؾؿ يف صحقحف77أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)

 (.987أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (3)
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 .فنهنا تسؼط طـف، أو كػال، إذا دخؾ الؿصؾل وصؾك فرًضا: الثاكقة

 .أو البعدية، أو مـ الـقافؾ الؼبؾقة، كصالة الضحك

ََلُة »: ملسو هيلع هللا ىلصقال الـبل ، أومـ دخؾ الؿسجد وقد ُأققؿت الصالة إَِذا ُأِققَؿِت الصَّ

َّٓ اْلَؿْؽُتقَبةُ   .(1)«َفََل َصََلَة إِ

، فال يؾزمف القضقء لصالهتا، إذا دخؾ وهق طؾك غقر صفارة: الحالة الثالثة

 .ٕن الصحابة لؿ يػعؾقا ذلؽ

إَِذا َدَخَؾ َأَحُدُكُؿ »: بؾػظ ڤوحاء يف ســ ابـ ماجف مـ حديث أبل ُهريرة 

ـِ   .(2)«اْلَؿْسِجَد َفََل َيْجِؾْس َحتَّك َيْرَكَع َرْكَعَتْق

 :(279/ 3قال ابـ رجب يف فتح الباري )

وهذا ، إمر لؿـ دخؾ الؿسجد أن يركع ركعتقـ قبؾ جؾقسف: احلديثويف 

وإكؿا ، إمر طؾك آستحباب دون القجقب طـد جؿقع العؾؿاء الؿعتد هبؿ

 هـا. يحؽك الؼقل بقجقبف طـ بعض أهؾ الظاهر

 :«إَذا َدَخَؾ َأَحُدُكْؿ اْلَؿْسِجَد »: قولُ

 .إلك أكف الدخقل إول فؼط، الحـػقةاستدل بف الحـابؾة طؾك أي دخقل بقـؿا ذهب 

، ثؿ خرج ثؿ طاد سريعا ٓ يؾزمف التحقة، وذهب الشافعقة إلك أكف إذا دخؾ

إَذا »: قال ملسو هيلع هللا ىلصوإقرب ٕن الـبل ، وما ذهب إلقف جؿاهقر الحـابؾة هق إحقط

، وهذا داخؾ حتك ولق خرج واستؿر دققؼة يف الخارج، «َدَخَؾ َأَحُدُكْؿ اْلَؿْسِجَد 

 .طاد ففق داخٌؾ ثؿ 
                                                                                       

 .ڤ(، مـ حديث أبل هريرة 821أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (1)
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 :«َأَحُدُكؿْ »: قولُ

 .طام يدخؾ فقف الرجال والـساء

 :«اْلَؿْسِجَد »: قولُ

 .أو بقت، أو مؽتبة، سقاًء كان مصؾك، خرج بف غقر الؿسجد فؾقس لف تحقة

ـِ »: قولُ َل َرْكَعَتْق  :«َفََل َيْجِؾْس َحتَّك ُيَصؾِّ

ـِ َقْبَؾ »: ِويْف رَواَية أو كان ، خرج بف لق قام واقًػا، «َأْن َيْجِؾَس َفْؾَقْرَكْع َرْكَعَتْق

ا طؾك الصحقح  .مارًّ

 :(275/ 3يف فتح الباري ) قال ابـ رجب 

فؿـ دخؾ ولؿ ، إكؿا فقفا الـفل طـ الجؾقس حتك يصؾل: وهذه الرواية

أو دخؾ لحاجة ثؿ خرج ولؿ يجؾس لؿ ، بؾ مر يف الؿسجد مجتازا فقف، يجؾس

 .يتـاولف هذا الـفل

طـ رجؾ ، اهلل بـ طبد طـ طامر، جف أبق داود مـ رواية أبل طؿقسولؽـ خر

ثؿ لقؼعد بعد إن »: زاد فقف، بـحقه ،ملسو هيلع هللا ىلص طـ الـبل، طـ أبل قتادة، بـل زريؼ مـ

 .«أو لقذهب إلك حاجتف، شاء

ولعؾفا مدرجة ، وهذه الزيادة تدل طؾك تـاول إمر لؿـ قعد ومـ لؿ يؼعد

 .يف الحديث

هذا الحديث مـ  «كتاب الشايف»بـ جعػر يف  العزيز وقد خرج أبق بؽر طبد

 .ڤووقػف كؾف طؾك أبل قتادة ، هذا القجف

ٓ يجؾس : فؼآ، وقد فرق أحؿد وإسحاق بقـ أن يجؾس الداخؾ يف الؿسجد

بـ  إسحاق كؼؾف. وٓ يتخذه صريؼا، وأما إذا مر فال بلس: قآ. فقف حتك يصؾل

 .مـصقر طـفؿا
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 .الؿسجد وٓ يصؾل فقف يؿر يف: ڤوكان ابـ طؿر 

ومـ دخؾ الؿسجد فال يؼعد حتك يركع : قال مالؽ، ويف تفذيب الؿدوكة

بـ  وقالف زيد، فجائز أن يؿر فقف وٓ يركع، إٓ أن يؽقن مجتازا لحاجة، ركعتقـ

 .ولؿ يلخذ بف مالؽ، ثابت ثؿ كره زيد أن يؿر فقف وٓ يركع

يدخؾقن الؿسجد ثؿ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل كان أصحاب رسقل: بـ أسؾؿ وقال زيد

 .ورأيت ابـ طؿر يػعؾف: قال. يخرجقن وٓ يصؾقن

 .يؿر فقف مؼبال ومدبرا وٓ يصؾل فقف: اَّلل بـ طبد وكان سالؿ

 .ورخص فقف الشعبل

 .ٓ بلس أن يستطرق الؿسجد: وقال الحسـ

، أكف مر يف الؿسجد فصؾك فقف ركعة: ڤ بـ الخطاب وروي طـ طؿر

 .كرهت أن أتخذه صريؼا: وقال. إكؿا هق تطقع: وقال

 .فسجد سجدة، يف الؿسجد: ڤ ومر صؾحة

 .خرجف وكقع يف ))كتابف((، فركع ركعة أو سجد سجدة: ڤومر فقف الزبقر 

 هـا. ويف أساكقد الؿروي طـ طؿر وصؾحة والزبقر مؼال

 :حهِ حت١ٝ املطجد يف ٚقت ايهسا١ٖ 

ٕهنا ، الـفلويجقز أن يصؾل تحقة الؿسجد متك دخؾ حتك ولق دخؾ يف وقت 

 .يف صالة ذوات إسباب يف أوقات الـفل ملسو هيلع هللا ىلصمـ ذوات إسباب وقد رخص الـبل 

وخصصت أحاديث الـفل طـ الصالة يف أوقات الؽراهة بعدة مخصصات 

اهلل  والدلقؾ العام إذا ُخِصص َضُعَػت دٓلتف فؿـ هذه الؿخصصات صالة رسقل

 .هنار بعد العصر والرخصة فقؿـ صاف أن يصؾل أي ساطة مـ لقؾ أو 
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ـِ »: قولُ َل َرْكَعَتْق  :«َحتَّك ُيَصؾِّ

أي إلك أن يصؾل ركعتقـ والؿراد هبا أقؾ ما ُيصؾك وذهب بعض أهؾ العؾؿ 

 .إلك جقاز الزيادة

 .وذهب بعضفؿ إلك آكتػاء بركعة

 :(277/ 3يف الػتح ) قال الحافظ ابـ رجب 

 .هؿا روايتان طـ أحؿد، ويف جقاز التطقع بركعة ققٓن لؾعؾؿاء

طؾك أن التطقع ٓ يؽقن إٓ ركعتقـ »: وقد بقب اإلمام البخاري 

 .«يسؾؿ فقفؿا

 .ج فقف حديث أبل قتادة هذا مع غقرهوخرَّ 

ٓ؟  أم، هؾ يؼتضل بذلؽ حؼ الؿسجد: ولؾشافعقة خالف فقؿا إذا صؾك ركعة

 .والصحقح طـدهؿ أكف ٓ يؼضقف بذلؽ

 هـا. وأما آقتصار طؾك سجدة فؼقل غريب

 :حهِ َٔ جًظ يف املطجد قبٌ إٔ ٜضًٞ حت١ٝ املطجد 

 ولق جؾس قبؾ أن يصؾل هؾ يجب طؾقف أن يؼقم ويليت هبا ؟

 :اختؾػ العؾؿاء يف ذلؽ فؼال بعضفؿ

، ڤإذا جؾس قبؾ أن يصؾل فال يؾزمف العقد وُيحَتج طؾقفؿ بحديث جابر 

  قال لُِسَؾْقٌؽ  ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل 
َ
ـِ ؟ »: َقْبَؾ َأْن ُيَصؾِّل ْقَت َرْكَعَتْق ُقْؿ : َفَؼاَل  .َٓ : َفَؼاَل َأَصؾَّ

 .«َفاْرَكْعُفَؿا

 ٌٖ جيب ايٛع٤ٛ َٔ أجٌ إٔ تض٢ً حت١ٝ املطجد؟ 

ًٓ بالؼاطدة الػؼفقةوهؾ يجب لف القضقء  ما ٓ يتؿ القاجب إٓ بف »: استدٓ

 .«ففق واجب
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اهلل طؾقفؿ أهنؿ كاكقا يؼصدون ذلؽ فؿـ كان  لؿ ُيـَؼؾ طـ الصحابة رضقان

 إٓ، ومـ لؿ يؽـ طؾك صفارة يجؾس مـ غقر إحداث صفارة، طؾك صفارة صالها

 .أن يتقضل ويصؾل لـػسف فذاك

 .الرجؾ طؾك غقر وضقء قد يدخؾ: وقد قال اإلمام أحؿد 

 :ذنس بعض أحهاّ املطاجد 

وهذا الحديث مؿا يدل طؾك فضقؾة الؿساجد إذ تؿقزت طؾك غقرها بؽثقر 

 :مـ إحؽام

 :َا ٜكٍٛ َٔ دخٌ املطجد :األٍٚ 

ـْ َأبِل ُحَؿْقدٍ  ـْ َأبِل ُأَسْقدٍ  - َما َجاء َط   َقاَل َرُسقُل : َقاَل ; ڤ - َأو َط
ِ
: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

، َوإَِذا َخَرَج ، الؾُفؿَّ اْفَتْح لِل َأْبَقاَب َرْحَؿتَِؽ  :َفْؾَقُؼْؾ ، َأَحُدُكُؿ اْلَؿْسِجَد  إَِذا َدَخَؾ »

ـْ َفْضِؾَؽ  :َفْؾَقُؼْؾ   .أخرجف مسؾؿ، (1)«الؾُفؿَّ إِكِّل َأْسَلُلَؽ ِم

 
ِ
ـْ َطْبِداهلل ـِ َطْؿِرو أو ما جاء َط ـِ اْلَعاِص  ْب  ، ڤْب

ِّ
ـِ الـَّبِل َأكَُّف َكاَن إَِذا  ملسو هيلع هللا ىلصَط

 اْلَعظِقؿِ »: َدَخَؾ اْلَؿْسِجَد َقاَل 
ِ
ـَ ، َوُسْؾَطاكِِف اْلَؼِديؿِ ، َوبَِقْجِفِف اْلَؽرِيؿِ ، َأُطقُذ بِاَّلل ِم

ِجقؿِ  ْقَطاِن الرَّ ْقَطانُ »: َقاَل . َكَعؿْ : َأَقْط؟ ُقْؾُت : َقاَل ، «الشَّ ُحِػَظ : َفنَِذا َقاَل َذلَِؽ الشَّ

 .أخرجف أبق داود (2)«اْلَقْقمِ ِمـِّل َسائَِر 

 .لحديث الباب، أكف ٓ يجؾس فقف حتك يصؾل ركعتقـ: الثاين

أو ، أو الخطابة، إٓ ما كان مـ العؾؿ، أكف ٓ يجقز رفع الصقت فقف: الثالث
                                                                                       

 (.824أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (1)

(، حقث قال: 916برقؿ ) (، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل 577أخرجف أبق داود ) (2)

 هذا حديث حسـ.
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 .(1)«لق كـتؿا مـ أهؾ البؾد ٕوجعتؽؿا ضرًبا»: ڤكحق ذلؽ لؼقل طؿر 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ : ٓ يجقز البقع والشراء فقف: الرابع   َأنَّ َرُسقَل ، ڤ فَع
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـْ َيبِقُع َأْو َيْبَتاُع فِل اْلَؿْسِجِد َفُؼقُلقا»: َقاَل   .(2)«اَّللُ تَِجاَرَتَؽ  َٓ َأْرَبَح »: إَِذا َرَأْيُتْؿ َم

ڈ ڈ ژ ﴿: لؼقلف تعالك، أكف ٓ يجقز آطتؽاف إٓ فقف: الخامس 

 .[298: البؼرة] ﴾ژڑ

 .وٓ يجقز أن ُيعطَّؾ، أكفا تجب صَلة الجؿاطة فقف: السادس

ر قال تعالك: السابع ڇ ڇ ڍ ﴿: أكف يـبغل أن ُيَطقَّب وُيَطفَّ

ولفذا  اهلل  والؿسجد مـ بققت [37: الحج] ﴾ڍ ڌ ڌ

: (396) طـد مسؾؿ ڤويف حديث أكس ، إلك كػسف تشريًػا اهلل  أضافف إلك

َٓ إِنَّ » ـْ َهَذا الَْبْقلِ َهِذِه الَْؿَساِجَد  َٓ الَْؼَذِر إِكََّؿا ِهَل لِِذْكرِ ، َتْصُؾُح لَِشْلٍء ِم   َو
ِ
 اَّلل

 ، ََِلِة َوِقَراَءِة اْلُؼْرآن  «َوالصَّ

 .لؼضاء حقائج الـاس ملسو هيلع هللا ىلصأكف كان مجؾس الـبل : الثامـ

وأن ، ويـبغل لؾؿسؾؿقـ أن يالزمقه، «بقت كؾ تؼل»: فالؿسجد كؿا يؼال

فنن ُطَؿر قد هؿ بضرب مـ رفع صقتف يف ، يصخبقن فقفوٓ ، يعطقه حؼف

ٓسقؿا مع تقفر ، أو غقرها، ومـ باب أولك أن ٓ ُيحدثقا فقف البدع، الؿسجد

فقـبغل لؾؿسؾؿ أن يصقن كػسف طـ العبث يف ، الفقاتػ التل يؽقن فقفا اإلكرتكت

 .إٓ لحاجة شرطقة يستخدمف فقفا، الؿساجد وغقرها

 

                                                                                       

 (.581أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)

 .)(، ومسؾؿ يف صحقحف )(أخرجف البخاري يف صحقحف  (2)
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 ، ْتهًِ يف ايصال٠نٓا »: رحدٜح

 د«...ٜهًِ ايسدٌ َٓا صاحب٘

 

ـْ َزْيدِ  - 117 ـِ َأْرَقٍؿ  )َط ََلةِ »: َقاَل  ڤْب َـّا َصاِحبَُف  ُكـَّا َكتََؽؾَُّؿ فِل الصَّ ُجُؾ ِم ُيَؽؾُِّؿ الرَّ

ُؽقِت َوُكِفقـَا  ـَ َفلُِمْرَكا بِالسُّ ِف َقاكِتِق ـْ اْلَؽََلمِ إَِلك َجـْبِِف َحتَّك َكَزلَْت َوُققُمقا لِؾَّ  .((1)«َط

l: 

 .لقجقب السؽقن يف الصالة: احلديث ساق املصيف 

ـِ َمْسُعقٍد  حديث َطْبدِ ، ويف معـك هذا الحديث  اْب
ِ
ُؿ »: َقاَل  ڤاهلل ُكـَّا ُكَسؾِّ

  َطَؾك َرُسقلِ 
ِ
  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ِّ
ـْ ِطـِْد الـََّجاِشل

ا َرَجْعـَا مِ اَلِة َفَقُردُّ َطَؾْقـَا َفَؾؿَّ َوُهَق فِل الصَّ

ْؿـَا َطَؾْقِف َفَؾْؿ َيُردَّ َطَؾْقـَا َفُؼْؾـَا َيا َرُسقَل  اَلِة َفَتُردُّ َطَؾْقـَا  َسؾَّ ُؿ َطَؾْقَؽ فِل الصَّ  ُكـَّا ُكَسؾِّ
ِ
اهلل

ََلِة ُشغْ َفَؼاَل  ل الصَّ
 .متػؼ طؾقف، (2)«ًَل إِنَّ فِ

اَلِة َفـََتَؽؾَّؿُ »: ڤويف لػظ طـ ابـ مسعقد  ُجُؾ ، ُكـَّا َكُؼقُم فِل الصَّ َوَيْسَلُل الرَّ

ـْ َحاَجتِفِ  وَن َطَؾْقِف إَِذا َسؾَّؿَ ، َوُيْخبُِرهُ ، َصاِحَبُف َط َحتَّك َأَتْقُت َأَكا َفَسؾَّْؿُت َفَؾْؿ ، َوَيُردُّ

 
َّ
وا َطَؾل اَلمَ َيُردُّ  ، السَّ

َّ
 ، َفاْشَتدَّ َذلَِؽ َطَؾل

ُّ
ا َقَضك الـَّبِل ُف َلْؿ : َصاَلَتُف َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص َفَؾؿَّ إِكَّ

ا ُأِمْرَكا َأنْ  َّٓ َأكَّ ََلَم إِ ََلةِ  َيْؿـَْعـِل َأْن َأُردَّ َطَؾْقَؽ السَّ ل الصَّ
ُؿ فِ َٓ َكتََؽؾَّ ـَ  ، (3)«َكُؼقَم َقاكِتِق

                                                                                       

 (.:64(، ومسؾؿ يف صحقحف )5645أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)

 (.:64(، ومسؾؿ يف صحقحف )::22أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)

( مـ صريؼ مقسك قال، حدثـا طؿرو قال: حدثـا أسباط، 6633أخرجف ابـ جرير الطربي يف تػسقره ) (3)

 بف. ڤطـ السدى يف خرب ذكره، طـ مرة، طـ ابـ مسعقد 
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ُؽقُت : َواْلُؼـُقُت   .السُّ

 »: يف مسـد آمام أحؿد بؾػظ وجاء
َّ
  ملسو هيلع هللا ىلص إِنَّ الـَّبِل

َّ
َدكِل َأْن َيُردَّ َطَؾل َكاَن َطقَّ

اَلةِ  اَلَم فِل الصَّ  ، السَّ
َّ
اَّللَ ُيْحِدُث  إِنَّ : َوَقاَل ، َفَلَتْقُتُف َذاَت َيْقٍم َفَسؾَّْؿُت َفَؾْؿ َيُرَد َطَؾل

ُف َقْد َأْحَدَث ، فِل َأْمرِِه َما َيَشاءُ  َّٓ بِِذْكرِ َوإِكَّ ُؿ َأَحٌد إِ َٓ َيَتَؽؾَّ ََلِة َأْن  ل الصَّ
  َلُؽْؿ فِ

ِ
، اَّلل

ـْ َتْسبِقٍح َوَتْؿِجقدٍ   .(1)«[349: البؼرة] ﴾پ پ پ﴿ :َوَما َيـَْبِغل ِم

ـْ ُمَعاِوَيةَ    وجاء َط
ِّ
َؾِؿل ـِ اْلَحَؽِؿ السُّ   بَقْـَا َأكَا ُأَصؾِّل َمَع َرُسقلِ »: َقاَل  ڤْب

ِ
، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـْ اْلَؼْقمِ 
: َفُؼْؾُت ، َفَرَماكِل اْلَؼْقُم بَِلْبَصاِرِهؿْ . اهللُ  َيْرَحُؿَؽ : َفُؼْؾُت ، إِْذ َطَطَس َرُجٌؾ مِ

َقاهْ   ؟! َفَجَعُؾقا َيْضِرُبقَن بَِلْيِديِفْؿ َطَؾك َأْفَخاِذِهؿْ ; َواُثْؽَؾ ُأمِّ
َّ
، َما َشْلُكُؽْؿ َتـُْظُروَن إَِلل

ا َرَأْيُتُفْؿ ُيَص  ُتقَكـِلَفَؾؿَّ ا َصؾَّك َرُسقُل ، َلؽِـِّل َسَؽتُّ ، ؿِّ   َفَؾؿَّ
ِ
َفبَِلبِل ُهَق ، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ل ـَ َتْعؾِقًؿا مِـْفُ ; َوُأمِّ َٓ َبْعَدُه َأْحَس ًؿا َقْبَؾُف َو  ; َما َرَأْيُت ُمَعؾِّ
ِ
َٓ ، َما َكَفَركِل: َفَقاهلل َو

َٓ َشَتَؿـِل، َضَرَبـِل ـْ َكََلِم الـَّاسِ إِنَّ َهِذِه »: َقاَل ، َو قَفا َشْلٌء ِم
َٓ َيْصُؾُح فِ ََلَة  ، الصَّ

َؿا ُهَق التَّْسبِقُح َوالتَّْؽبِقُر َوِقَراَءُة اْلُؼْرآنِ    َأْو َكَؿا َقاَل َرُسقُل ، «إِكَّ
ِ
 .وقد سبؼ، «ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

، والؿراد بالؽالم الؿؿـقع يف الصالة هق الؽالم بغقر الذكر والدطاء والؼراءة

ومـ تؽؾؿ ، فؿـ تؽؾؿ متعؿًدا بطؾت صالتف، ـ شمون غقر الصالةوما كان م

 .كاسًقا أو جاهاًل لؿ تبطؾ صالتف

ََلةِ »: قولُ ل الصَّ
ُؿ فِ  :«ُكـَّا َكَتَؽؾَّ

 .أي قبؾ أن يؿـعقا مـ الؽالم وهذا دلقؾ طؾك الـسخ

، واإلجؿاع والرافضة يـؽرون الـسخ يف إحؽام مع أكف ثابت بالؽتاب والسـة

 .[217: البؼرة] ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ﴿: يؼقل واهلل 

                                                                                       

 (، والحديث صحقح، وهذا إسـاد حسـ يف الؿتابعات. أفاده الؿحؼؼ.4996أخرجف أحؿد ) (1)
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 :طسم َعسف١ ايٓطذ 

 :وُيعرف الـسخ بلمقر

 .التاريخ فالؿتؼدم الؿـسقخ والؿتلخر الـاسخ: إول

 .ثؿ هنقـا طـف، ققل الصحابل كـا كعؿؾ كذا: الثاين

ـْ ُسَؾْقَؿانَ ، أمر الـبل بعد هنقف: الثالث ـْ َأبِقِف  كؿا جاء َط ـِ ُبَرْيَدَة َط ، ڤْب

  َقاَل َرُسقُل »: َقاَل 
ِ
ٍد فِل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ـْ ِزَياَرِة اْلُؼُبقِر َفَؼْد ُأِذَن لُِؿَحؿَّ َقْد ُكـُْت َكَفْقُتُؽْؿ َط

ِخَرةَ  ْٔ ُر ا َفا ُتَذكِّ ِف َفُزوُروَها َفنِكَّ  .(1)«ِزَياَرِة َقْبرِ ُأمِّ

 أم بعدها؟وكَلمفؿ يف الصَلة هؾ كان قبؾ الفجرة 

 طـ الؽالم قبؾ الفجرة ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل : قال بعض أهؾ العؾؿ
َ
ٕن ; ُكفل

 .رجع مـ الحبشة الرجعة إولك قبؾ الفجرة ڤبـ مسعقد  اهلل طبد

 .ملسو هيلع هللا ىلصوشفدها مع الـبل ، والثاكقة بعد الفجرة يف غزوة بدر

 :والصحقح أكف كان بعد الفجرة ٕمقر

 .لؿ يؽـ يعؾؿ بالـسخ وهق مدين ڤأن جابر : إول

 .وهذه آية مدكقة [349: البؼرة] ﴾پ پ پ﴿: ققلف َحتَّك َكَزَلْت : الثاين

 ڤوهق يتؽؾؿ طـ كػسف مع الصحابة ، مدين ڤبـ أرقؿ  أن زيد: الثالث

 .الذيـ كاكقا معف

ومثالف ، اهلل لق أباح لؾـاس الؽالم لصحت الصالة أن الشرع شرع: وفيُ 

إٓ ، «الطقاف يف البقت صالة»: (2)ڤالطقاف يف البقت فؼد جاء طـ ابـ طباس 
                                                                                       

 (.883برقؿ ) (، وهق يف اإلرواء لإلمام إلباين 6762(، والـسائل )2165أخرجف الرتمذي ) (1)

 ( وغقره.4947طـد ابـ حبان ) (2)
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لؽـ لق اشتغؾ اإلكسان بالذكر والدطاء وقراءة الؼرآن ففق ، أكف ُأبقح فقف الؽالم

 .أفضؾ لف

ُجُؾ ِمـَّا َصاِحَبُف إَِلك َجـْبِفِ »: قولُ ُؿ الرَّ  :«ُيَؽؾِّ

روي أكف يؼقل لف كؿ صؾقتؿ مـ الركعات أو ديـقة فؼد ، إما لحاجة دكققية

 .فقؼقل صؾقـا كذا

، ومعـك صاحب هـا مطؾؼ الؿصاحبة، وذكر الرجؾ خرج طؾك الغالب

إٓ أكف أطؿ مـ ، وإن كان الصاحب ُيطؾؼ بؿعـك الصديؼ، ولقس بؿعـك الصديؼ

 .ذلؽ كؿا جاء يف الحديث

احبف الذي أن الـاس يرتاصقن يف الصػ والشاهد أن الرجؾ يؽؾؿ ص: وفيُ

 .إلك جـبف

ـَ »: قولُ ِف َقاكِتِق  :«َحتَّك َكَزَلْت َوُققُمقا لِؾَّ

، كؿا بقـتفا السـة، وهذا أمر بالؼقام يف الصالة مع السؽقت، هذا هق الـاسخ

 :قال الحافظ، ومـفا الخشقع، والؼـقت لف معاين

ــُف َتِجــْد  ــُدْد َمَعاكَِق ــقِت اْط ــُظ اْلُؼـُ  َوَلْػ

 

ــك   ـــًدا َطَؾ ـــفْ َمِزي ــاكِل َمْرِضقَّ ــرِ َمَع  َطْش

ـــــةٌ   ــــاَدُة َصاَطــ  ُدَطــــاُء ُخُشــــقٌع َواْلِعَب

 

ــــــــــفْ   ــــــَراُرُه بِاْلُعُبقِديَّ ـــــا إِْقــ  إَِقاَمُتَف

 ســـُؽقت َصـــََلة َواْلِؼَقـــام َوصــــقلف 

 

ـــفْ   ابِِح اْلُؼـِقَّ ـــرَّ ـــة ال ـــَذاك دَوام الطَّاَط  َك

 .هـا السؽقتوالؿراد بالؼـقت ، أن الؼرآن يـسخ السـة: وفيُ 

ـْ اْلَؽََلمِ »: قولُ ُؽقِت َوُكِفقـَا َط  طـ الؽالم أي فُلمركا بالسؽقت: «َفُلِمْرَكا ِبالسُّ

 .مـ شلن الصالة لقس الذي

، وشروصفا، وأركاهنا، ولؿ يلت بلذكارها، أما إن صؾك ساكًتا لؿ يؼرأ الػاتحة
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 .فصالتف باصؾة، وواجباهتا

 :ٖٚٓا فا٥د٠ 

ففـا ، إذا كان يف صالة وخشل طؾك إكسان مـ الَفؾؽةوهل لق أن اإلكسان 

يتعقـ طؾقف الؽالم ويعقد صالتف كؿا لق كان يصؾل ورأى صػاًل سقسؼط مـ 

فؾف أن يتؽؾؿ ويعقد إلك صالتف ، أو رأى ما يحتاج إلك تـبقف، الجدر أو رأى ثعباًكا

 .وٓ شلء طؾقف

أن ققل الصحابل ، الؿصطؾحدلقؾ لؿا ذهب إلقف بعض أهؾ العؾؿ يف طؾؿ : وفيُ

 .ففق مـ الؿرفقع حؽؿا، ملسو هيلع هللا ىلصوهنل الـبل ، ملسو هيلع هللا ىلصالؿراد بف أمر الـبل ، وهنقـا، ُأمركا

 :شرع ملسو هيلع هللا ىلصالـبل  إقرار وفقف أن

َؾـــعْ  ـــل َطْصـــرِِه ُثـــؿَّ اِصَّ
 َوَمـــا َجـــَرى فِ

 

ــــــــعْ   ُه َفْؾُقتََّب ـــــــــرَّ ــــــــِف إِْن َأَقــــــ  َطَؾْق

فؾؿا أكؽر ، يـؽر ذلؽ طؾقفؿولؿ ، كـا كتؽؾؿ يف الصالة: يمخذ مـ ققلف 

 .طؾقفؿ دل طؾك أن القاجب السؽقت

 والحؿد هلل رب العالؿقـ
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 إذا اغتد اذتس فأبسدٚا »: حدٜحر

 د«فإٕ غد٠ اذتس َٔ فٝذ دِٗٓ، بايصال٠

 

ـْ َطْبدِ  - 118   )َط
ِ
ـِ ُطَؿَر َوَأبِل ُهَرْيَرةَ  اَّلل ـْ َرُسقلِ ، ڤ ْب   َط

ِ
ُف َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اَّلل : َأكَّ

ََلةِ » ـْ َفْقِح َجَفـَّؿَ . إَذا اْشَتدَّ اْلَحرُّ َفَلْبِرُدوا بالصَّ َة اْلَحرِّ ِم  .((1)«َفنِنَّ ِشدَّ

l: 

ـ شدة الحر وكحقه: احلديث لبياٌ ساق املصيف   .جقاز تلخقر صالة الظفر م

ـْ ، يف الصحقحقـ ڤبـحقه طـ أبل ذر  وجاء وطـ ، ڤأبل سعقد  وَط

ـْ ، طـد ابـ ماجة ڤالؿغقرة  بـ مخرمة طـد أحؿد وتػسقره ما جاء  صػقان وَط

  َقال َرُسقُل ، َقاَل  ڤ يف الصحقح َطـ َأبِل ُهَرْيَرةَ 
ِ
اْشَتَؽْت الـَّاُر إَِلك »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

َتاءِ  َربَِّفا َفَؼاَلْت َربِّ َأَكَؾ َبْعِضل َبْعًضا َفَلِذَن َلَفا ـِ َكَػٍس فِل الشِّ َوَكَػٍس فِل ، بِـََػَسْق

ْقِػ  ْمَفرِيرِ  الصَّ ـْ الزَّ ـْ اْلَحرِّ َوَأَشدُّ َما َتِجُدوَن ِم  .(2)«َفَلَشدُّ َما َتِجُدوَن ِم

 :اإلبساد خاظ بضال٠ ايظٗس 

مع أن بعض ، وهذا الحؽؿ متعؾٌؼ بصالة الظفر دون غقرها مـ الصؾقات

 وبعضفؿ أدخؾ صالة العشاء إٓ، أهؾ العؾؿ أدخؾ صالة العصر يف ذلؽ

يف صحقح  ڤكؿا يف حديث أبل سعقد ، بصالة الظفرأن الحديث متعؾٌؼ 

 .«إذا اشتد الحر فلبرِدوا بصَلِة الُظفر»: اإلمام البخاري
                                                                                       

 (.634(، ومسؾؿ يف صحقحف )726أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)

 (.727، 726(، ومسؾؿ يف صحقحف )648أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)
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 :األفغٌ يف غد٠ اذتس ٖٛ اإلبساد 

 :واختؾػ العؾؿاء يف إفضؾ

 .فذهب بعضفؿ إلك التبؽقر هبا

وذهب جؿفقرهؿ وهق الصحقح أن آبراد أفضؾ هق تلخقرها حتك يتؾطػ 

 .وتـؽسر الحرارةالجق 

 أو هق متعؾٌؼ بالصقػ فؼط؟، واختؾػقا هؾ الحؽؿ طاٌم يف الصقػ والشتاء

 هق متعٍد إلك غقرها؟ أو، وهؾ هق مختص بالؿـاصؼ الحارة

متك وجدت الحرارة اسُتِحب ، والذي يظفر أن الحؽؿ متعؾؼ بالحرارة

 .آبراد حتك يصؾل الؿصؾل بخشقع وسؽقـة

 :ٚقت اإلبساد 

 :يف مؼدار اإلبراد واختؾػقا

 .حتك يصقر الظؾ إلك ذراع: فؼال بعضفؿ

 .حتك يصقر الظؾ إلك كصػ قامة: وقال بعضفؿ

 .حتك يصقر ضِؾ الشلء مثؾف: وقال بعضفؿ

 .والذي يظفر أكف ُيربِد حتك يتؾطػ الجق وتـؽسر الحرارة

 :حهِ اإلبساد 

 واختؾػقا هؾ هذا اإلبراد رخصة أو طزيؿة ؟

، أو طؾك آستحباب، أكف طزيؿة اختؾػقا هؾ هق طؾك القجقب والذيـ ذهبقا إلك

، حتك يفؾؽ فقف الـاس، إٓ إذا اشتد الحر، والذي يظفر أكف ٓ يصؾ إلك القجقب

 اهلل ويؼقل،  [2:6: البؼرة] ﴾ۀ ۀ ہ ہ ہہ﴿: اهلل  فعـد ذلؽ يؼقل

 :﴿[:3: الـساء] ﴾ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ. 
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 :حهِ اإلبساد يف ّٜٛ ادتُع١ 

 وهؾ اإلبراد شامٌؾ لؾجؿعة؟

ؼَّ طؾك الؿبؽريـ; جؿفقر أهؾ العؾؿ إلك طدم الشؿقل  .ٕكف لق شؿؾ الجؿعة لشَّ

ََلةِ »: قولُ ـِ الصَّ  .أحُرف الجر تتـاوب ٕن; أي بالصالة :«إَذا اْشتَدَّ الَْحرُّ َفلَبْرُِدوا َط

يشتد ومـع بعضفؿ هذا التـاوب لؽـ هذا هق الظاهر ومػفقمف أكف إذا لؿ 

 .ٓ يؼع اإلبراد، الحر

ـْ َفْقِح َجَفـَّؿَ »: قولُ َة اْلَحرِّ ِم   :«َفنِنَّ ِشدَّ

 .والػقح والػقح هق فقراهنا، أي سبب شدة الحر ما يؼع يف جفـؿ مـ الػقران

 .مـ أسؿاء الـار كعقذ باهلل مـ شرها: وجفـؿ

ـْ َأبِل : أن كستعقذ باهلل مـ طذاهبا ملسو هيلع هللا ىلص وقد أمركا الـبل : َقاَل  ڤ، ُهَرْيَرةَ فَع

  َقاَل َرُسقُل 
ِ
َد َأَحُدُكؿْ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ـْ َأْرَبعٍ ، إَِذا َتَشفَّ  ِم

ِ
ُفؿَّ إِكِّل  :َيُؼقُل ، َفْؾَقْسَتِعْذ بِاَّلل الؾَّ

ـْ َطَذاِب َجَفـَّؿَ  ـْ َطَذاِب اْلَؼْبرِ ، َأُطقُذ بَِؽ ِم ْتـَِة اْلَؿْحَقا َواْلَؿَؿاِت ، َوِم
ـْ فِ ـْ ، َوِم َوِم

الِ  جَّ ْتـَِة اْلَؿِسقِح الدَّ
 .(1)«َشرِّ فِ

 :ٚعراب جِٗٓ غدٜد 

ې  ې ې﴿: مخربًا طـ حال الؿممـقـ يف آستعاذة مـفا اهلل  قال

 ﴾ېئ ى ى ائ ائەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ

 .[77-76: الػرقان]

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ﴿: اهلل  وكؿا قال

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

 .[25-23: الػرقان] ﴾ڤ ڤ
                                                                                       

 (.699(، ومسؾؿ )2488متػؼ طؾقف البخاري ) (1)



 
162 

 

  2/جإفــادة ذوي األفهـــام بشرح عمدة األحكام

 

ھ ھ ھ ے ے ۓ ﴿: اهلل  وحال الؽافر فقفا كؿا قال

﮿   ۓ ﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾

﯀ ﯁             

 .[48-47: فاصر] ﴾   ڭ ڭ ڭ

مـ  (23696) أن شرع لـا ما كتؼقفا بف فعـد أحؿد اهلل  ومـ رحؿة

ـِ َمالٍِؽ  حديث َأَكسِ    َقاَل َرُسقُل : َقاَل  ڤْب
ِ
ـْ َسَلَل »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل اَّللَ اْلَجـََّة َثََلَث  َم

اٍت َقاَلِت اْلَجـَّةُ  اٍت َقاَلِت  :َمرَّ ـْ الـَّاِر َثََلَث َمرَّ ـْ اْسَتَجاَر ِم ُفؿَّ َأْدِخْؾُف اْلَجـََّة َوَم الؾَّ

ـْ الـَّارِ  :الـَّارُ  ُفؿَّ َأِجْرُه ِم  .وهق يف الصحقح الؿسـد، «الؾَّ

 :َٛجٛدتإ اآلٕادت١ٓ ٚايٓاز  

كؿا هق طؼقدة أهؾ ، ويف الحديث دلقٌؾ طؾك أن الجـة والـار مقجقدتان أن

 :السـة والجؿاطة قال الطحاوي 

وُيػفؿ ذلؽ ، ها «ٓ تػـقان أبًدا وٓ تبقدان، والجـة والـار مقجقدتان أن'»

ـْ َفْقِح َجَفـَّؿَ »: مـ ققلف َة اْلَحرِّ ِم  .«َفنِنَّ ِشدَّ

 .«اْشَتَؽْت الـَّاُر إَِلك َربَِّفا»: تؼدم مـ حديث أبل هريرةمع ما 

 .والحديث طؾك ضاهره وٓ يجقز أن يمول ويحرف

 .وهذا غقر مؿتـع يف الؼدرة مع اطتؼاد أن الـار مقجقدة أن

رحقٌؿ  اهلل  إذ أن، ما طؾقف اإلسالم مـ الشؿقل والرحؿة: ويف احلديث 

 ﴾ڦ ڦ ڄ ڄڄ﴿: لالبتالء وآختباروما كؾػفؿ بشلء إٓ ، بعباده

 .[397: البؼرة] ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ﴿: ومع ذلؽ قال تعالك،  [8: هقد]

ـِ َمالٍِؽ  وهذه إحاديث ُيشؽِؾ طؾقفا أحاديث ُأَخر مـفا حديث َأكَسِ  ، ڤ ْب
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  ُكـَّا ُكَصؾِّل َمَع َرُسقلِ »: َقاَل ، (1)يف الصحقحقـ
ِ
ِة اْلَحرِّ َفنَِذا َلْؿ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل فِل ِشدَّ

َْرِض َبَسَط َثْقَبُف َفَسَجَد َطَؾْقفِ  ْٕ ـْ ا
ـَ َجْبَفَتُف مِ  .«َيْسَتطِْع َأَحُدَكا َأْن ُيَؿؽِّ

ـِ َطْبدِ  وحديث َجابِرِ    ْب
ِ
  ُكـْت ُأَصؾِّل َمَع َرُسقلِ »: َقاَل ، ڤاهلل

ِ
الظُّْفَر  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـْ اْلَحَصك
ُْخَرى َحتَّك  َفآُخُذ َقْبَضًة مِ ْٕ ُلَفا إَلك اْلَؽػِّ ا ل ُثؿَّ ُأَحقِّ َفَلْجَعُؾَفا فِل َكػِّ

ِة اْلَحرِّ  ـْ ِشدَّ
ـَ َأْسُجُد مِ  .(2)«َتْبُرَد ُثؿَّ َأَضُعَفا لَِجبِقـِل ِحق

بِـَا  كان يصؾل»: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  كان رسقل: قال، ڤبـ سؿرة  وحديث جابر

 .(3)«الظفر إذا دحضت الشؿس

  َشَؽْقَكا إَلك َرُسقلِ »: يف مسؾؿ َقاَل ، ڤوحديث خبَّاٍب 
ِ
اَلَة فِل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل الصَّ

ْمَضاِء َفَؾْؿ ُيْشؽِـَا  .(4)«الرَّ

 .فؿـفؿ مـ حؿؾفا طؾك أهنا مـسقخة، واختؾػ أهؾ العؾؿ يف ذلؽ

 .ٓ سقؿا وحديث خباب بؿؽة

أن ُيربدهؿ أكثر مـ  ملسو هيلع هللا ىلصٓ كسخ وإكؿا لعؾفؿ سللقا الـبل : وقال بعضفؿ

 .يطاوطفؿ إلك ما يريدوا خشقة خروج الققتفؾؿ ، ذلؽ

ـَ َمالٍِؽ  وطـد اإلمام البخاري َطـ َأَكَس   »: قال ڤْب
ُّ
إَِذا اْشَتدَّ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن الـَّبِل

اَلةِ  َر بِالصَّ اَلِة َيْعـِل، اْلَبْرُد َبؽَّ  .(5)«اْلُجُؿَعةَ »: َوإَِذا اْشَتدَّ اْلَحرُّ َأْبَرَد بِالصَّ

ثبتت لػظة الجؿعة أما إذا كان التػسقر إكؿا هق  إذا، فعؾك هذا تؽقن داخؾة

كؿا يشقر إلقف صـقع  أم هل شاذة، مـ الراوي فقحتاج إلك كظر هؾ وافؼف غقره

 .واهلل أطؾؿ البخاري 

 .والحؿد هلل رب العالؿقـ 
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 َٔ ْطٞ صال٠ »: رحدٜح

 د«فًصًٝٗا إذا ذنسٖا

 

ـْ َأَكسِ  - 119 ـِ َمالٍِؽ  )َط   َرُسقُل َقاَل : َقاَل  ڤْب
ِ
ـْ َكِسَل َصََلًة »: ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل َم

َّٓ َذلَِؽ َوَتََل َقْقلُُف َتَعاَلك، َفْؾقَُصؾَِّفا إَذا َذَكرَها اَرَة لََفا إ َٓ َكػَّ ٺ ٺ ﴿: َو

 .[14: ]صف (1)«﴾ٺ

ـْ َكِسَل َصََلةً »: َولُِؿْسِؾؿٍ  اَرُتَفا. َأْو َكاَم َطـَْفا، َم َقَفا إَذا »: َفَؽػَّ  .«(َذَكَرَهاَأْن ُيَصؾِّ

l: 

 .مسللة قضاء الػقائت: ساق املصيف احلديث لبياٌ

 »: َقاَل ، وفقف قصة ڤوقد جاء طـ أبل هريرة 
ِّ
ْسـَا َمَع َكبِل   َطرَّ

ِ
َفَؾْؿ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

 
ُّ
ْؿُس َفَؼاَل الـَّبِل لَِقْلُخْذ ُكؾُّ َرُجٍؾ بَِرْأِس َراِحَؾتِِف َفنِنَّ  ملسو هيلع هللا ىلصَكْسَتْقِؼْظ َحتَّك َصَؾَعْت الشَّ

ْقَطانُ  ـِ  َهَذا َمـِْزٌل َحَضَرَكا فِقِف الشَّ َل ُثؿَّ َسَجَد َسْجَدَتْق َقاَل َفَػَعْؾـَا ُثؿَّ َدَطا بِاْلَؿاِء َفَتَقضَّ

اَلُة َفَصؾَّك اْلَغَداةَ  ـِ ُثؿَّ ُأقِقَؿْت الصَّ  .«َوَقاَل َيْعُؼقُب ُثؿَّ َصؾَّك َسْجَدَتْق

  َأنَّ َرُسقَل ويف لػظ: 
ِ
ـْ َخْقَبرَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـَ َقَػَؾ مِ ـْ آِخِر  ِحق
َأْسَرى َحتَّك إَِذا َكاَن مِ

َس َوَقاَل لِباَِللٍ  ْبَح َوكَاَم َرُسقُل  الؾَّْقِؾ َطرَّ   اْكََلْ َلـَا الصُّ
ِ
َما  َوَأْصَحاُبُف َوَكََلَ باَِلٌل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

َر َلُف ُثؿَّ اْسَتـََد إَِلك َراِحَؾتِِف َوُهَق ُمَؼابُِؾ    اْلَػْجِر َفَغَؾبَْتُف َطقْـَاُه َفَؾْؿ َيْسَتقِْؼْظ َرُسقُل ُقدِّ
ِ
اهلل

َٓ باَِلٌل  ملسو هيلع هللا ىلص ْؿُس َفَػِزعَ  َو ْكِب َحتَّك َضَربَْتُفْؿ الشَّ ـْ الرَّ
َٓ َأَحٌد مِ   َرُسقُل  َو

ِ
َفَؼاَل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل
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 َأَخذَ  َيا َرُسقَل  باَِلٌل 
ِ
  َرُسقُل  بِـَْػِسَؽ َفَؼاَل  بِـَْػِسل الَِّذي َأَخذَ  اهلل

ِ
اْقتَاُدوا َفَبَعثُقا  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

  َرَواِحَؾُفْؿ َواْقتَاُدوا َشقْئًا ُثؿَّ َأَمَر َرُسقُل 
ِ
ًٓ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل اَلَة َفَصؾَّك بِِفْؿ  باَِل َفَلَقاَم الصَّ

  َرُسقُل 
ِ
اَلةَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ـَ َقَضك الصَّ بَْح ُثؿَّ َقاَل ِحق ََلَة َفْؾقَُصؾَِّفا »: الصُّ ـْ َكِسَل الصَّ إَِذا َم

ََلَة لِِذْكرِي اَّللَ  َذَكَرَها َفنِنَّ   .(1)«َيُؼقُل فِل كَِتابِِف َأِقْؿ الصَّ

ـْ َأبِل َقَتاَدَة   »: َقاَل  ڤوَط
ِّ
اَلِة َفَؼاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَذَكُروا لِؾـَّبِل ـْ الصَّ َلْقَس »: َكْقَمُفْؿ َط

ل الـَّْقِم َتْػرِيطٌ 
َؿا التَّْػرِيُط فِل اْلَقَؼَظِة َأْن ، فِ َر َصََلًة َحتَّك َيْدُخَؾ َوْقُت ُأْخَرى إكَّ ُتَمخِّ

َفا ِطـَْد َوْقتَِفا  .أخرجف مسؾؿ، (2)«َفنَِذا َكاَن اْلَغُد َفْؾُقَصؾِّ

كؿا أكف ُطؿدة يف حؽؿ مـ كام طـ ، وهذا الحديث ُطؿَدة يف قضاء الػائتة

ومع ذلؽ فؼد ، فنن وقتفا حقـ يذُكر ويؼقم مـ كقمف، أو سفا طـفا، صالتف

أم يصؾل الققم  هؾ يؽتػل بصالهتا يف ذلؽ الققت؟، تؾػ بعض أهؾ العؾؿاخ

 الثاين مؽان تؾؽ الصالة؟

 .ڤوسبب اختالففؿ ما تؼدم مـ حديث أبل قتادة 

َفا ِطـَْد َوْقتَِفا»: قولُ  .«َفنَِذا َكاَن اْلَغُد َفْؾُقَصؾِّ

الؿراد أن يصؾل وإكؿا ، ولقس الؿراد أكف يعقد الصالة الػائتة التل قد قضاها

 .الصالة التل حضر وقتفا يف وقتفا الؿعتاد هذا هق الظاهر مـ الحديث

 :قال الـقوي 

ََلِة »: ملسو هيلع هللا ىلصَقْقُلُف » ََلَة َحتَّك َيِجلَء َوْقُت الصَّ ـْ لَْؿ ُيَصؾِّ الصَّ إِكََّؿا التَّْػرِيُط َطَؾك َم

ـَ  ـْ َفَعَؾ َذلَِؽ َفْؾقَُصؾَِّفا ِحق ُْخَرى َفَؿ ْٕ ـَ الَْغِد َفْؾقَُصؾَِّفا ِطـَْد ا  .«َوْقتَِفا َيـْتَبُِف لََفا َفنَِذا َكاَن ِم
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ـَ اْلَخْؿِس َحتَّك َيْدُخَؾ : فِل اْلَحِديِث َدلِقٌؾ 
َطَؾك اْمتَِداِد َوْقِت ُكؾِّ َصاَلٍة مِ

بْ  َّٓ الصُّ َؾَقاِت إِ ُْخَرى َوَهَذا ُمْسَتِؿر  َطَؾك ُطُؿقمِِف فِل الصَّ ْٕ َٓ َتْؿَتدُّ َوْقُت ا َح َفنِكََّفا 

ْؿِس لَِؿْػُفقِم َقْقلِِف  ـَ »: ملسو هيلع هللا ىلصإَِلك الظُّْفِر َبْؾ َيْخُرُج َوْقُتَفا بُِطُؾقِع الشَّ ـْ َأْدَرَك َرْكَعًة ِم َم

ْبَح  ْؿُس َفَؼْد َأْدَرَك الصُّ ْبِح َقْبَؾ َأْن َتْطُؾَع الشَّ  .«الصُّ

ِحقُح اْلُؿْختَاُر اْمتَِداُد َوْقتَِفا  ا اْلَؿْغِرُب َفِػقَفا ِخاَلٌف َسَبَؼ َبقَاكُُف فِل بَابِِف َوالصَّ َوَأمَّ

ابَِؼِة فِل َصِحقِح ُمْسؾٍِؿ َوَقْد َذَكْركَا  ِحقَحِة السَّ إَِلك ُدُخقِل َوْقِت اْلِعَشاِء لَِْلََحاِديِث الصَّ

ـْ َحِديِث إَِمامَ  ـِ فِل اْلَؿْغِرِب فِل َوْقٍت َواِحدٍ  ملسو هيلع هللا ىلصِة ِجْبِريَؾ اْلَجَقاَب َط  .فِل اْلَقْقَمْق

ـْ َأْصَحابِـَا ِء : َوَقاَل َأُبق َسِعقٍد اإْلِْصطَْخرِيُّ ِم
ْ
ل َتُػقُت اْلَعْصُر بَِؿِصقِر ضِؾِّ الشَّ

ْسَػاِر َوَهَذا مِثَْؾقِْف َوَتُػقُت اْلِعَشاُء بَِذَهاِب ُثُؾِث الؾَّقِْؾ َأْو كِْصِػِف َوَتُػقُت ال بُْح بِاإْلِ صُّ

اَلِة الثَّاكَِقةِ  ْمتَِداِد إَِلك ُدُخقِل الصَّ
ِ
ـَ آ

ْمـَاُه مِ ِحقُح اْلَؿْشُفقُر َما َقدَّ  .اْلَؼْقُل َضِعقٌػ َوالصَّ

ا َقْقُلُف  ـَ اْلَغِد َفْؾقَُصؾَِّفا ِطـَْد َوْقتَِفا»: ملسو هيلع هللا ىلصَوَأمَّ َفَؿْعـَاُه َأكَُّف إَِذا َفاَتْتُف َصاَلٌة  «َفنَِذا َكاَن ِم

ُل فِل اْلُؿْسَتْؼبَِؾ بَْؾ َيبَْؼك َكَؿا َكاَن َفنَِذا َكاَن اْلَغُد َصؾَّك  َٓ َيَتَغقَُّر َوْقتَُفا َوَيَتَحقَّ َفَؼَضاَها 

ُل َوَلْقَس َمْعـَاُه َأكَُّف يَ  ًة فِل َصاَلَة اْلَغِد فِل َوْقتَِفا اْلُؿْعتَاِد َوَيَتَحقَّ ـِ َمرَّ َتْق ْؼِضل اْلَػائِتََة َمرَّ

َقاُب فِل َمْعـَك َهَذا اْلَحِديِث  ْمـَاُه َفَفَذا ُهَق الصَّ ًة فِل اْلَغِد َوإِكََّؿا َمْعـَاُه َما َقدَّ اْلَحاِل َوَمرَّ

ُؼقَن َما َذَكْرُتُف وَ   هـا. «اهلُل َأْطَؾؿُ َوَقِد اْضَطَرَبْت َأْقَقاُل اْلُعَؾَؿاِء فِقِف َواْخَتاَر اْلُؿَحؼِّ

ٌٌ  ﴾ې ې ې ى ى ائ ائەئ﴿: اهلل  لؼقل: ويف احلديث بيا

 .[397: البؼرة]

وما ، والـسقان، مـ رحؿتف بعباده وضع طـ هذه إمة الخطل اهلل  فنن

إٓ أن الؿعـك يدل طؾقف ، استؽرهقا طؾقف وإن كان الحديث يف هذا الباب َضِعقًػا

 .ما تؼدم مـ إحاديث
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 :أٚ ْاّ عٓٗا، ْطٞ صال٠ حهِ َٔ 

وأما الصالة فقجب ، ومع ذلؽ مـ كسل الصالة أو كام طـفا يرفع طـف اإلثؿ

 .طؾقف أن يليت هبا متك ذكر أو تؿؽـ حتك تربأ الذمة

وهبذا الحديث استدل جؿفقر أهؾ العؾؿ طؾك أن مـ ترك الصالة متعؿًدا 

 .فنكف يجب طؾقف أن يؼضل الصالة، حتك يخرج وقتفا

 .عض العؾؿاء إلك أكف ٓ يؼضل قالقا وإن صؾك الدهروذهب ب

لؽـ الصحقح أكف إذا قضاها ٓسقؿا إذا كان الققت قريًبا فنهنا تربأ ذمتف يف 

 .وهق إثٌؿ ُمستِؼؾ، ويبؼك طؾقف التقبة مـ التلخقر، الصالة

فنن الؼضاء ٓ يتلتك الؼقل بف ٕن الؽافر ، أما طؾك الؼقل بؽػر تارك الصالة

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ﴿: اهلل  غػر لف ما سؾػ يؼقل متك أسؾؿ

 .[49: إكػال] ﴾ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲

ـَ اْلَعاِص  لَعْؿَرو ملسو هيلع هللا ىلصويؼقل الـبل  ْسََلَم »: ڤبْ َيا َطْؿُرو َأَما َطِؾْؿَت َأنَّ اإْلِ

، (1)«اْلَحجَّ َيْفِدُم َما َكاَن َقْبَؾفُ َيْفِدُم َما َكاَن َقْبَؾُف َوَأنَّ اْلِفْجَرَة َتْفِدُم َما َكاَن َقْبِؾَفا َوَأنَّ 

 .أخرجف مسؾؿ

، وٓ الصقم قبؾ إسالمف، وٓ الصالة، والؽافر لؿ يخاصب بلداء الزكاة

 فؽقػ يخاصب بؼضاء الصالة ؟

أن الؽافر مخاصب بػروع الشريعة كؿا أكف »: ويف الؼاطدة إصقلقة الؿشفقرة

 .«مخاصب باإلسالم

جس حس خس مس حصمص جض حض مج جح مح جخ حخمخ ﴿: اهلل  قال
                                                                                       

 (.232أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (1)
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 ﴾خض مضحط مط مظ جع معجغ مغ جف حف خفمف ىف يف حق

 .[58-53: الؿدثر]

َفا إَذا َذَكرَها»: قولُ   :«َفْؾُقَصؾِّ

وإمر يؼتضل القجقب طـد جؿاهقر العؾؿاء إٓ إذا جاءت قريـف ، هذا أمر

 .تصرفف إلك آستحباب

َّٓ َذلَِؽ »: قولُ اَرَة َلَفا إ َٓ َكػَّ  :«َو

وإكؿا أثؿ ، وذلؽ ٕكف أخر لسبب شرطل، يف التلخقر معـاه أكف ٓ إثٌؿ طؾقف

ڻ ۀ ۀ ہ ﴿: اهلل  قال، طؾك مـ تركفا متعؿًدا حتك يخرج وقتفا

 .[214: الـساء] ﴾ہ ہ ہ

 .اهلل طؾقف إذ لؿ يلت بؿا أوجب أكف إذا لؿ يصؾ ففق آثؿ: ويف احلديث 

، والؿعاصلوالؿستحبات كػارات لؾذكقب ، أن أداء القاجبات: ومعـك الحديث

ر ذكبًا ٕكف لؿ يلثؿ والؿراد بالؽػارة هـا الؼضاء ٓ  .يف كقمف أو كسقاكف أهنا ُتؽػِّ

 .فقف آستدٓل بالؼرآنو: «َوَتََل َقْقُلُف َتَعاَلك»: قولُ

 :واختؾػ العؾؿاء متك كان كزول هذا الحؽؿ

 .يف الؿديـة: فؼال بعضفؿ

 .أية مؽقة: وقال بعضفؿ

وٓ ُيؿـع أن ُيستدل بالؼرآن ، والحؽؿ يف الؿديـة، مؽقةوالصحقح أن أية 

كؿا هق حال الـاس الققم حقث يستدلقن بالؼرآن ، طؾك وقائع تلخرت طـ كزولف

 .طؾك الققائع

 :«﴾ٺ ٺ ٺ﴿»: قولُ
أو غقر ذلؽ مـ الؿعاين التل ذكرها أهؾ ، اهلل أي لتذكرين أو لُتَذكِر بؽ طـد
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فالـائؿ والـاسل ، طؾقف إٓ أكف ذكر فقف الـقموحديث مسؾؿ بؾػظ الؿتػؼ ، العؾؿ

 .واهلل الؿقفؼ، حؽؿفؿا سقاء
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 إٔ َعاذ نإ ٜصًٞ َع زضٍٛ »: رحدٜح

 د«...ثِ ٜسدع إىل قَٛ٘، عػا٤ اآلخس٠

 

ـْ  - 129 ـِ َطْبدِ  َجابِرِ  )َط   ْب
ِ
ـَ َجَبؾٍ  ُمَعاذَ  َأنَّ »: ڤ اَّلل َكاَن ُيَصؾِّل َمَع : ْب

  َرُسقلِ 
ِ
ِخَرةِ  ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل ْٔ ََلةَ ، ُثؿَّ َيْرِجُع إَلك َقْقِمفِ . ِطَشاَء ا  .((1)«َفُقَصؾِّل بِِفْؿ تِْؾَؽ الصَّ

l: 

 .جقاز إمامة الؿتـػؾ بالؿػرتض والعؽس: ساق املصيف احلديث لبياٌ

  َكاَن ُيَصؾِّل َمَع َرُسقلِ »: قولُ 
ِ
ِخَرةِ  ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل ْٔ  :«ِطَشاَء ا

 ڤ اوقد أبعد مـ قال بلن معاذً ، التـػؾ بعدهاثؿ ، جقاز تؼديؿ الػريضة: وفيُ

فؾؿ يؽـ ، يرجع إلك ققمف ويصؾل هبؿ الػريضة ثؿ، كافؾة ملسو هيلع هللا ىلصكان يصؾل مع الـبل 

 .ثؿ يذهب ويصؾقفا طـد ققمف، فريضة ملسو هيلع هللا ىلصأن يرتك الصالة خؾػ الـبل  ڤلؿعاذ 

طؾقف  وهذا أمر تدل، ثؿ صؾك بؼقمف، فريضة ملسو هيلع هللا ىلصصؾك خؾػ الـبل  ڤفؿعاذ 

 .«َكَقى َما اْمرِئٍ  لُِؽؾِّ  َوإِكََّؿا» :يؼقل ملسو هيلع هللا ىلص الـبل ٕن يمثر ٓ الـقات باختالف والؼقل ،دلةإ

، وابـ مسعقد، وجبار، وجابر، الـافؾة بابـ طباس ملسو هيلع هللا ىلصوقد صؾك الـبل 

 وإمامة الؿػرتض بالؿتـػؾ يدل طؾقف حديث، وصؾك هبؿ يف الؿسجد، وُحذيػة

ُق »: أبل سعقد َٓ َرُجٌؾ َيَتَصدَّ َل َمَعفُ َأ  .(2)«َطَؾك َهَذا َفُقَصؾِّ
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 .والؿتـػؾ بالؿػرتض يدل طؾقف حديث الباب

 :ضبب تطُٝتٗا بعػا٤ اآلخس٠ 

 واختؾػ العؾؿاء لؿاذا سؿقت هبذا آسؿ؟

 .والصحقح أهنا طشاء واحدة، واستـؽر بعضفؿ هذه التسؿقة

اهلل  كؿا قال، وإكؿا ُسؿقت بأخرة تلكقًدا أهنا آخر الصؾقات ُتصؾك يف الؾقؾ

 :﴿الؽػار وهل جاهؾقة،  [44: إحزاب] ﴾ڃ چ چ چ چڇ. 

 .اهلل  ٕكف أقرؤهؿ وأطؾؿفؿ بؽتاب: «ُثؿَّ َيْرِجُع إَلك َقْقِمفِ »: قولُ
حتك  ڤاهلل طؾقفؿ إذ أهنؿ يـتظرون معاذًا  صرب الصحابة رضقان: وفيُ

 .يرجع إلقفؿ فقصؾل هبؿ

ََلةَ َفُقَصؾِّل بِِفْؿ تِْؾَؽ »: قولُ  :«الصَّ

إصالة  ڤوقد أصال ، ويف حؼفؿ فريضة، أي صالة العشاء وتؽقن يف حؼف كافؾة

ـْ َجابِرٍ  (576مسؾؿ )كؿا يف ، جعؾت بعض الصحابة يخرجقن مـ الصالة  َط

 »: َقاَل ، ڤ
ِّ
ُثؿَّ َيْلتِل َفَقُممُّ َقْقَمُف َفَصؾَّك َلْقَؾًة َمَع  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن ُمَعاٌذ ُيَصؾِّل َمَع الـَّبِل

 
ِّ
ُفْؿ َفاْفَتَتَح بُِسقَرِة اْلَبَؼَرِة َفاْكَحَرَف َرُجٌؾ َفَسؾََّؿ ُثؿَّ  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِل اْلِعَشاَء ُثؿَّ َأَتك َقْقَمُف َفَلمَّ

َـّ َرُسقَل َصؾَّك َوْحَدُه َواْكَصَرَف َفَؼاُلقا َلُف َأَكاَفْؼَت َيا ُفاَلُن َقاَل  تَِق َٔ  َو
ِ
  َٓ َواهلل

ِ
اهلل

  َفََلُْخبَِركَُّف َفَلَتك َرُسقَل  ملسو هيلع هللا ىلص
ِ
 إِكَّا َأْصَحاُب َكَقاِضَح َكْعَؿُؾ  َفَؼاَل َيا َرُسقَل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ِ
اهلل

َلْقَبَؾ بِالـََّفاِر َوإِنَّ ُمَعاًذا َصؾَّك َمَعَؽ اْلِعَشاَء ُثؿَّ َأَتك َفاْفَتَتَح بُِسقَرِة اْلَبَؼَرِة فَ 

  َرُسقُل 
ِ
َقاَل ُسْػَقاُن  َيا ُمَعاُذ َأَفتَّاٌن َأْكَت اْقَرْأ بَِؽَذا َواْقَرْأ بَِؽَذاَطَؾك ُمَعاٍذ َفَؼاَل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ْؿِس َوُضَحاَها  ـْ َجابٍِر َأكَُّف َقاَل اْقَرْأ َوالشَّ َثـَا َط َبْقِر َحدَّ َفُؼْؾُت لَِعْؿٍرو إِنَّ َأَبا الزُّ

َحك َوال َْطَؾك َفَؼاَل َطْؿٌرو َكْحَق َهَذاَوالضُّ ْٕ ْقِؾ إَِذا َيْغَشك َوَسبِّْح اْسَؿ َربَِّؽ ا  .«ؾَّ
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  إكؿا ذكركا إحؽام التل ساق الؿصـػ: ويف الحديث غقر هذه إحؽام

 .إحاديث مـ أجؾفا

حقث ، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  بركًة يف كالمف وكالم رسقل اهلل  وإٓ فؼد جعؾ

 .مئات الػقائد بؾ أٓفُيستـبط مـ الحديث الؼصقر 

 يا أبا طؿقر ما فعؾ الـُغقر»: وقد ُذكِر أن بعض أهؾ العؾؿ استـبط مـ حديث

 .واهلل أطؾؿ، «مائة فائدة

 والحؿد هلل رب العالؿقـ
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 اهلل يف غد٠  نٓا ْصًٞ َع زضٍٛ»: رحدٜح

 د«...فإذا مل ٜطتطع أحدْا إٔ ميهٔ، اذتس

 

ـْ َأَكسِ  - 121 ـِ َمالٍِؽ  )َط َـّا ُكَصؾِّل َمَع َرُسقلِ »: َقاَل  ڤْب   ُك
ِ
ِة الَْحرِّ  ملسو هيلع هللا ىلص اَّلل . فِل ِشدَّ

َْرضِ  ْٕ ـْ ا ـَ َجبَْفَتُف ِم  .((1)«َبَسَط َثْقبَُف َفَسَجَد َطَؾقْفِ : َفنَِذا لَْؿ َيْستَطِْع َأَحُدَكا َأْن ُيَؿؽِّ

l: 

 .شدة الحرلؿا تؼدم مـ جقاز صالة الظفر يف : احلديث ساق املصيف 

وتؼدم الجؿع بقـ هذا ، فلما ما يتعؾؼ بلحؽام اإلبراد يف الصالة فؼد تؼدم

 .الحديث وحديث اإلبراد

 :حهِ ايطجٛد ع٢ً ايجٛب يف ايضال٠ 

، كان طؾك كقر العؿامة وأما ما يتعؾؼ بالسجقد طؾك الثقب فنكف جائز سقاءً 

 .أو طؾك غقر ذلؽ مـ الثقاب، طؾك ُخؿَرة أو كان

أجزاءه  سجقده طؾقفا يؾزم مس الجبفة لؾحصك والرتاب فؿتك اصؿلن يفإذ ٓ 

 .ذلؽ

أهنؿ يبسطقن ثقاهبؿ ويسجدون : وٍرا الري ساق املصيف احلديث مً أجلُ

فنن الـاس يصؾقن طؾك الُحُصر ، وكؿا هق الحال يف الؿساجد الؿػروشة، طؾقفا

أن يؿس  ومـ قال بلكف يؾزم، وٓ محذور يف ذلؽ، وما تسؿك بالسجادات

إذ أن الػخذ  ،وٓ قائؾ بف، بالجبفة الرتاب أو الحصك لزمف ذلؽ يف الركبتقـ
                                                                                       

 (.731(، ومسؾؿ يف صحقحف )2319يف صحقحف )أخرجف البخاري  (1)
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فالؿممـ يصؾل يف ثقابف ولف أن يسجد ، وإزار الؿسؾؿ إلك كصػ الساق، طقرة

وقد بقب البخاري يف ، أو طؾك أي حال، أو أن يسجد طؾك ثقب، طؾك طؿامتف

، «الصالة طؾك الخؿرة بباب»: وثـاه، «باب الصالة طؾك الحصر»: صحقحف

 كـا كصؾل مع الـبل »: ڤوقال أكس : قال، «وثؾث بباب الصالة طؾك الػرش»

 .«فقسجد أحدكا طؾك ثقبف

 :(492/ 1) قال الحافظ 

ـْ  َوَأَشاَر اْلُبَخاِريُّ بِالتَّْرَجَؿِة إَِلك َما أخرجف»  بـ َأبِل َشقْبََة بَِسـٍَد َصِحقٍح َط

َْسَقَد َوَأْصَحابِِف َأكَُّفْؿ َكاُكقا َيْؽَرُهقَن َأْن ُيَصؾُّقا َطَؾكإِْبَراِهقَؿ  ْٕ ـِ ا  َط
ِّ
الطَّـَافِِس  الـََّخِعل

ـَ َجَقاَز َذلَِؽ َوَقاَل َمالٌِؽ  َحابَِة َوالتَّابِِعق ـَ الصَّ
ـْ َجْؿٍع مِ َواْلِػَراِء َواْلُؿُسقِح َوَأْخَرَج َط

َْرضِ َٓ َأَرى بَْلًسا بِاْلِؼقَاِم َطؾَ  ْٕ  .هـا «ْقَفا إَِذا َكاَن َيَضُع َجْبَفتُُف َوَيَدْيِف َطَؾك ا

 :(389تحت حديث ) وقال الحػظ 

َشاَرة إَِلك َما َرَواهُ » ـْ َصِريِؼ  الـُّْؽَتُة فِل َتْرَجَؿة اْلَباب اإْلِ
بـ َأبِل َشْقَبَة َوَغْقُرُه مِ

  ُشَرْيِح 
ُّ
ـِ َهاكٍِئ َأكَُّف َسَلَل َطاِئَشَة َأَكاَن الـَّبِل ُيَصؾِّل َطَؾك اْلَحِصقِر َواهلُل َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلصْب

ـْ ُيَصؾِّل َطَؾك اْلَحِصقِر  [9: اإلسراء] ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ﴿ َفَؼاَلْت َلْؿ َيُؽ

ا َمْرُدوًدا لُِؿَعاَرَضتِِف َما ُهَق َأْقَقى مِـُْف  َفَؽَلكَُّف َلْؿ َيْثُبْت ِطـَْد اْلُؿَصـِِّػ َأْو َرآُه َشاذًّ

ـْ َطاِئَشَة َأنَّ  ـْ َصِريِؼ َأبِل َسَؾَؿَة َط
 َكَحِديِث اْلَباِب َبْؾ َسَقْلتِل ِطـَْدُه مِ

َّ
َكاَن  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِل

 
َّ
ـْ َحِديِث َأبِل َسِعقٍد َأكَُّف َرَأى الـَّبِل

 ملسو هيلع هللا ىلصَلُف َحِصقٌر َيْبُسُطُف َوُيَصؾِّل َطَؾْقِف َوفِل ُمْسؾٍِؿ مِ

 هـا. «ُيَصؾِّل طؾك َحِصقر

ومعالجة العبادة ، ما كان طؾقف الصحابة مـ الصرب طؾك شدة الحر: وفيُ

 .بدون تضجٍر وٓ تسُخط

 .«أهنؿ كاكقا يربدون الحصك بليديفؿ»: الرواياتويف بعض 
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َْرضِ »: قولُ ْٕ ـْ ا ـَ َجْبَفَتُف ِم  :«َفنَِذا َلْؿ َيْسَتطِْع َأَحُدَكا َأْن ُيَؿؽِّ

إرض  دلقؾ طؾك أن القاجب آصؿئـان يف الصالة وتؿؽقـ الجبفة مـ: فيُ

َوَأَشاَر بِقَِدِه ، َطَؾك الَْجبَْفةِ : َأْطظُؿٍ ُأِمْرُت َأْن َأْسُجَد َطَؾك َسْبَعِة »: ملسو هيلع هللا ىلصوقد قال الـبل 

ـِ ، َطَؾك َأْكِػفِ  ـِ َواْلَؼَدَمْق ْكبََتْق ـِ َوالرُّ  .ڤمتػؼ طؾقف طـ ابـ طباس ، «َواْلقََدْي

 .«َبَسَط َثْقَبُف َفَسَجَد َطَؾْقفِ »: جقاز العؿؾ القسقر يف الصالة مـ ققلف: وفيُ

 .الصحابل يبسط ثقبف حتك ٓ يصقبف إذىفعؾ إسباب الشرطقة إذ أن : وفيُ

ذلؽ  بإمة إذ أكف إكؿا أمرهؿ بالصالة والصقام وغقر اهلل  رحؿة: وفيُ

 .ولفذا لؿ يؽؾػفؿ ما ٓ يطقؼقن، إكؿا هق لالبتالء

 أكػسفؿ بؾبس الصقف، رد طؾك الصقفقة ومـ إلقفؿ الذيـ يشددون طؾك: وفيُ

 .اهلل طـفؿ كاكقا يتربدون فنن الصحابة رضقان، والثقاب الرققؼة يف الشتاء، يف الصقػ
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 ال ٜصًٞ أحدنِ يف ايجٛب»: رحدٜح

 د«ايٛاحد يٝظ ع٢ً عاتكٝ٘ َٓ٘ غ٤ٞ 

 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  - 122 َٓ ُيَصؾِّل َأَحُدُكْؿ فِل الثَّْقِب »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل الـَّبِلُّ : َقاَل  ڤ)َط

 .((1)«َشْلءٌ  اْلَقاِحِد َلْقَس َطَؾك َطاتَِؼْقِف ِمـْفُ 

l: 

 .حؽؿ الصالة يف ثقب واحد: ساق املصيف احلديث لبياٌ

 :حهِ ايضال٠ بايجٛب ايٛاحد 

 :«ٓ يصؾل أحدكؿ يف الثقب القاحد»: قولُ

 والـفل طـد أهؾ العؾؿ يؼتضل التحريؿ إٓ إذا صرفف صارف وقد 
ٌ
هذا هنل

دِ أما الػعؾل فجاء ، وصارٌف فعؾل، جاء لفذا الحديث صارف ققلل ـِ  َطـ ُمَحؿَّ ْب

ـْ ِقَبِؾ َقَػاهُ  ڤَصؾَّك َجابٌِر »: َقاَل ، اْلُؿـَْؽِدرِ 
َوثَِقاُبُف َمْقُضقَطٌة ، فِل إَِزاٍر َقْد َطَؼَدُه مِ

إِكََّؿا َصـَْعُت َذلَِؽ : ُتَصؾِّل فِل إَِزاٍر َواِحٍد ؟ َفَؼاَل : َفَؼاَل َلُف َقائٌِؾ ، َطَؾك اْلِؿْشَجِب 

 َأْحَؿُؼ 
َ
ـَا َكاَن َلُف َثْقَباِن َطَؾك َطْفِد َرُسقلِ ، مِْثُؾَؽ  لَِقَراكِل   َوَأيُّ

ِ
َرَواُه ، (2)«؟ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 .اْلُبَخاِريُّ ومسؾؿ

 .«يصـع ذلؽ أكف رأى الـبل »: ويف لػظ لؿسؾؿ

 .«يصؾل يف ثقب واحد متقشًحا بف اهلل  رأيت رسقل»: ويف لػظ
                                                                                       

 (.627(، ومسؾؿ يف صحقحف ):46أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)

 (.4119(، ومسؾؿ يف صحقحف )463أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)
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ـْ ُطَؿرَ  ـِ َأبِل َسَؾَؿَة  وجاء َط   َأكَُّف َرَأى َرُسقَل »: ڤْب
ِ
ُيَصؾِّل فِل َبْقِت  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

 .(1)«ُأمِّ َسَؾَؿَة ُمْشَتِؿاًل فِل َثْقٍب َواِحدٍ 

 »: وجاء بؾػظ
َّ
ـَ َصَرَفقْفِ  ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ الـَّبِل  .متػؼ طؾقف« َصؾَّك يف َثْقب َواِحٍد َقْد َخالَػ بَْق

قال َفَرَأْيتُُف ُيَصؾِّل طؾك  ملسو هيلع هللا ىلصَأكَُّف دخؾ طؾك الـبل »: ڤوطـ أبل َسِعقٍد اْلُخْدِريُّ 

ًحا بِفِ   .أخرجف مسؾؿ، (2)«َحِصقٍر َيْسُجُد طؾقف قال َوَرَأْيتُُف ُيَصؾِّل يف َثْقٍب َواِحٍد ُمَتَقشِّ

  َرُسقَل  َأنَّ َسائاًِل َسَلَل  ڤفجاء مـ حديث َأبِل ُهَرْيَرَة : وأما الؼقل الثاين 
ِ
اهلل

اَلِة فِل الثَّْقِب اْلَقاِحِد َفَؼاَل  ملسو هيلع هللا ىلص ـْ الصَّ ُؽْؿ َثْقَبانِ »: َط  .(3)«َأَو لُِؽؾِّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿: فقـبغل لإلكسان أن يبادر يف سرت كػسف قال تعالك

 .[42: إطراف] ﴾پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

 :حهِ ضرت ايعٛز٠ 

، ضرورة شرطقةإذ أن التعري حرام لغقر ما ، ومـ الزيـة القاجبة سرت العقرة

ـَ َطْبدِ  كؿا جاء يف الصحقحقـ طـ َجابِرَ    ْب
ِ
ُث َأنَّ َرُسقَل ، ڤاهلل   ُيَحدِّ

ِ
: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

فُ ، َكاَن َيـُْؼُؾ َمَعُفُؿ اْلِحَجاَرَة لِْؾَؽْعَبِة َوَطَؾْقِف إَِزاُرهُ » ـَ : َفَؼاَل َلُف اْلَعبَّاُس َطؿُّ َيا اْب

َفَجَعَؾُف ، َفَحؾَّفُ : َقاَل . ْؾَتُف َطَؾك َمـْؽَِبْقَؽ ُدوَن اْلِحَجاَرةِ َلْق َحَؾْؾَت إَِزاَرَك َفَجعَ ، َأِخل

 َبْعَد َذلَِؽ ُطْرَياًكا، َفَسَؼَط َمْغِشقًّا َطَؾْقفِ ، َطَؾك َمـْؽَِبْقفِ 
َ
 .وهذا قبؾ البعثة، (4)«َفَؿا ُرِئل

وتبدوا ، ربؿا صؾقا مع ضقؼ الحال، اهلل طؾقفؿ وقد كان الصحابة رضقان

ـْ َسْفؾِ ، العقراتبعض  ـِ َسْعٍد  فَع َجاَل َطاقِِدي»: َقاَل ، ڤْب ُأُزِرِهْؿ  َلَؼْد َرَأْيُت الرِّ

                                                                                       

 (.628(، ومسؾؿ يف صحقحف )467أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)

 (.:62أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (2)

 (.626(، ومسؾؿ يف صحقحف )469يف صحقحف ) أخرجف البخاري (3)

 (.451(، ومسؾؿ يف صحقحف )475أخرجف البخاري يف صحقحف ) (4)
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ِّ
ُُزِر َخْؾَػ الـَّبِل ْٕ ـْ ِضقِؼ ا

ْبَقاِن مِ ِفْؿ مِْثَؾ الصِّ
َفَؼاَل َقائٌِؾ َيا َمْعَشَر  ملسو هيلع هللا ىلصفِل َأْطـَاقِ

َجاُل  َـّ َحتَّك َيْرَفَع الرِّ ـَ ُرُءوَسُؽ َٓ َتْرَفْع  .أخرجف البخاري ومسؾؿ، (1)«الـَِّساِء 

ـْ َطْؿِرو ـْ َأبِل قاَِلَبَة َط ـْ َأيُّقَب َط ـِ َسَؾَؿَة  وَط َقاَل لِل َأُبق قاَِلَبَة »: َقاَل ، ڤْب

َٓ َتْؾَؼاُه َفَتْسَلَلُف َقاَل  ْكَباُن  َفَؾِؼقُتُف َفَسَلْلُتُف َفَؼاَل ُكـَّا بَِؿاٍء َمَؿرَّ الـَّاِس َوَكاَن َيُؿرُّ  َأ بِـَا الرُّ

ُجُؾ َفَقُؼقُلقَن َيْزُطُؿ َأنَّ  اهلَل َأْرَسَؾُف َأْوَحك  َفـَْسَلُلُفْؿ َما لِؾـَّاِس َما لِؾـَّاِس َما َهَذا الرَّ

َفُؽـُْت َأْحَػُظ َذلَِؽ اْلَؽاَلَم َوَكَلكََّؿا ُيَؼرُّ فِل َصْدِري َوَكاَكْت  اهلُل بَِؽَذا إَِلْقِف َأْو َأْوَحك

ُم بِنِْساَلمِِفْؿ اْلَػْتَح َفَقُؼقُلقَن اْتُرُكقُه َوَقْقَمُف َفنِكَُّف إِْن َضَفَر َطَؾْقِفْؿ َفُفَق َكبِ   اْلَعَرُب َتَؾقَّ
 
ل

ا َكاَكْت َوْقَعُة َأْهِؾ اْلَػتْ  ِح َباَدَر ُكؾُّ َقْقٍم بِنِْساَلمِِفْؿ َوَبَدَر َأبِل َقْقمِل َصاِدٌق َفَؾؿَّ

 
ِّ
ـْ ِطـِْد الـَّبِل

 مِ
ِ
ا َقِدَم َقاَل ِجْئُتُؽْؿ َواهلل ا َفَؼاَل َصؾُّقا َصاَلَة َكَذا  ملسو هيلع هللا ىلصبِنِْساَلمِِفْؿ َفَؾؿَّ َحؼًّ

ـِ َكَذا َفنَِذا َحَضَرْت  ـِ َكَذا َوَصؾُّقا َصاَلَة َكَذا فِل ِحق ْن َأَحُدُكْؿ  فِل ِحق اَلُة َفْؾُقَمذِّ الصَّ

ـْ 
ك مِ ـْ َأَحٌد َأْكَثَر ُقْرآًكا مِـِّل لَِؿا ُكـُْت َأَتَؾؼَّ ُؽْؿ َأْكَثُرُكْؿ ُقْرآًكا َفـََظُروا َفَؾْؿ َيُؽ َوْلَقُممَّ

ـَ َوَكاَكْت  ـُ ِستٍّ َأْو َسْبِع ِسـِق ـَ َأْيِديِفْؿ َوَأكَا اْب ُمقكِل َبْق ْكبَاِن َفَؼدَّ  بُْرَدٌة ُكـُْت إَِذا  الرُّ
َّ
َطَؾل

َٓ ُتَغطُّقا َطـَّا اْسَت َقاِرئُِؽْؿ َفاْشَتَزْوا   َأ
ِّ
ـْ اْلَحل

َسَجْدُت َتَؼؾََّصْت َطـِّل َفَؼاَلْت اْمَرَأٌة مِ

ٍء َفَرِحل بَِذلَِؽ اْلَؼِؿقصِ 
ْ
 .أخرجف البخاري، (2)«َفَؼَطُعقا لِل َقِؿقًصا َفَؿا َفِرْحُت بَِشل

ويـبغل لإلكسان أن يتسرت ويبالغ يف السرت فقؾبس مع ، الحالوهذا لضقؼ 

وإن لبس ما يسؿك ، ومع الرداء سراويؾ، ومع الؼؿقص سراويؾ، اإلزار سراويؾ

وبقـ الؿالبس ، فؾف ذلؽ فنهنا تحقل بقـ العرق، بالػـقؾة وهل الؿالبس الداخؾقة

 .والؾقن، حتك تسؾؿ مالبسف مـ تغقر الرائحة
                                                                                       

 (.552(، ومسؾؿ يف صحقحف )473أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)

 (.5413أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)
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ويـبغل ، طؾك وجقب السرت يف الصالة: احلديث ليدلل وساق املصيف 

 .أن يؾبس لؾصالة يف بقتف وخارج البقت

وجقب الصالة يف الثقاب إذا كان قد هنك طـ الصالة يف الثقب : ويف احلديث 

والعاتؼ هق ، القاحد لقس طؾك طاتؼف مـف شلء فؿـ باب أولك صالة الؿتعري

 .العظؿ الذي بقـ الرقبة والؽتػ

 ب وضع شلء طؾقف أم ٓ؟وهؾ يج

 .وذهب الجؿفقر إلك استحبابف، ذهب أحؿد يف رواية إلك وجقب ذلؽ

 :ايطبب يف ايٓٗٞ عٔ ايضال٠ بايجٛب ايٛاحد 

، والسبب يف الـفل طـ الصالة يف الثقب القاحد لقس طؾك طاتؼف مـف شلء

إذا صؾك يف  ملسو هيلع هللا ىلصولذلؽ كان الـبل ، حتك ٓ يؼع مـف التعري وربؿا سؼط ثقبف

 .ثقٍب واحد َطَؼده إلك رقبتف

 :أحهاّ ايًباع يف ايضال٠ نجري٠ 

ب اإلمام البخاري  ، طدة أبقاب يف أحؽام الؾباس يف الصالة وقد بقَّ

 :كذكرها مـ باب الػائدة

ََلِة فِل الثَِّقاِب »: إول  .«َباب ُوُجقِب الصَّ

  [42: إطراف] ﴾ٻ ٻ پ پ پ﴿: اهلل  واستدل بؼقل

ََلةِ »: الثاين ل الصَّ
َزاِر َطَؾك اْلَؼَػا فِ  .«َباب َطْؼِد اإْلِ

ـِ َسْعٍد  واستدل بحديث َسْفؾِ   »: ڤْب
ِّ
ْقا َمَع الـَّبِل َطاقِِدي ُأْزِرِهْؿ  ملسو هيلع هللا ىلصَصؾَّ

 .«َطَؾك َطَقاتِِؼِفؿْ 

ََلِة فِل الثَّْقِب اْلَقاِحِد ُمْؾَتِحًػا بِفِ »: الثالث  .«َباب الصَّ
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ْهرِيُّ  ـَ : َقاَل الزُّ ُح َوُهَق اْلُؿَخالُِػ َبْق فِل َحِديثِِف اْلُؿْؾَتِحُػ اْلُؿَتَقشِّ

ْشتَِؿاُل َطَؾك َمـْؽَِبْقف، َصَرَفْقِف َطَؾك َطاتَِؼْقفِ 
ِ
 .َوُهَق آ

 »: ڤَقاَلْت ُأمُّ َهاكٍِئ : َقاَل 
ُّ
ـَ َصَرَفْقِف ، بَِثْقٍب  ملسو هيلع هللا ىلصاْلَتَحَػ الـَّبِل َوَخاَلَػ َبْق

 .(1)«َطَؾك َطاتَِؼْقفِ 

ـْ َسِعقدُ  ملسو هيلع هللا ىلصوذكر حديث الـبل  ـُ اْلُؿَسقِِّب  َط  ڤ إِنَّ َأَبا ُهَرْيَرةَ : َوَأُبق َسَؾَؿةَ ، ْب

  َكاَدى َرُجٌؾ َرُسقَل »: َقاَل 
ِ
ُجُؾ فِل الثَّْقِب  َيا َرُسقَل : َفَؼاَل ، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  َأُيَصؾِّل الرَّ

ِ
اهلل

  اْلَقاِحِد ؟ َفَؼاَل َرُسقُل 
ِ
ُؽْؿ َثْقَباِن؟»: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  .«َأَو لُِؽؾِّ

ر بف طبد  .الغـل الؿؼدسل هذا الباب ثؿ ذكر هذا الحديث الذي صدَّ

 .«صؾك يف الثقب القاحد فؾقجعؾ طؾك طاتؼف باب إذا»: الرابع 

 .«َباب إَِذا َكاَن الثَّْقُب َضقًِّؼا»: الخامس

ثؿ ، العقرة الُؿَغؾَّظةبؼدر اإلمؽان أن يغطل ، فقحاول إذا كان الثقب ضقًؼا

 .اهلل فقؿا بؼل يتؼ

ـِ اْلَحاِرِث  وذكر حديث َسِعقدِ  ـَ َطْبدِ  َسَلْلـَا َجابِرَ : َقاَل ، ْب   ْب
ِ
ـْ ، ڤاهلل َط

اَلِة فِل الثَّْقِب اْلَقاِحِد َفَؼاَل   : الصَّ
ِّ
فِل َبْعِض َأْسَػاِرِه َفِجْئُت  ملسو هيلع هللا ىلصَخَرْجُت َمَع الـَّبِل

 َثْقٌب َواِحٌد َفاْشَتَؿْؾُت بِِف َوَصؾَّْقُت إَِلك 
َّ
َلْقَؾًة لَِبْعِض َأْمِري َفَقَجْدُتُف ُيَصؾِّل َوَطَؾل

ا اْكَصَرَف َقاَل  َرى َيا َجابُِر َفَلْخَبْرُتُف بَِحاَجتِل: َجاكِبِِف َفَؾؿَّ ا َفَرْغُت َقاَل ، َما السُّ : َفَؾؿَّ

ْشتَِؿاُل الَِّذي َرَأْيُت ُقْؾُت َكاَن َثْقٌب َيْعـِل َضاَق »
ِ
َفنِْن َكاَن َواِسًعا »: َقاَل ، َما َهَذا آ

ِزْر بِفِ   .(2)«َفاْلَتِحْػ بِِف َوإِْن َكاَن َضقًِّؼا َفاتَّ

                                                                                       

 (.2/91أخرجف البخاري يف صحقحف معؾًؼا ) (1)
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ـِ َسْعٍد  واستدل أيضا بحديث َسْفؾِ  َكاَن ِرَجاٌل ُيَصؾُّقَن َمَع »: َقاَل ، ڤْب

 
ِّ
ـَ  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِل َٓ َتْرَفْع ْبَقاِن َوُيَؼاُل لِؾـَِّساِء  َطاِقِدي ُأْزِرِهْؿ َطَؾك َأْطـَاِقِفْؿ َكَفْقَئِة الصِّ

َجاُل ُجُؾقًسا َـّ َحتَّك َيْسَتِقَي الرِّ  .(1)متػؼ طؾقف« ُرُءوَسُؽ

اِمقَّةِ »: السادس ل اْلُجبَِّة الشَّ
ََلِة فِ  .«َباب الصَّ

 .ُيسؿك بالؽقتوالجبة قريبة مـ الؾباس الذي 

ـِ ُشْعبََة  واستدل بحديث الُؿِغقَرةَ   »: َقاَل ، ڤْب
ِّ
فِل َسَػٍر َفَؼاَل  ملسو هيلع هللا ىلصُكـُْت َمَع الـَّبِل

َداَوَة َفَلَخْذُتَفا َفاكَْطَؾَؼ َرُسقُل  َيا ُمِغقَرةُ    ُخْذ اإْلِ
ِ
َحاَجتَُف  َحتَّك َتَقاَرى َطـِّل َفَؼَضك ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـْ َأْسَػؾَِفا 
َفا َفَضاَقْت َفَلْخَرَج َيَدُه مِ ـْ ُكؿِّ

َوَطَؾقِْف ُجبٌَّة َشْلمِقٌَّة َفَذَهَب لِقُْخِرَج َيَدُه مِ

قِْف ُثؿَّ َصؾَّك اَلِة َوَمَسَح َطَؾك ُخػَّ َل ُوُضقَءُه لِؾصَّ  .(2)متػؼ طؾقف، «َفَصبَْبُت َطَؾقِْف َفتََقضَّ

ََلِة َوَغْقرَِهاَباب »: السابع ل الصَّ
ي فِ  .«َكَراِهَقِة التََّعرِّ

 الؿتؼدمقـ تطؾؼ طؾك التحريؿ واستدل بؿا تؼدم مـ حديث والؽراهة طـ

ـَ َطْبدِ  َجابِرَ    ْب
ِ
ُث َأنَّ َرُسقَل ، ڤاهلل   ُيَحدِّ

ِ
َكاَن َيـُْؼُؾ َمَعُفْؿ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـَ َأِخل َلْق َحَؾْؾَت إَِزاَرَك  ُف َيا اْب اْلِحَجاَرَة لِْؾَؽْعَبِة َوَطَؾْقِف إَِزاُرُه َفَؼاَل َلُف اْلَعبَّاُس َطؿُّ

ُف َفَجَعَؾُف َطَؾك َمـْؽَِبْقِف َفَسَؼَط َمْغِشقًّ  ا َفَجَعْؾَت َطَؾك َمـْؽَِبْقَؽ ُدوَن اْلِحَجاَرِة َقاَل َفَحؾَّ

 َبْعَد َذلَِؽ ُطْرَياًكا 
َ
 .متػؼ طؾقف، «ملسو هيلع هللا ىلصَطَؾْقِف َفَؿا ُرِئل

َراِويِؾ َوالتُّبَّاِن َواْلَؼَباءِ »: الثامـ ََلِة فِل اْلَؼِؿقِص َوالسَّ  .«َباب الصَّ

 .معروفة: الؼؿقص

 .معروف مػرد سراويالت: والسراويؾ

 .الُؿغؾَّظةهق السراويؾ الؼصقرة التل تغطل العقرة : َوالتُّبَّانِ 
                                                                                       

 (.2::(، ومسؾؿ )473البخاري ) (1)

 (.385(، ومسؾؿ )474البخاري ) (2)
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سؿل ، وهق الجؿع والضؿ، مشتؼ مـ الؼبق، ثقب مـضؿ إصراف: َواْلَؼَباءِ 

 .بذلؽ ٕكف يضؿ ٓبسف

 »: َقاَل  ڤواستدل بحديث َأبِل ُهَرْيَرَة 
ِّ
ـْ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَم َرُجٌؾ إَِلك الـَّبِل َفَسَلَلُف َط

اَلِة فِل الثَّْقِب اْلَقاِحِد َفَؼاَل  ُؽْؿ َيِجُد »: الصَّ ـِ َأَوُكؾُّ ، ُثؿَّ َسَلَل َرُجٌؾ ُطَؿرَ . (1)«َثْقَبْق

عَ »: َفَؼاَل  اهلُل َفَلْوِسُعقا َجَؿَع َرُجٌؾ َطَؾْقِف ثَِقاَبُف َصؾَّك َرُجٌؾ فِل إَِزاٍر َوِرَداٍء فِل  إَِذا َوسَّ

َسَراِويَؾ إَِزاٍر َوَقِؿقٍص فِل إَِزاٍر َوَقَباٍء فِل َسَراِويَؾ َوِرَداٍء فِل َسَراِويَؾ َوَقِؿقٍص فِل 

 .«َوَقَباٍء فِل ُتبَّاٍن َوَقَباٍء فِل ُتبَّاٍن َوَقِؿقٍص َقاَل َوَأْحِسُبُف َقاَل فِل ُتبَّاٍن َوِرَداءٍ 

ـْ اْلَعْقَرةِ »: التاسع  .«َباب َما َيْسُتُر ِم

  َكَفك َرُسقُل »: َأكَُّف َقاَل  ڤوذكر حديث َأبِل َسِعقٍد اْلُخْدِريِّ 
ِ
ـْ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َط

ءٌ 
ْ
ُجُؾ فِل َثْقٍب َواِحٍد َلْقَس َطَؾك َفْرِجِف مِـُْف َشل َ الرَّ

اِء َوَأْن َيْحَتبِل ؿَّ  .(2)«اْشتَِؿاِل الصَّ

 .فنكف قد تـؽشػ طقرتؽ، يعـل إذا كان الثقب ضقًؼا ٓ تذهب وتحتبل

ََلِة بَِغْقرِ ِرَداءٍ »: العاشر  .«َباب الصَّ

وأما إذا كان لديف ثقٌب ، فالصالة صحقحةيعـل إذا لؿ يؽـ معف شلء بالؿرة 

 .ٕن الؾباس طـدهؿ مـ شروط الصالة، فالجؿفقر طؾك بطالن صالتف، وصؾك بغقره

 .«َباُب َما ُيْذَكُر فِل اْلَػِخذِ »: الحادي طشر

: ملسو هيلع هللا ىلص طـ الـبل، بـ جحش ويروى طـ ابـ طباس وجرهد ومحؿد: قال

 .قؾت والحديث حسـ بشقاهده، «الػخذ طقرة»

 .«َباب فِل َكْؿ ُتَصؾِّل اْلَؿْرَأُة فِل الثَِّقاِب »: الثاين طشر

  َلَؼْد َكاَن َرُسقُل »: َقاَلْت ، ڤكؿا يف حديث َطائَِشَة 
ِ
ُيَصؾِّل اْلَػْجَر  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل
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َـّ َما  ـَ إَِلك ُبُققتِِف َـّ ُثؿَّ َيْرِجْع ِف
َعاٍت فِل ُمُروصِ ـْ اْلُؿْممِـَاِت ُمَتَؾػِّ

َفَقْشَفُد َمَعُف كَِساٌء مِ

َـّ َأَحدٌ   .(1)«َيْعِرُفُف

وأن هذا ، َباب إَِذا َصؾَّك فِل َثْقٍب َلُف َأْطََلٌم َوَكَظَر إَِلك َطَؾِؿَفا»: الثالث طشر 

 : «مؽروه
َّ
ا  ملسو هيلع هللا ىلصفنن الـَّبِل َصؾَّك فِل َخِؿقَصٍة َلَفا َأْطاَلٌم َفـََظَر إَِلك َأْطاَلمَِفا َكْظَرًة َفَؾؿَّ

بَِلْكبَِجاكِقَِّة َأبِل  اْذَهُبقا ِبَخِؿقصــــَتِل َهِذِه إَِلك َأبِل َجــــْفٍؿ َوْأُتقكِل»: اْكَصَرَف َقاَل 

َفا َأْلَفْتـِل آكًِػا  َجْفؿٍ  ـْ َصََلتِلَفنِكَّ  .«َط

ـْ َطاِئَشَة  َوَقاَل ِهَشامُ  ـْ َأبِقِف َط ـُ ُطْرَوَة َط  : َقاَلت، ڤْب
ُّ
ُكـُْت »: ملسو هيلع هللا ىلصقال الـَّبِل

ََلِة َفَلَخاُف َأْن َتْػتِـَـِل ل الصَّ
 .(2)«َأْكُظُر إَِلك َطَؾِؿَفا َوَأَكا فِ

ٍب َأْو »: الرابع طشر َهْؾ َتْػُسُد َصَلُتُف؟ ، َتَصاويرَ َباُب إِْن َصؾَّك فِل َثْقٍب ُمَصؾَّ

ـْ َذلَِؽ؟  .«َوَما ُيـَْفك َط

 .أو غقر ذلؽ، أو إلك الـار، ولؽـف مؽروه أن يصؾل إلك الصقر، ٓ تػسد الصالة

وِج َحرِيرٍ ُثؿَّ َكَزَطفُ »: الخامس طشر ل َفرُّ
ـْ َصؾَّك فِ  .«َباب َم

واستدل بحديث ، يعـل ٓ يجقز لبس الحرير لؾرجال إكؿا الحرير لؾـساء

ـِ َطامٍِر  ُطْؼَبةَ   »: َقاَل ، ڤْب
ِّ
وُج َحِريٍر َفَؾبَِسُف َفَصؾَّك فِقِف ُثؿَّ  ملسو هيلع هللا ىلصُأْهِدَي إَِلك الـَّبِل َفرُّ

ـَ  َٓ َيـَْبِغل َهَذا لِْؾُؿتَِّؼق  .(3)«اْكَصَرَف َفـََزَطُف َكْزًطا َشِديًدا َكاْلَؽاِرِه َلُف َوَقاَل 

ََلِة »: السادس طشر َْحَؿرِ َباب الصَّ ْٕ  .أي جقاز ذلؽ: «فِل الثَّْقِب ا

والصحقح أكف ، ولبس الثقب إحؿر لؾرجال مسللة اختؾػ فقفا العؾؿاء

كؿا ، صؾك يف ثقٍب أحؿر، ملسو هيلع هللا ىلصٕن الـبل ; يجقز لبس الثقب إحؿر ولق ِصْرَفا
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ـْ َأبِقِف طـد البخاري : َقاَل ، (614) ومسؾؿ (417) يف حديث َأبِل ُجَحْقَػَة َط

  ُت َرُسقَل َرَأيْ »
ِ
ًٓ َأَخَذ َوُضقَء َرُسقلِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ـْ َأَدٍم َوَرَأْيُت باَِل

  فِل ُقبٍَّة َحْؿَراَء مِ
ِ
اهلل

ـْ َلْؿ  ملسو هيلع هللا ىلص َح بِِف َوَم ـْ َأَصاَب مِـُْف َشْقًئا َتَؿسَّ َوَرَأْيُت الـَّاَس َيْبَتِدُروَن َذاَك اْلَقُضقَء َفَؿ

ًٓ َأَخَذ َطـََزًة َفَرَكَزَها َوَخَرَج  ـْ َبَؾِؾ َيِد َصاِحبِِف ُثؿَّ َرَأْيُت باَِل
ُيِصْب مِـُْف َشْقًئا َأَخَذ مِ

 
ُّ
ـِ َوَرَأْيُت الـَّاَس فِل ُحؾٍَّة َحْؿرَ  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِل ًرا َصؾَّك إَِلك اْلَعـََزِة بِالـَّاِس َرْكَعَتْق اَء ُمَشؿِّ

ـِ َيَدْي اْلَعـََزةِ  ـْ َبْق
وَن مِ َوابَّ َيُؿرُّ  .متػؼ طؾقف، «َوالدَّ

 والحؿد هلل رب العالؿقـ
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َّا»: رحدٜح   . أٚ بصاّل، َٔ أنٌ ثٛ

 د«...فًٝعتصيٓا أٚ يٝعتصٍ َطذدْا

 

ـْ َجابِرِ  - 123 ـِ َطْبدِ  )َط   ْب
ِ
ـْ الـَّبِلِّ ، ڤ - اَّلل ُف َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَط ـْ َأَكَؾ ُثقًما َأْو »: َأكَّ َم

ـْ . َوْلقَْؼُعْد فِل بَقْتِفِ . َفْؾقَْعَتِزلْـَا َأْو لِقَْعَتِزْل َمْسِجَدَكا. بََصًَل  َوُأتَِل بِِؼْدٍر فِقِف َخِضَراٌت ِم

ـْ اْلبُُؼقلِ ، َفَقَجَد َلَفا ِريًحا. بُُؼقلٍ  ُبقَها إَلك َبْعِض : َفَؼاَل . َفَسَلَل؟ َفلُْخبَِر بَِؿا فِقَفا ِم َقرِّ

ا َرآُه َكرَِه َأْكَؾَفا. َأْصَحابِف َكاَن َمَعفُ  َٓ . ُكْؾ : َقاَل . َفَؾؿَّ ـْ   .((1)«ُتـَاِجل َفنِكِّل ُأَكاِجل َم

ـْ َجابِرِ  - 124 ـِ َطْبدِ  )وَط   ْب
ِ
 الـَّبِلِّ ، ڤاَّلل

ـِ َؿ َقاَل  َصؾَّك َط : الؾَّفؿ َطَؾْقِف َوَسؾَّ

اَث َفََل » ـْ َأَكَؾ اْلَبَصَؾ َوالثُّقَم َواْلُؽرَّ ًة َم ـْ َهِذِه اْلَبْؼَؾِة الثُّقِم وَقاَل َمرَّ ـْ َأَكَؾ ِم َم

ا َيَتَلذَّى ِمـُْف اإْلْكَسان َؽَة َتَتَلذَّى ِمؿَّ
َـّ َمْسِجَدَكا َفنِنَّ اْلَؿََلئِ  .(2)«َيْؼَرَب

 .«(َبـُق آَدمَ »: َوفِل ِرَواَية

l: 

الـفل طـ أذية الؿصؾقـ بلكؾ الثقم : احلديث لبياٌ ساق املصيف 

 .وغقر ذلؽ مـ الروائح، والبصؾ

 :ٚقد جا٤ت عد٠ أحادٜح يف ايباب 

 ملسو هيلع هللا ىلصيف الصحقحقـ أن الـبل ، ڤ، وابـ طؿر، مـفا حديث أكس: إول
                                                                                       

 (.675(، ومسؾؿ يف صحقحف )966أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)

 (.674(، ومسؾؿ يف صحقحف )965أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)
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َجَرةِ »: قال ـْ َهِذِه الشَّ ـْ َأَكَؾ ِم َـّ َمْسِجَدَكا، - َيْعـِل الثُّقمَ  - َم  .(1)«َفََل َيْؼَرَب

يف  ڤوطـ أبل سعقد ، طـد مسؾؿ ڤبـحقه طـ أبل هريرة  وجاء: الثاين

 :وفقف قصة، مسؾؿ

  َلْؿ َكْعُد َأْن ُفتَِحْت َخْقَبُر َفَقَقْعـَا َأْصَحاَب َرُسقلِ »: فعـ أبل سعقد َقاَل 
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

فِل تِْؾَؽ اْلَبْؼَؾِة الثُّقِم َوالـَّاُس ِجَقاٌع َفَلَكْؾـَا مِـَْفا َأْكاًل َشِديًدا ُثؿَّ ُرْحـَا إَِلك اْلَؿْسِجِد 

  َفَقَجَد َرُسقُل 
ِ
َجَرِة اْلَخبِقَثِة َشْقًئا َفاَل َيْؼَرَبـَّا  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ـْ َهِذِه الشَّ

ـْ َأَكَؾ مِ يَح َفَؼاَل َم الرِّ

  فِل اْلَؿْسِجدِ 
َّ
َمْت َفَبَؾَغ َذاَك الـَّبِل َمْت ُحرِّ ُف َفَؼاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼاَل الـَّاُس ُحرِّ َفا الـَّاُس إِكَّ َأيُّ

 .(2)«اَّللُ لِل َوَلؽِـََّفا َشَجَرٌة َأْكَرُه ِريَحَفا َلْقَس بِل َتْحرِيُؿ َما َأَحؾَّ 

ـْ َمْعَدانَ : الثالث ـِ َأبِل َصْؾَحَة  وجاء يف مسؾؿ َط ـَ  َأنَّ ُطَؿرَ ، اْلَقْعَؿِريِّ ْب ْب

َفا  َقاَم َيْقَم اْلُجُؿَعِة َخطِقًبا َفَحِؿدَ »: ڤاْلَخطَّاِب  اهلَل َوَأْثـَك َطَؾْقِف ُثؿَّ َقاَل َيا َأيُّ

ـِ َهَذا الثُّقُم َوَهَذا  َّٓ َخبِقَثَتْق َٓ ُأَراُهَؿا إِ ـِ  اْلَبَصُؾ َوَلَؼْد الـَّاُس إِكَُّؽْؿ َتْلُكُؾقَن َشَجَرَتْق

ُجَؾ َطَؾك َطْفِد َرُسقلِ    ُكـُْت َأَرى الرَّ
ِ
ُيقَجُد ِريُحُف مِـُْف َفُقْمَخُذ بَِقِدِه َحتَّك  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

َٓ ُبدَّ َفْؾُقِؿْتُفَؿا َصْبًخا ُيْخَرَج بِِف إَِلك اْلَبِؼقعِ  ـْ َكاَن آكَِؾُفَؿا   .(3)«َفَؿ

بـ شعبة وهق يف الصحقح الؿسـد الشقخ مؼبؾ  ويف حديث الؿغقرة: الرابع 

 : َوَأَتْقت ُمَصؾَّك َرُسقلِ ، َأَكْؾت ُثقًما»: َقاَل  
ِ
، َوَقْد ُسبِْؼت بَِرْكَعةٍ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ا َدَخْؾت اْلَؿْسِجدَ    َوَجَد َرُسقُل ، َفَؾؿَّ
ِ
ا َقَضك َصاَلَتفُ ، ِريَح الثُّقمِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل : َقاَل ، َفَؾؿَّ

ـْ َهذِ  ـْ َأَكَؾ ِم َجَرةِ َم َيا : َفُؼْؾت، َفِجْئت .َفََل َيْؼَرْبـَا َحتَّك َيْذَهَب ِريُحَفا، ِه الشَّ

  َرُسقَل 
ِ
َفنَِذا َأَكا ، َفَلْدَخْؾت َيَدُه فِل ُكؿِّ َقِؿقِصل إَلك َصْدِري: َقاَل . لُِتْعطِـِل َيَدك: اهلل

                                                                                       

 (.674(، ومسؾؿ يف صحقحف )967أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)

 (.676يف صحقحف )أخرجف مسؾؿ  (2)

 يف صحقح ابـ ماجف. (، وصححف اإلمام إلباين 2125أخرجف ابـ ماجف ) (3)
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ْدرِ   .َداُود َرَواُه َأُبق، (1)«إنَّ َلؽ ُطْذًرا: َفَؼاَل ، َمْعُصقُب الصَّ

َٓ ُبدَّ َفْؾُقِؿْتُفَؿا َصْبًخا»: السابؼ ڤويف حديث ُطؿر  ـْ َكاَن آكَِؾُفَؿا   .«َفَؿ

 .وقؾ ضرره، فنكف إذا ُصبخ الثقم والبصؾ َذَهب ريحف

ْز التخؾػ طـ الجؿاطة  .وأكؾ الثقم والبصؾ لؿـ بف ِطؾَّة مـ إطذار التل ُتَجقَّ

 .التخؾػ طـ الجؿاطة لؽـ ٓ تؽقن كقتف مـ أكؾ الثقم والبصؾ

إٓ إذا استخدم بعض ، وإكؿا أكؾفؿا لحاجة ثؿ بعد ذلؽ يصؾل يف بقتف

أو يستخدم الـعـاع وكحق  ،والبؼدوكس، كالجرجقر: ومزيالت الروائح، الؿعاجقـ

حتك ولق ، فنن العؾة فقف إذى فنذا ذهب إذى جاز الدخقل، ذلؽ مـ الخضار

 .دام قد زال إذى فال حرج طؾقف أن يحضرأكؾف قبؾ دخقل الؿسجد بدقائؼ ما 

 طـ الـبل  بـ طبد هق تلذي الؿالئؽة فػل مسؾؿ طـ َجابِرِ : وسبب الـفل
ِ
اهلل

اَث »: قال ملسو هيلع هللا ىلص ًة مـ َأَكَؾ اْلَبَصَؾ َوالثُّقَم َواْلُؽرَّ مـ َأَكَؾ مـ هذه اْلَبْؼَؾِة الثُّقِم وقال َمرَّ

َـّ َمْسِجَدَكا فنن  ا َيَتَلذَّى مـففَل َيْؼَرَب َؽَة َتَتَلذَّى ِمؿَّ
 .(2)«َبـُق آَدمَ  اْلَؿََلئِ

ـْ َأَكَؾ ُثقًما»: قولُ  :«َم

 .والػقم، الثقم: يؼال

 :«َأْو َبَصًَل »: قولُ

وسقليت يف ، إٓ أن الثقم أشد رائحة مـ البصؾ، والػرق بقـفؿا معروف

 .الرواية إخرى

اًثا»: قولُ  .«أو كرَّ

البؼؾ  بف البؼؾ وما فقف روائحف كريفة لؽـ الذي يظفر أنوألحؼ بعض العؾؿاء 
                                                                                       

 (.2246برقؿ ) (، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل 4937أخرجف أبق داود ) (1)

 (.675أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (2)
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فنن البؼؾ رائحتف تـؼطع ويف بعض الـاس ، لعدم اتحاد العؾة، ٓ يدخؾ يف الـفل

قد ٓ تظفر إذا كان قؾقؾ التجُشم وإكؿا تظفر رائحة البؼؾ طـد التجشم وأما 

 .رائحة الثقم والبصؾ فنهنا مستؿرة

 :«َفْؾَقْعَتِزْلـَا»: قولُ

 ملسو هيلع هللا ىلصوٕن مجؾس الـبل ، بؿعـك ٓ يؼرب مجالسـا كؿا يف الرواية إخرى

وٓ يجقز أن ، أو خارج الؿسجد يلتقف الؿالئؽة، سقاًء كان مجؾسف يف الؿسجد

 .يمذي الؿالئؽة طؾقفؿ السالم

 ملسو هيلع هللا ىلصلؿا كان تحت سرير الـبل ، ملسو هيلع هللا ىلصطـ الـبل  وقد تلخر جربيؾ 

ـْ َأبِقِف ، جرو ـْ َسالٍِؿ َط  »: َقاَل  ڤكؿا جاء َط
َّ
ِجْبِريُؾ َفَراَث َطَؾْقِف  ملسو هيلع هللا ىلصَوَطَد الـَّبِل

 
ِّ
  ملسو هيلع هللا ىلصَحتَّك اْشَتدَّ َطَؾك الـَّبِل

ُّ
َٓ  ملسو هيلع هللا ىلصَفَخَرَج الـَّبِل َفَؾِؼَقُف َفَشَؽا إَِلْقِف َما َوَجَد َفَؼاَل َلُف إِكَّا 

َٓ َكْؾٌب   .(1)«َكْدُخُؾ َبْقًتا فِقِف ُصقَرٌة َو

أو بصاًل ُصِرد مـ ، كان َمـ أكؾ ُثقًمافنذا ، جقاز صرد الُؿحدث: وفيُ

فؿـ باب أولك مـ يسبب إذى بقـ صالب العؾؿ بالغقبة ، الؿسجد ٕذيتف

، أو تعاصل شلء مـ الؿحذورات، أو تتبع العقرات، والـؿقؿة والؼقؾ والؼال

ُروِريَّاِت اْلَخْؿسِ  ـِ »: ٕن اإلسالم ديـ طظقؿ ديـ الؿحافظة طؾك الضَّ ي ، الدِّ

 .«والعؼؾِ ، والِعرضِ ، والؿالِ ، والـَّػسِ 

 :«لَِقْعَتِزْل َمْسِجَدَكا»: قولُ 

 .جقاز تسؿقة الؿسجد بلهؾف: فيُ

 :«َوْلَقْؼُعْد فِل َبْقتِفِ »: قولُ

                                                                                       

 (.6:71أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)
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ولف أن يؼعد يف ، ولقس إمر لؾقجقب وإكؿا إمر أن ٓ يليت إلك الؿسجد

 .أو يذهب السقق، بقتف أو مزرطتف

ـْ ُبُؼقلٍ َوُأتَِل بِِؼْدٍر »: قولُ  :«فِقِف َخِضَراٌت ِم

والـحاس  وهق كقع مـ أكقة يصـع مـ الػخار، جلء لف بؼدر أي أن الـبل 

 .وكحقهؿا

والبؼدوكس والجرجقر والخس  والؽراث مثؾ البصؾ والثقم: خضرات

 .أو كحق ذلؽ مـ الخضار، والؽزبرة

لعؾة ومـفا الؿؿـقطة قبؾ الصؾقات ٓ ، فؿـفا الؿباحة بجؿقع إوقات

 .ولؽـ مـ حقث إذية التل تتسبب فقفا; تؾحؼفا

شجرة  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل قال فقف رسقل، والثقم، والؽراث، هذا البصؾ: قد يؼقل قائؾ

 .ولقست بحرام، خبقثة

أن خبثفا يف ريحفا ، وقد بّقـ يف هذا الحديث، لقس كؾ خبقٍث حرام: فائدة

فالؿراد بف ، [268: إطراف] ﴾ڈ ڈ ژ﴿: اهلل  وأما ققل

 .فؽؾ محرم خبقث، الؿحرمات

ٓ يعؾؿ الغقب  ملسو هيلع هللا ىلصوفقف أن الـبل ، جقاز إدخال إصعؿة إلك الؿسجد: وفيُ

 .بؼقٓت: ما هذه ؟ فؼالقا: فنكف سلل

 .كقػ يلتقكف بؿا يسبب إذى، أو أكف قال ذلؽ كالؿـؽر طؾقفؿ

َْكَصاِريِّ ، وقد طؾؿ مـ حالف أكف ٓ يلكؾ الثقم ْٕ : قال ڤفعـ أبل َأيُّقَب ا

  كان رسقل»
ِ
 بَِطَعاٍم َأَكَؾ مـف َوَبَعَث بَِػْضؾِِف إلل َوإِكَُّف َبَعَث إلل َيْقًما  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

َ
إذا ُأتِل

َٓ َوَلؽِـِّل َأْكَرُهُف مـ َنَّ فقفا ُثقًما َفَسَلْلتُُف َأَحَراٌم هق قال 
ِ
َأْجِؾ  بَِػْضَؾٍة لؿ َيْلُكْؾ مـفا ٕ
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 .أخرجف مسؾؿ، (1)«ا َكِرْهَت ِريِحِف قال َفنِكِّل َأْكَرُه م

ُبقَها إَلك َبْعِض َأْصَحابِف َكاَن َمَعفُ »: قولُ  ا َرآُه َكرَِه َأْكَؾَفا َقاَل ، َقرِّ  .«ُكْؾ : َفَؾؿَّ

 .صقاكًة لؾعؾؿ، تـزه العالِؿ والػاضؾ طـ بعض الحالل: فيُ

فؼد تجد الرجؾ يعؿؾ ، فنن الـاس ٓ يؾتؿسقن إطذار ٕهؾ العؾؿ

فنذا ما رأى مـ العالؿ أو صالب العؾؿ ، التل هل أشد مـ ذلؽ بؽثقرالؿخالػة 

ـِع طؾقف، زلة وذلؽ أن صالب العؾؿ ، ويرى أن هذه مـ العظائؿ، وإذا بف ُيشَّ

 .كالثقب إبقض إذا وقعت طؾقف كؼطة سقداء ضفرت فقف

حتك ، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  اهلل طؾقفؿ مـ التلسل برسقل ما طؾقف الصحابة رضقان: وفيُ 

 .ويحبقن ما أحبف، كاكقا يؽرهقن ما كرهفأهنؿ 

ـْ َأَكَس  ـَ َمالٍِؽ  فَع   إِنَّ َخقَّاًصا َدَطا َرُسقَل »: َيُؼقُل  ڤْب
ِ
لَِطَعاٍم َصـََعُف َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـُ َمالٍِؽ  َأَكُس    َفَذَهْبُت َمَع َرُسقلِ  ْب
ِ
َب إَِلك َرُسقلِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل   إَِلك َذلَِؽ الطََّعاِم َفَؼرَّ

ِ
اهلل

ـْ َشِعقٍر َوَمَرًقا فِقِف ُدبَّاٌء َوَقِديٌد َقاَل َأكٌَس  ملسو هيلع هللا ىلص
  َفَرَأْيُت َرُسقَل  ُخبًْزا مِ

ِ
بَّاَء  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َيَتتَبَُّع الدُّ

بَّاَء ُمـُْذ َيْقَمئِذٍ  ْحَػِة َقاَل َفَؾْؿ َأَزْل ُأِحبُّ الدُّ ْ الصَّ
ـْ َحَقاَلل

 .متػؼ طؾقف، (2)«مِ

ـْ »: قولُ   :«َٓ ُتـَاِجلَفنِكِّل ُأَكاِجل َم

 .إكؾ مـفا هذا تعؾقؾ لرتكف 

وربؿا كزل غقر ، أي مـ الؿالئؽة إذ يلتقف ِجْبِريؾ بالقحل: «أكاجل»: وققلف

 .ِجْبِريؾ 

ـِ َطبَّاٍس   »: َقاَل  ڤفػل حديث اْب
ِّ
َسِؿَع  ملسو هيلع هللا ىلصَبْقـََؿا ِجْبِريُؾ َقاِطٌد ِطـَْد الـَّبِل
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 َّٓ َؿاِء ُفتَِح اْلَقْقَم َلْؿ ُيْػَتْح َقطُّ إِ ـْ السَّ
ـْ َفْققِِف َفَرَفَع َرْأَسُف َفَؼاَل َهَذا َباٌب مِ

َكِؼقًضا مِ

َّٓ اْلَقْقَم َفَسؾََّؿ  َْرِض َلْؿ َيـِْزْل َقطُّ إِ ْٕ اْلَقْقَم َفـََزَل مِـُْف َمَؾٌؽ َفَؼاَل َهَذا َمَؾٌؽ َكَزَل إَِلك ا

ـِ ُأوتِقَتُفَؿا َأْبِشرْ : اَل َوقَ   َقْبَؾَؽ َفاتَِحُة اْلؽَِتاِب َوَخَقاتِقُؿ ُسقَرِة ، بِـُقَرْي
 
َلْؿ ُيْمَتُفَؿا َكبِل

َّٓ ُأْططِقَتفُ ، اْلَبَؼَرةِ  ـْ َتْؼَرَأ بَِحْرٍف مِـُْفَؿا إِ  .أخرجف مسؾؿ، (1)«َل

 .تؽقن بالصقت الخافت: والؿـاجاة

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿: قال تعالك، العالليؽقن بالصقت : والـداء

 .[63: مريؿ] ﴾پ

، الحؽؿ حتك ٓ ُيَعؿؿ، التل مـ أجؾفا ترك العؿؾ، بقاٌن العؾة والسبب: وفيُ 

 .فال ُيَعَؿؿ يف غقره ملسو هيلع هللا ىلصفنن هذا إمر خاص بالـبل 

اَث »: قولُ ـْ َأَكَؾ اْلَبَصَؾ َوالثُّقَم َواْلُؽرَّ  :«َم

بعضفا ما لؿ تؽـ مطبقخة ولؿ يجد ما سقاًء جؿع بقـفا أو فرقفا أو أكؾ 

 .ُيذهب أذاها

 .فنكف ُيحرم طؾقف مجقئ الؿسجد وذهب بعض أهؾ العؾؿ إلك الؽراهة

َـّ َمْسِجَدَكا»: قولُ  :«َفََل َيْؼَرَب

مـعفؿ مـ غشقان الؿسجد لؿا يمدي  ملسو هيلع هللا ىلصسد ذرائع الػتـ فنن الـبل : فيُ

 .إلقف مـ الضرر طؾك الؿجاوريـ

 .والؿساوئ، فقجب أن ُتَصان طـ الؼبائح، لفا أحؽاٌم تخصفاأن الؿساجد : وفيُ

اهلل  خؾؼفؿ اهلل ومـ اإليؿان هبؿ أهنؿ خؾؼ مـ خؾؼ، اإليؿان بالؿالئؽة: وفيُ

ـْ َطاِئَشةَ ، مـ كقر ـْ َرُسقلِ ، ڤ فَع   َط
ِ
ـْ ُكقرٍ »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َؽُة ِم

، ُخِؾَؼِت اْلَؿََلئِ
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ـْ َماِرٍج  ـْ َكارٍ َوُخِؾَؼ اْلَجانُّ ِم ا ُوِصَػ َلُؽؿْ ، ِم  .َرَواُه ُمْسؾِؿٌ ، (1)«َوُخِؾَؼ آَدُم ِمؿَّ

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ﴿: قال تعالك

 .[396: البؼرة] ﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ﴿: قال ، اهلل وهؿ ٓ يعصقن

 .[7: التحريؿ] ﴾ۇئ

ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ﴿: وأهنؿ طباد مؽرمقن قال تعالك

 .[38-37: إكبقاء] ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

ومـفؿ ، والؿسبحقن، مـفؿ الصافقن، وأهنؿ خؾٌؼ طظقؿ صقيؾ إطؿار

اهلل  أوكؾف فتصريػ العالؿ العؾقي والسػؾل، والـازطات، والذاريات، الؿرسالت

 ڎ ڎ  ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ﴿: إلك الؿالئؽة قال تعالك

كػطار] ﴾ڈ ڈ  .[29: ق] ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿: وقال تعالك، [23-21: ٓا

فقجب أن ٓ يمذى ، بـق آدم أن الؿالئؽة تتلذى مـ ما يتلذى مـف: وفيُ

 .الؿسؾؿ وٓ تمذى الؿالئؽة

فقـبغل أن ُتؽَرم ، ٓ تؼرب إذى، أن الؿالئؽة خؾؼ جؿقؾ طظقؿ: وفيُ

 .وهؽذا لقؽـ الؿسؾؿ

خالفا لؿا ذهب إلقف الزكديؼ طدكان ، والؿالئؽة مـ ذروة الؿممـقـ: فائدة

 .وأكف لؿ يجد دلقاًل طؾك إيؿاهنؿ، إبراهقؿ

 :«مؿا يتلذى مـف اإلكسان»: قولُ

وكذلؽ يف ققلف ، وهؿ أهؾ اإليؿان، مـ العؿقم الذي يراد بف الخصقص
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 .«بـق آدم»

باب الجامع لُقَبقـ أن الؿساجد  هبؿا الؿملػ  حديثان ختؿ ففذان

 .يـبغل أن ُتصان طـ أسباب قذرها وتؾقيثفا

; آمـ يـبغل أٓ يتعرض لف بشلء مـ أكقاع إذىومـ دخؾ الؿسجد ففق 

لؿـ جاءها يريد  اهلل  اهلل وقاصـفا يعترب ضقػ طـد فنن الؿساجد بققت

ـْ َغَدا إَِلك اْلَؿْسِجِد َوَراَح َأَطدَّ »: ملسو هيلع هللا ىلصكؿا قال الـبل ، الطاطة والؼربة اَّللُ َلُف ُكُزلَُف  َم

َؿا َغَدا َأْو َراَح  ـْ اْلَجـَِّة ُكؾَّ  .ڤأخرجف البخاري ومسؾؿ طـ أبل هريرة ، (1)«ِم

 .وقد ذكر البخاري يف صحقحف قريب مـ ستة وخؿسقـ بابًا يف أحؽام الؿساجد

 والحؿد هلل رب العالؿقـ
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 درَباب ايتَػٗد

 

 [باُب ايتَّػٗٔد]

l: 

 :أْٛاع ايتػٗد 

 :والتشفد تشفدان

 .ويؽقن يف جؿقع الصؾقات، التشفد إخقر: إول

 .والرباطقة، ويؽقن يف الصالة الثالثقة، التشفد إوسط: الثاين

 :ٚايفسم بُٝٓٗا 

 .ٓ يسؼط بالـسقان، ركـ مـ أركان الصالة: أن التشفد إخقر

 .كؿا تؼدم، يجربه سجقد السفق يف حال الـسقان: والتشفد إول

 :ضبب تطُٝت٘ بايتػٗد 

 بالتشفد لؿا فقف مـ الشفادة هلل 
َّ
 .بالرسالة ملسو هيلع هللا ىلصولرسقلف ، بالقحداكقةوُسؿل

 :حهِ ايتػٗد يف ايضال٠ 

وطـ ، وابـ طباس، طـ ابـ مسعقد: وقد جاء التشفد يف طدة مـ إحاديث

  َكاَن َرُسقُل »: َقاَل ، ڤغقرهؿ 
ِ
ـَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

قَرَة مِ ُؿـَا السُّ َد َكَؿا ُيَعؾِّ ُؿـَا التََّشفُّ ُيَعؾِّ

 .(1)«اْلُؼْرآنِ 
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 .ووجقب الؿجلء بف، ركـقتف وأهؿقتفوهذا دلقٌؾ طؾك 

، دلقٌؾ أيًضا طؾك أن الؿسؾؿ يـبغل أن يتعؾؿ ما يتعؾؼ بقاجبات: وفيُ

طؾك  اهلل  ويليت هبا طؾك القجف الذي شرطف، ومستحبات الصالة، وأركان

 .ملسو هيلع هللا ىلصلسان محؿٍد 

 :ٚقد ٚزدت فٝ٘ أحادٜح 

 .يف الباب الؿتػؼ طؾقف ڤبـ مسعقد  اَّلل طبدحديث : إول

  كان رسقل»: أخرجف مسؾؿ ولػظف ڤابـ طباس  حديث: الثاين
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

قَرَة مـ اْلُؼْرآِن َفَؽاَن يؼقل  ُؿـَا السُّ َد كؿا ُيَعؾِّ ُؿـَا التََّشفُّ التَِّحقَّاُت اْلُؿَباَرَكاُت ُيَعؾِّ

َفا الـبل َوَرْحَؿةُ  ََلُم َطَؾْقَؽ َأيُّ ِف السَّ َؾَقاُت الطَّقَِّباُت لِؾَّ ََلُم  الصَّ  َوَبَرَكاُتُف السَّ
ِ
 اَّلل

َٓ إَِلَف إٓ َطَؾْقـَا َوَطَؾك ِطَبادِ  ـَ َأْشَفُد َأْن  الِِحق  الصَّ
ِ
ًدا  اَّلل اَّلل َوَأْشَفُد َأنَّ ُمَحؿَّ

  رسقل
ِ
 .(1)«اَّلل

بـ ُطَؿَر طـ  طـ»: طـد أبل داود: ڤبـ طؿر  اَّلل طبد حديث: الثالث

  رسقل
ِ
دِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ََلُم َطَؾْقَؽ َأيَُّفا »: يف التََّشفُّ َؾَقاُت الطَّقَِّباُت السَّ ِف الصَّ التَِّحقَّاُت لِؾَّ

 َوَبَرَكاُتفُ  الـبل َوَرْحَؿةُ 
ِ
اَلُم  - ِزْدَت فقفا َوَبَرَكاُتفُ : قال ابـ ُطَؿرَ  -: قال «اَّلل السَّ

َٓ إَِلَف  َطَؾْقـَا َوَطَؾك ِطَبادِ  ـَ َأْشَفُد َأْن  الِِحق  الصَّ
ِ
بـ ُطَؿَر ِزْدُت فقفا  اهلل قال إٓاهلل

ًدا َطْبُدُه َوَرُسقُلفُ  َٓ َشِريَؽ لف َوَأْشَفُد َأنَّ ُمَحؿَّ  .(2)«َوْحَدُه 

ـْ مـ »: عند مسلم ڤأبل مقسك  حديث: الرابع وإذا كان ِطـَْد اْلَؼْعَدِة َفْؾَقُؽ
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َؾَقاُت  قَِّباُت الصَّ ِل َقْقِل َأَحِدُكْؿ التَِّحقَّاُت الطَّ َفا الـبل ، لِؾَّفِ  َأوَّ اَلُم َطَؾْقَؽ َأيُّ السَّ

 َوَبَرَكاُتفُ  َوَرْحَؿةُ 
ِ
اَلُم َطَؾْقـَا َوَطَؾك ِطَبادِ ، اهلل ـَ  السَّ الِِحق  الصَّ

ِ
َٓ إَِلَف ، اهلل َأْشَفُد َأْن 

ًدا َطْبُدُه َوَرُسقُلفُ ، اهلل إٓ  .(1)«َوَأْشَفُد َأنَّ ُمَحؿَّ

ِـ  حديث َطْبدِ : الخامس ْحَؿ ـِ َطْبدٍ  الرَّ ـَ  ُطَؿرَ َشِفْدُت : َقاَل ، اْلَؼاِريِّ  ْب ْب

َد َطَؾك اْلِؿـَْبرِ ، ڤ اْلَخطَّاِب  اكَِقاُت لِؾَّفِ ، التَِّحقَّاُت لِؾَّفِ »: ُيَعؾُِّؿ الـَّاَس التََّشفُّ ، الزَّ

َؾَقاُت لِؾَّفِ  قَِّباُت الصَّ  ، الطَّ
ُّ
َفا الـَّبِل اَلُم َطَؾْقَؽ َأيُّ  َوَبَرَكاُتفُ  َوَرْحَؿةُ السَّ

ِ
اَلُم ، اهلل السَّ

ـَ  َطَؾْقـَا َوَطَؾك ِطَبادِ  الِِحق  الصَّ
ِ
َّٓ ، اهلل َٓ إَِلَف إِ ًدا َطْبُدُه ، اهللُ  َأْشَفُد َأْن  َوَأْشَفُد َأنَّ ُمَحؿَّ

 .(2)«َوَرُسقُلفُ 

ـْ َكافِعٍ ، وأخرج مالؽ   َأنَّ َطْبدَ ، َط
ِ
ـَ ُطَؿَر  اهلل ُد َفَقُؼقُل  ڤْب : َكاَن َيَتَشفَّ

  بِْسؿِ »
ِ
َؾَقاُت لِؾَّفِ ، التَِّحقَّاُت لِؾَّفِ ، اهلل اِكَقاُت لِؾَّفِ ، الصَّ  ، الزَّ

ِّ
الَُم َطَؾك الـَّبِل السَّ

 َوَبَرَكاُتفُ  َوَرْحَؿةُ 
ِ
الَُم َطَؾْقـَا َوَطَؾك ِطَبادِ ، اهلل ـَ  السَّ الِِحق  الصَّ

ِ
َٓ إَِلَف ، اهلل َشِفْدُت َأْن 

 َّٓ ًدا َرُسقُل ، اهللُ  إِ   َشِفْدُت َأنَّ ُمَحؿَّ
ِ
ـِ ، اهلل ـِ إَُ وَلَقْق ْكَعَتْق َوَيْدُطق ، َيُؼقُل َهَذا فِل الرَّ

َدُه بَِؿا َبَدا َلفُ  َد َكَذلَِؽ َأْيًضا، إَِذا َقَضك َتَشفُّ َّٓ َأكَُّف ، َفنَِذا َجَؾَس فِل آِخِر َصالَتِِف َتَشفَّ إِ

ُم التََّشفُّ  َدهُ ، ُثؿَّ َيْدُطق بَِؿا َبَدا َلفُ ، دَ ُيَؼدِّ الَُم : َقاَل ، َوَأَراَد َأْن ُيَسؾِّؿَ ، َفنَِذا َقَضك َتَشفُّ السَّ

 َوَرْحَؿةُ 
ِّ
  َطَؾك الـَّبِل

ِ
الَُم َطَؾْقـَا َوَطَؾك ِطَبادِ ، اهلل ـَ  السَّ الِِحق  الصَّ

ِ
الَُم َطَؾْقُؽْؿ ، اهلل السَّ

                                                                                       

 (.515أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (1)

(، قال اإلمام إلباين 3::3(، وابـ أبل شقبة يف مصـػف )4178الرزاق يف مصـػف ) أخرجف طبد (2)

 (: أخرجف اإلمام مالؽ 12:/4اهلل طؾقف وطؾك آلف وسؾؿ إصؾ ) يف صػة صالة الـبل صؾك

( طـ مالؽ طـ ابـ 3/255(، والبقفؼل )2/265(، والطحاوي )218(، وطـف اإلمام محؿد )2/224)

بـ الخطاب وهق طؾك الؿـرب، يعؾؿ  الؼاري: أكف سؿع طؿر بـ طبدٍ  الرحؿـ لزبقر طـ طبدبـ ا شفاب طـ طروة

 ، ورجالف رجال الستة. والزيادة لؾبقفؼل.-( 2/533كؿا قال الزيؾعل ) -الـاس... إلخ. وهذا سـد صحقح 
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ـْ َيَساِرهِ ، ك اإِلَمامِ ُثؿَّ َيُردُّ َطؾَ ، َطؾك َيِؿقـِفِ  َؿ َطَؾْقِف َأَحٌد َط  .(1)«َردَّ َطَؾْقفِ ، َفنِْن َسؾَّ

 واَّلل أطؾؿ.

  

 

  

                                                                                       

 (، رواية أبل مصعب الزهراين.611أخرجف مالؽ يف مقصئف ) (1)
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ٞ بني  عًُين زضٍٛ»: رحدٜح  اهلل ايتػٗد نف

 د «نُا ٜعًُين ايطٛز٠ َٔ ايكسإٓ، نفٝ٘

 

ـْ َطْبدِ  - 125   )وَط
ِ
ـِ َمْسُعقدٍ  اَّلل َؿـِل َرُسقُل »: َقاَل  ڤ ْب   َطؾَّ

ِ
َد  ملسو هيلع هللا ىلص اَّلل  - التََّشفُّ

قْفِ  ـَ َكػَّ ل َبْق ـْ الُْؼْرآنِ  - َكػِّ قَرَة ِم َؾَقاُت ، التَِّحقَّاُت لِؾَّفِ : َكَؿا ُيَعؾُِّؿـِل السُّ َوالصَّ

ََلُم َطَؾْقَؽ َأيَُّفا الـَّبِلُّ َوَرْحَؿةُ ، َوالطَّقَِّباُت   َوَبَرَكاُتفُ  السَّ
ِ
ََلُم َطَؾْقـَا َوَطَؾك . اَّلل السَّ

ـَ  ِطَبادِ  الِِحق  الصَّ
ِ
َّٓ . اَّلل َٓ إلََف إ ًدا َطبُْدُه َوَرُسقُلفُ  َأْشَفُد َأْن   .((1)«اَّللُ َوَأْشَفُد َأنَّ ُمَحؿَّ

ََلِة َفْؾَقُؼْؾ »: )َوفِل َلْػظٍ  - 126 ل الصَّ
فِ : إَذا َقَعَد َأَحُدُكْؿ فِ  - َوَذَكَرهُ  - التَِّحقَّاُت لِؾَّ

ُؽْؿ : َوفِقفِ  ْؿُتْؿ َطَؾك ُكؾِّ َطْبدٍ َفنِكَّ َؿاِء  إَذا َفَعْؾُتْؿ َذلَِؽ َفَؼْد َسؾَّ ل السَّ
َصالٍِح فِ

َْرضِ  ْٕ ـْ اْلَؿْسَلَلِة َما َشاءَ  - َوفِقفِ  - َوا  .«(َفْؾَقَتَخقَّْر ِم

l: 

ْقفِ »: قولُ ـَ َكػَّ ل َبْق  :«َكػِّ

 ملسو هيلع هللا ىلصمع أن الـبل ، دلقٌؾ طؾك آهتؿام بالطالب ودلقٌؾ طؾك أهؿقة الؿطؾقب

 .كان يعؾؿ هبا طؾك العؿقم كؿا يف إحاديث إخرى

 اهلل  وقد جعؾ، طؾك الخصقص ڤبـ مسعقد  اهلل إٓ أكف طؾؿ طبد
 .الؼبقل ڤبـ مسعقد  اهلل لؾتشفد الذي كؼؾف طبد

 .أكف أصح حديث يف الباب وطؾقف العؿؾ: حتك ذكر اإلمام الترمذي 

                                                                                       

 (.513(، ومسؾؿ يف صحقحف )7376)أخرجف البخاري يف صحقحف  (1)
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 ،مـ أكقاع التشفدات طؾك غقره: وقدمف اإلمام أحؿد 

 .بؾ ذهب بعضفؿ إلك أكف ٓ يجزئ إٓ هق

سقاًء ما جاء يف ، فنكف ُيجزئ ما جاء مـ التشفدات، وهذا لقس بصحقح

أو ما جاء طـ غقرهؿ مـ ، ڤأو طـ أبل مقسك ، ڤمسؾؿ طـ ابـ طباس 

 .ڤالصحابة 

ويف الؿباركات ، وهل يف الجؿؾة متؼاربة الؽؾؿات إٓ أكف يزاد يف بعضفا

 .بعضفا الطقبات

 :(831يف الػتح طـد حديث ) قال الحافظ 

ـَ »
ِد َواْلَعَؿُؾ َطَؾْقِف ِطـَْد َأْكَثِر َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ مِ َوُهَق َأَصحُّ َحِديٍث ُرِوَي فِل التََّشفُّ

ـْ بعدهؿْ  َحاَبِة َوَم  .الصَّ

افِِعل إَِلك َحِديث: َقاَل  دِ بـ َطبَّاٍس فِل  َوذهب الشَّ  .التََّشفُّ

ارُ  ِد َقاَل ُهَق ِطـِْدي َحِديث ابـ : َوَقاَل اْلَبزَّ ـْ َأَصحِّ َحِديٍث فِل التََّشفُّ َؾ َط
ا ُسئِ َلؿَّ

 .ڤَمْسُعقٍد 

ِد  َٓ َأْطَؾُؿ فِل التََّشفُّ ـَ َصِريًؼا ُثؿَّ َسَرَد َأْكَثَرَها َوَقاَل  ـْ َكقٍِّػ َوِطْشِري
َوُرِوَي مِ

 َٓ ًٓ َأْثَبَت مِـُْف َو َٓ َأْشَفَر ِرَجا  هـا َأَصحَّ َأَساكِقَد َو

ـَّةِ  ـْ َجَزَم بَِذلَِؽ اْلبََغِقيُّ فِل َشْرِح السُّ ـَ َأْهِؾ اْلَحِديِث فِل َذلَِؽ َومِؿَّ َٓ اْختاَِلَف بَْق  .َو

 ِ٘ ِْ ِٔ ُزِجَخا َِ َٚ: 

 .َأكَُّف ُمتََّػٌؼ َطَؾْقِف ُدوَن َغْقِرهِ 

َواَة َطـُْف  ـَ الثَِّؼاِت َلْؿ َيْخَتؾُِػقا فِل َأْلَػاضِِف بِِخاَلِف َغْقِرهِ َوَأنَّ الرُّ
 .مِ

 
ِّ
ـِ الـَّبِل اُه َط  .َتْؾِؼقـًا ملسو هيلع هللا ىلصَوَأكَُّف َتَؾؼَّ
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َْسَقدِ  ْٕ ـْ َصِريِؼ ا
ـِ َيِزيَد َطـُْف َقاَل  َفَرَوى الطََّحاِويُّ مِ  »: ْب

ِّ
ـْ فِل

َد مِ َأَخْذُت التََّشفُّ

  َرُسقلِ 
ِ
ـَـِقِف َكؾَِؿًة َكؾَِؿةً  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  .«َوَلؼَّ

مَ    َطؾََّؿـِل َرُسقُل »: َأنَّ فِل ِرَواَيِة َأبِل َمْعَؿٍر َطـْفُ : َوَقْد َتَؼدَّ
ِ
ل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َد َوَكػِّ التََّشفُّ

ْقفِ  ـَ َكػَّ  .«َبْق

ـْ ِرَواَيِة َجامِعِ 
ـِ َأبِل َشْقَبَة َوَغْقِرِه مِ ْب

ِ
ـْ َأبِل َوٓ ـِ َأبِل َراِشٍد َط : َوائٍِؾ َطـُْف َقاَل  ْب

  َكاَن َرُسقُل »
ِ
ـَ اْلُؼْرآنِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

قَرَة مِ ُؿـَا السُّ َد َكَؿا ُيَعؾِّ ُؿـَا التََّشفُّ  .«ُيَعؾِّ

بـ َمْسُعقٍد  َوَقْد َواَفَؼُف َطَؾك َهَذا الؾَّْػِظ َأُبق سعقد اْلُخْدِرّي َوَساقف بَِؾْػظ

 .َأْخَرَجُف الطََّحاِويُّ 

 َ ْٕ ـْ َهَذا ا
َح َأْيًضا بِثُبُقِت  ِخقُر َثَبَت مثؾف فِل َحِديثَلؽِ بـ َطبَّاٍس ِطـَْد ُمْسؾٍِؿ َوُرجِّ

ـَ اْلَؿْعُطقِف  َ َتْؼَتِضل اْلُؿَغاَيَرَة َبْق
قِّبَاِت َوِهل َؾَقاِت َوالطَّ َواْلَؿْعُطقِف  اْلَقاِو فِل الصَّ

َطَؾْقِف َفَتُؽقُن ُكؾُّ ُجْؿَؾٍة َثـَاًء ُمْسَتِؼالًّ بِِخاَلِف َما إَِذا ُحِذَفْت َفنِكََّفا َتُؽقُن ِصَػًة لَِؿا 

ِل َصِريٌح َفَقُؽقُن َأْوَلك َوَّ ْٕ ُد الثَّـَاِء فِل ا  .َقْبَؾَفا َوَتَعدُّ

َرٌة فِل الثَّ  َْمِر بِِخاَلِف َغْقِرِه َوَلْق قِقَؾ إِنَّ اْلَقاَو ُمَؼدَّ ْٕ َح بَِلكَُّف َوَرَد بِِصقَغِة ا اكِل َوُرجِّ

 .َفنِكَُّف ُمَجّرد ِحَؽاَية

  َأنَّ َرُسقَل »: ڤبـ َمْسُعقٍد  َوَْٕحَؿد مـ َحِديث
ِ
َد  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َؿُف التََّشفُّ َطؾَّ

َؿُف الـَّاَس  تِفِ  َوَلْؿ ُيـَْؼْؾ َذلَِؽ لَِغْقِرهِ . «َوَأَمَرُه َأْن ُيَعؾِّ  .َفِػقِف َدلِقٌؾ َطَؾك َمِزيَّ

ِعلُّ َبْعَد َأْن َأْخَرَج َحِديَث 
افِ َرَوْيُت َأَحاِديَث فِل : ڤبـ َطبَّاٍس  َوَقاَل الشَّ

َكَُّف َأْكَؿُؾَفا
ِ
ٕ 
َّ
ِد ُمْخَتؾَِػًة َوَكاَن َهَذا َأَحبَّ إَِلل  .التََّشفُّ

ـِ : َوَقاَل فِل َمْقِضٍع آَخرَ  َد ابـ َطبَّاسَوَقْد ُسئَِؾ َط لؿا َرَأْيتف ، اْختَِقاِرِه َتَشفُّ

ـْ َغْقِرهِ  َواِسًعا وسؿعتف َطـ
، بـ َطبَّاٍس َصِحقًحا َكاَن ِطـِْدي َأْجَؿَع َوَأْكَثَر َلْػًظا مِ
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ا َصحَّ  ـْ َيْلُخُذ بَِغْقِرِه مِؿَّ  .َوَأَخْذُت بِِف َغْقَر ُمَعـٍِّػ لَِؿ

َحُف َبْعُضُفْؿ بَِؽْقكِِف مُ  اهلل  ـَاِسًبا لَِؾْػِظ اْلُؼْرآِن فِل َقْقلِِف َتَعاَلك َتِحقًَّة مـ ِطـْدَوَرجَّ

 .مباركة صقَبة

َحابَِة َفقَُؽقُن َأْضبََط لَِؿا َرَوى ـْ َأْحَداِث الصَّ
 .َوأما مـ َرجحف بَِؽْقن ابـ َطبَّاٍس مِ

ـْ َرَواهُ   .َأْو بَِلكَُّف َأْفَؼُف َم

ُح بِفِ  حجازيا َوإْسـَادَأْو يؽقن إِْسـَاد َحِديثف  ا ُيَرجَّ  .بـ َمْسُعقٍد ُكقفِقًّا َوُهَق مِؿَّ

تِل فِل َحِديث ابـ  َياَدة الَّ ـُ َأْن ُيَؼال إِن الزِّ
ـْ َأْكَصَػ َكَعْؿ ُيْؿؽِ َؾ فِقِف لَِؿ

َفاَل َصائِ

َٓ تـاىف ِرَواَية  .بـ َمْسُعقدٍ  َطبَّاس َوِهل الؿباركات 

َْخُذ بَِفا  ْٕ َح ا  َوُرجِّ
ِّ
ـِ الـَّبِل َِخقرِ  ملسو هيلع هللا ىلصلَِؽْقِن َأْخِذِه َط ْٕ  .َكاَن فِل ا

َد ُطَؿرَ  َؿُف لِؾـَّاِس َوُهَق َطَؾك اْلِؿـَْبِر : َوَقِد اْخَتاَر َمالٌِؽ َوَأْصَحاُبُف َتَشفُّ لَِؽْقكِِف َطؾَّ

 .َوَلْؿ يـؽروه َفقؽقن إِْجَؿاًطا

َّٓ َأكَُّف َقاَل  َوَلػظف كَْحق َحِديث اكِقَاُت بََدَل اْلُؿبَاَرَكاُت َوَكَلكَّفُ بِاْلَؿْعـَك: بـ َطبَّاٍس إِ  .الزَّ

 
ِّ
افِِعل ـْ َأْوَرَد َطَؾك الشَّ

د  ِزَياَدَة بِسؿَلؽِ ل أول التََّشفُّ
َوَوقع َذاك فِل ِرَواَيِة اَّلل فِ

ـْ َصِريِؼ ِهَشامِ 
ـْ مِ

ـْ  ُطَؿَر اْلَؿْذُكقَرِة َلؽِ
َٓ مِ ـْ َأبِقِف  ـِ ُطْرَوَة َط ـْ ْب ْهِريِّ َط َصِريِؼ الزُّ

تِل َأْخَرَجَفا َمالٌِؽ َأْخَرَجُف َطْبدُ  اِق َوَسِعقدُ  ُطْرَوَة الَّ زَّ ـُ َمـُْصقٍر َوَغْقُرُهَؿا  الرَّ ْب

َحُف اْلَحاِكُؿ َمَع َكْقكِِف َمْقُققًفا  .َوَصحَّ

ل َأْيضا َطـ ل َحِديِث َجابٍِر بـ ُطَؿَر َمْقُققًفا َوَوَقَع َأْيًضا فِ  َوَثَبَت فِل اْلُؿَقصَّ

ـُ  َد بِِف َأْيَؿ َبْقِر َطـْفُ  اْلَؿْرُفقِع َتَػرَّ ـْ َأبِل الزُّ َدِة َط ـُ َكابٍِؾ بِالـُّقِن ُثؿَّ اْلُؿَقحَّ  .ْب

َقاَب ِرَواَيُة  اُظ اْلُبَخاِريُّ َوَغْقُرُه َطَؾك َأكَُّف َأْخَطَل فِل إِْسـَاِدِه َوَأنَّ الصَّ َوَحَؽَؿ اْلُحػَّ

ـْ َصاوس َوَغقره َطـَأبِل الزُّ   .بـ َطبَّاسٍ  َبْقِر َط
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َياَدةُ : َوفِل الُْجْؿَؾةِ  ـِ اْسَتَحبَّ َأْو ، َلْؿ َتِصحَّ َهِذِه الزِّ  َطَؾقَْفا َم
ُّ
َوَقْد َتْرَجَؿ اْلَبقَْفِؼل

َػ  افِِعقَِّة َوُضعِّ  .َأبَاَح التَّْسِؿَقَة َقْبَؾ التَِّحقَِّة َوُهَق َوْجٌف لِبَْعِض الشَّ

ِد  َوَيُدلُّ َطَؾك َطَدِم اْطتَِباِرَها َأكَُّف َثَبَت فِل َحِديِث َأبِل ُمقَسك اْلَؿْرُفقِع فِل التََّشفُّ

ِف اْلَحِديَث َكَذا َرَواُه  َل َقْقلِِف التَِّحقَّاُت لِؾَّ ـْ َأوَّ َوَغْقِرِه َفنَِذا َقَعَد َأَحُدُكْؿ َفْؾَقُؽ

ـْ  َطْبدُ  ـْ َمْعَؿٍر َط اِق َط زَّ  .َقَتاَدَة بَِسـَِدهِ  الرَّ

ـْ َصِريِؼ َطْبدِ 
اِق َهِذِه َوَقْد أكؽر َوَأْخَرَج ُمْسؾٌِؿ مِ زَّ بـ َمْسُعقد وبـ َطبَّاٍس  الرَّ

 َوَغْقُرهُ 
ُّ
ـْ َزاَدَها َأْخَرَجُف اْلَبْقَفِؼل  .َوَغْقُرُهَؿا َطَؾك َم

َْفَضِؾ َوكَ  ْٕ ْختاَِلَف إِكََّؿا ُهَق فِل ا
ِ
ُم َيُدلُّ َطَؾك َذلَِؽ ُثؿَّ إِنَّ َهَذا آ ِّ اْلُؿتََؼدِّ

افِِعل  .اَلُم الشَّ

ِد بُِؽؾِّ َما َثَبَت  تَِّػاَق َطَؾك َجَقاِز التََّشفُّ
ِ
ـَ اْلُعَؾَؿاِء آ

 .َوَكَؼَؾ َجَؿاَطٌة مِ

ِد  َـّ َكاَلَم الطََّحاِويِّ ُيْشِعُر بَِلنَّ َبْعَض اْلُعَؾَؿاِء َيُؼقُل بُِقُجقِب التََّشفُّ
اْلَؿْرِويِّ َلؽِ

ـْ ُطَؿرَ   .َط

دِ  ـِ اْلُؿـِْذِر إَِلك اْختِقَاِر َتَشفُّ افِِعقَِّة َكاْب ثِل الشَّ ـْ ُمَحدِّ
 .بـ َمْسُعقدٍ  َوَذَهَب َجَؿاَطٌة مِ

ـِ ُخَزْيَؿَة إَِلك َطَدِم التَّْرِجقِح   هـا. «َوَذَهَب َبْعُضُفْؿ َكاْب

ـْ »: قولُ قَرَة ِم ُؿـِل السُّ  :«اْلُؼْرآنِ َكَؿا ُيَعؾِّ

ما ٓ ، وأكف ُيبذل يف تعؾؿف وتعؾقؿف، دلقؾ طؾك آهتؿام بتعؾؿ الؼرآن: وفيُ

 .ُيبذل يف غقره مـ العؾقم

 :«التَِّحقَّاُت »: قولُ 

رت، جؿع تحقة رت، والدوام، والبؼاء، بالؿؾؽ: وُفسِّ  .بالسالمة مـ أفات: وُفسِّ

رت  .وغقر ذلؽ، والؽربياء، العظؿة: بلسؿاء وصػات اهلل  بقصػ: وُفسِّ

 .«تحقايت لؽ»: وقد ذهب بعض أهؾ العؾؿ إلك أكف ٓ يجقز أن تؼقل لػالن

الؿؾقك كان لؽؾ واحٍد مـفؿ تحقة فجاء  ققؾ ٕن، تحقتل: تؼقل وإكؿا
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 .اإلسالم فجعؾ جؿقع التحقات هلل 
وذلؽ أن ، أولك مـ غقره مـ التػسقرات، وتػسقر التحقات بالعظؿة: فائدة

والبؼاء والسالؿ مـ ، ففق صاحب الؿؾؽ، تعؿ كؾ ما تؼدم مـ الصػاتالعظؿة 

 .والؽامؾ مـ كؾ وجف، والـؼائص، العققب

فاإلخالص طبادة جؾقؾة يـبغل ، «هلل»: مـ ققلف اإلخالص هلل : وفيُ 

 .لإلكسان أن يجاهد كػسف مـ أجؾفا

َؾَقاُت »: قولُ  :«َوالصَّ

 .الدطقات: فؼقؾ: اختؾػ فقف

 .أي الصؾقات الؿعؾقمات: العباداتوققؾ 

 .وققؾ غقر ذلؽ

 .وهل كؾؿة طامة تشؿؾ ذاك وذاك

أي أهنا كؾؿات مباركات مع قَِصر مبـاها إٓ أهنا : «الُؿَباَرَكاُت »: ويف رواية

 .طظقؿة يف معـاها

 :«َوالطَّقَِّباُت »: قولُ 

اهلل  كؼقل، اهلل  فؽؾ الطقبات ُترفع إلك، وإفعال، أي مـ الؽؾؿات

 :﴿[21: فاصر] ﴾ې ې ى ى ائ ائ ەئەئ. 

َفا الـَّبِلُّ َوَرْحَؿةُ »: قولُ  ََلُم َطَؾْقَؽ َأيُّ  َوَبَرَكاُتفُ  السَّ
ِ
 :«اَّلل

السالم  اهلل أن سبب هذا التعؾقؿ أهنؿ كاكقا يؼقلقن السالم طؾك: ويف احلديث

ـْ : فلكؽر طؾقفؿ ذلؽ كؿا يف الحديث، طؾك جربائقؾ ومقؽائقؾ   َطْبدِ فَع
ِ
 ڤاهلل

 »: َقاَل 
ِّ
اَلُم َطَؾك ملسو هيلع هللا ىلصُكـَّا إَِذا ُكـَّا َمَع الـَّبِل اَلِة ُقْؾـَا السَّ اَلُم  فِل الصَّ ـْ ِطَباِدِه السَّ

 مِ
ِ
اهلل
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ُّ
اَلُم َطَؾك ملسو هيلع هللا ىلصَطَؾك ُفاَلٍن َوُفاَلٍن َفَؼاَل الـَّبِل  َفنِنَّ  َٓ َتُؼقُلقا السَّ

ِ
اَلُم  اهلل اهلَل ُهَق السَّ

ـْ ُققُلقا التَِّحقَّاُت لِؾَّفِ 
 .الحديث (1)،«...َوَلؽِ

 . ،وجف كؾ مـ الؽامؾ الؼدوس وهق ،والـؼائص ،العققب مـ السالؿ ففق

 العبد
َّ
 إذ هق، ملسو هيلع هللا ىلصكاسب أن ُيسؾؿ طؾك محؿد  ربف  فؾؿا حل

 .فُخص بالسالم، أشرف وأفضؾ مخؾقٍق طؾك اإلصالق

ََلُم َطَؾْقَؽ َأيَُّفا »: قولُ   :«الـَّبِلُّ السَّ

 .اهلل السالم طؾقؽ ققؾ يف معـاها السالم طؾقؽ أي اسؿ

 .بلهنا دطاء مـ السالمة: وققؾ

 :«َطَؾْقَؽ »: قولُ 

ققلف وهق ، مذهب آخر، ڤبـ مسعقد  اهلل وقد كان لعبد، الؿخاصب بؾػظ

 ملسو هيلع هللا ىلص ٕن الـبل; وٓ ُيتابع طؾك ذلؽ، «السالم طؾك الـبل»: ملسو هيلع هللا ىلصبعد مقت الـبل 

اَلُم »: ومع ذلؽ قال ققلقا، وهق يعؾؿ أكف مؼبقٌض ، طؾؿفؿ التشفد يف الصالة السَّ

 
ُّ
 .«َطَؾْقَؽ َأيَُّفا الـَّبِل

ـٌ لؾرسالة هـا، ملسو هيلع هللا ىلصوصٌػ لؿحؿٍد : والـبل بقـؿا إذا ُأفِرَدت ، وهق متضؿ

 .الرسالة تضؿـت الـبقة

 :وققؾ، وإذا اجتؿعا فالرسقل هق الؿبعقث بشرٍع جديد

 .اهلل  لؿـبل بقحلوالـبل هق ا
  َوَرْحَؿةُ »: قولُ

ِ
 :«اَّلل

 .دطاء لف بالرحؿة

                                                                                       

 (.513(، ومسؾؿ يف صحقحف )942أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)
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 :«َوَبَرَكاُتفُ »: قولُ

 .إذا بارك يف الشلء كثر وكؿا واهلل : دطاء بالبركة

 .هل وضع الخقر اإللفل يف الشلء: والبركة

ََلُم َطَؾْقـَا َوَطَؾك ِطَبادِ »: قولُ  ـَ  السَّ الِِحق  الصَّ
ِ
 :«اَّلل

وضفرت طؾق مـزلتف كاسب أن يسؾؿ طؾك  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  طؾك رسقللؿا سؾَّؿ 

اهلل الصالحقـ وهل شامؾة  بـػسف ثؿ بعباد اهلل الصالحقـ ويبدأ الؿصؾل طباد

، وشامؾٌة لؾشفداء والصالحقـ، وشامؾٌة لَلكبقاء والؿرسؾقـ، لؾؿالئؽة الؿؼربقـ

صالح  كؾ طبدإذا فعؾتؿ ذلؽ أصابت »: يف رواية، هذا السالم ملسو هيلع هللا ىلصفَعؾَّؿفؿ الـبل 

 .«يف السؿاء وإرض

وهذا يدل طؾك أن إطؿال الصالحة مباركة فنذا دطقت لؾؿسؾؿقـ يرجك لفؿ 

والؿسؾؿات . الؾفؿ اغػر لؾؿسؾؿقـ»: أو يف هنارك، حقـ تؼقل يف لقؾؽ، الخقر

فنكف ُيرجك أن تؽقن يف هذه ، إحقاء مـفؿ وإمقات، ولؾؿممـقـ والؿممـات

اَلُم َطَؾقْـَا َوَطَؾك ِطبَادِ »: ق حاصؾ إذا قؾتكؿا ه، الدطقة بركة ـَ  السَّ الِِحق  الصَّ
ِ
، «اهلل

 .صالح يف السؿاء وإرض مـ الؿالئؽة فؿـ دوهنؿ أصابت كؾ طبدٍ 

َّٓ »: قولُ َٓ إَلَف إ  : «اَّللُ  َأْشَفُد َأْن 

ومعـاها ٓ ، بالعبادة اهلل  وهل إفراد، شفادة هلل طزوجؾ بالقحداكقة

 .اهلل والشفادة هل الـطؼ الجازم الؿطابؼ لؾقاقع بحٍؼ إٓ معبقد

 اهلل فنذا كاكت هؽذا ففل شفادة حٍؼ وٓ ُيدَخؾ يف اإلسالم إٓ هبا قال رسقل

 :« َّٓ َٓ إَِلَف إِ َؾ الـَّاَس َحتَّك َيْشَفُدوا َأْن 
متػؼ طؾقف طـ ، (1)«اَّللُ  ُأِمْرُت َأْن ُأَقاتِ

                                                                                       

 (.33(، ومسؾؿ يف صحقحف )36أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)
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 .ڤابـ طؿر 

َّٓ : ُأِمْرُت َأْن ُأَقاتَِؾ الـَّاَس َحتَّك َيُؼقُلقا»: ِويفْ رواية  .«اَّللُ  َٓ إَِلَف إِ

 :ٚايػٗاد٠ هلا عد٠ َعاْٞ 

َشِفَد ِطـِْدي ِرَجاٌل َمْرِضقُّقَن َوَأْرَضاُهْؿ »: ومـف ققلف، بؿعـك اإلخبار: إول

 .«ِطـِْدي ُطَؿرُ 

 .[296: البؼرة] ﴾ۀ ہ ہ ہ ہھ﴿: قال تعالك، بؿعـك الحضقر: الثاين 

ۇ ۆۆ ۈ ۈ ﴿: قال تعالك، بؿعـك آصَلع: الثالث 

 .[:2: الزخرف] ﴾ٴۇ

  [37: يقسػ] ﴾ڻ ڻ ۀ ۀ﴿: قال تعالك، بؿعـك الحؽؿ: الرابع 

 ،[28 :التقبة] ﴾کک ک ڑ ڑ﴿ :تعالك قال ،اإلقرار بؿعـك :الخامس 

 .إلك غقر ذلؽ

ًدا َطْبُدُه »: قولُ  :«َوَرُسقُلفُ َوَأْشَفُد َأنَّ ُمَحؿَّ

اهلل لف بقـ  وجؿع، اهلل ورسقلف أن محؿًدا طبد، وأطتؼدُ ، وأققل، أيًضا ُأقِر

، فقصػف بالعبقدية فقفا رٌد طؾك الغالة، العبقدية والرسالة لبقان طظؿ مـزلتف

يف  ملسو هيلع هللا ىلصطبده محؿًدا  اهلل  وقد وصػ، ووصػف بالرسالة رد طؾل الُجػاة

ٱ ٻ ٻ ﴿: أشرف الؿقاصـ هبذا القصػ يف مقصـ اإلسراء فؼال تعالك

 .[2: اإلسراء] ﴾ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ

  [2: الؽفػ] ﴾ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ﴿: ويف مقصـ القحل قال تعالك

 .[2: الػرقان] ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴿: وقال 

 .[21: الـجؿ] ﴾چ چ ڇ ڇ ڇ﴿: وقال 
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 ﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ڇ ڇ ڍ﴿: ويف مقصـ الدطقة قال تعالك

 .[:2: الجـ]

 :«َوَرُسقُلفُ »: قولُ

ما هق إٓ رجؾ ذكل استطاع  ملسو هيلع هللا ىلصرد طؾك الػالسػة الذيـ يزطؿقن أن محؿدًا 

 .اهلل ورسقل، اهلل أن ُيخقؾ لؾـاس بعض إمقر التل جؿعفؿ طؾقفا ففق طبد

وحده ٓ شريؽ لف »: قال زدت فقفا: ڤبـ طؿر  اهلل لعبد: يف رواية

 .أخرجف أبق داود، (1)«محؿًدا طبده ورسقلفوأشفد أن 

ََلِة َفْؾَقُؼْؾ »: )َوفِل َلْػظٍ : قولُ   :«(َوَذَكَرهُ  - التَِّحقَّاُت لِؾَّفِ : إَذا َقَعَد َأَحُدُكْؿ فِل الصَّ

ركـقتفا أما يف التشفد  يعـل أهنا بصقغة إمر وهذا يدل طؾك وجقهبا وطؾك

سجد لفا سجقد السفق كؿا ، حقـ سفا طـفا ملسو هيلع هللا ىلصٕن الـبل ، إوسط ففل واجبة

 .اهلل ابـ بحقـة يف حديث طبد

ْؿُتْؿ َطَؾك ُكؾِّ َطْبدٍ »: قولُ  ُؽْؿ إَذا َفَعْؾُتْؿ َذلَِؽ َفَؼْد َسؾَّ َؿاِء  َفنِكَّ ل السَّ
َصالٍِح فِ

َْرضِ  ْٕ ـْ اْلَؿْسَلَلِة َما َشاءَ  - َوفِقفِ  - َوا  :«َفْؾَقَتَخقَّْر ِم

 .بؿا شاءأي مـ الدطاء 
                                                                                       

(، 365برقؿ ) (، وهق يف أحاديث معؾة ضاهرها الصحة لإلمام القادطل 82:أخرجف أبق داود) (1)

(: هذا 462ص2ـده وجدهتؿ رجال الصحقح، وقد قال الدارقطـل )جوقال فقف: لحديث إذا كظرت إلك س

بـ أبل طدي طـ شعبة ووقػف غقرهؿا. اهـ ولؿ  طؾك رفعف -بـ كصر  يعـل طؾل -إسـاد صحقح، وقد تابعف 

بـ كصر وابـ أبل طدي؟ ولؽـ  أكتبف مـ أجؾ ققل الدارقطـل فنكا ٓ كدري مـ َوَقػف أهق أرجح أم طؾل

أن اإلمام أحؿد قال كان شعبة يضعػ حديث أبل بشر طـ مجاهد قال  «هتذيب التفذيب» كتبتف هـا ٕن يف

لؿ يسؿع مـف شقئًا. وقال ابـ معقـ صعـ طؾقف شعبة يف حديثف طـ مجاهد قال مـ صحقػة. اهـ. هذا وأما 

الحديث  التصريح هـا بالسؿاع مـ مجاهد، فقحتؿؾ أكف وهؿ مـ أبل بشر أو غقره واهلل أطؾؿ. وٓ أقصد أن

 لؿ يصح بحال، ولؽـل أقصد أن هذه الطريؼ معؾة.
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طؾك ما يليت إن  إٓ أكف يـبغل أن يليت قبؾ ذلؽ بالصالة طؾك الـبل  

 .اهلل تعالك شاء
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  :قٛيٛا: قاٍ، فهٝف ْصًٞ عًٝو»: رحدٜح

 د«ايًِٗ صٌ ع٢ً حمُد ٚع٢ً آٍ حمُد

 

ـِ  )َطـ َطْبَد  - 127 ْحَؿ ـَ َأبِل َلْقَؾك َقاَل  الرَّ ـُ ُطْجَرَة  َلِؼَقـِل َكْعُب : ْب : َفَؼاَل  ڤْب

َٓ ُأْهِدي َلَؽ َهِديَّةً   َقْد َطِؾْؿـَا َكقَْػ  َخَرَج َطَؾْقـَا َفُؼْؾـَا َيا َرُسقَل  ملسو هيلع هللا ىلصإِنَّ الـَّبِلَّ »: َأ
ِ
اَّلل

ُؿ َطَؾْقَؽ َفَؽْقَػ ُكَصؾِّل َطَؾْقَؽ َقاَل َفُؼقُلقا ٍد َوَطَؾك آِل  ُكَسؾِّ ُفؿَّ َصؾِّ َطَؾك ُمَحؿَّ الؾَّ

ْقَت َطَؾك آِل إِْبَراِهقَؿ إِكََّؽ َحِؿقٌد َمِجقٌد ُمَحؿَّ  ٍد  ٍد َكَؿا َصؾَّ ُفؿَّ َباِرْك َطَؾك ُمَحؿَّ الؾَّ

َؽ َحِؿقٌد َمِجقٌد  ٍد َكَؿا َباَرْكَت َطَؾك آِل إِْبَراِهقَؿ إِكَّ  .((1)«َوَطَؾك آِل ُمَحؿَّ

l: 

 .لبقان الؼقل يف الصالة طؾك الـبل : احلديث ساق املصيف 

 :ٚقد جا٤ فٝٗا عد٠ أحادٜح غري حدٜح ايباب 

الؾفؿ َصؾِّ طؾك  ُققُلقا»: حديث أبل حؿقد الساطدي يف الصحقحقـ: إول

ٍد َوَأْزَواِجِف  ْقَت طؾك آِل إبراهقؿ َوَباِرْك طؾك ُمَحؿَّ تِِف كؿا َصؾَّ يَّ ٍد َوَأْزَواِجِف َوُذرِّ ُمَحؿَّ

تِِف كؿا َباَرْكَت طؾك آِل  يَّ  .(2)«إبراهقؿ إِكََّؽ َحِؿقٌد َمِجقٌد َوُذرِّ

ٍد  :ُققُلقا»: حديث أبل سعقد طـد البخاري: الثاين ُفؿَّ َصؾِّ َطَؾك ُمَحؿَّ الؾَّ

ْقَت َطَؾك آِل إِْبَراِهقؿَ ، َطْبِدَك َوَرُسقلَِؽ  دٍ ، َكَؿا َصؾَّ َوَطَؾك آِل ، َوَباِرْك َطَؾك ُمَحؿَّ

                                                                                       

 (.517(، ومسؾؿ يف صحقحف )4481أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)

 (.518(، ومسؾؿ يف صحقحف ):447أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)
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دٍ   .(1)«إِْبَراِهقؿَ َكَؿا َباَرْكَت َطَؾك ، ُمَحؿَّ

  َأَتاَكا رسقل»: عند مسلم ڤحديث أبل مسعقد : الثالث
ِ
ـُ يف  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َوَكْح

 َطَؾْقَؽ يا  بـ َسْعٍد َأَمَرَكا بـ ُطَباَدَة فؼال لف َبِشقرُ  َمْجؾِِس َسْعدِ 
َ
اهلل َتَعاَلك َأنَّ ُكَصؾِّل

 َفَؽْقَػ ُكَصؾِّل َطَؾْقَؽ قال َفَسَؽَت  َرُسقَل 
ِ
  رسقلاهلل

ِ
حتك َتَؿـَّْقـَا َأكَُّف لؿ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

  َيْسَلْلُف ُثؿَّ قال رسقل
ِ
ٍد كؿا  ُققُلقا ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ٍد َوَطَؾك آِل ُمَحؿَّ الؾفؿ َصؾِّ طؾك ُمَحؿَّ

ٍد كؿا َباَرْكَت طؾك آِل  ٍد َوَطَؾك آِل ُمَحؿَّ ْقَت طؾك آِل إبراهقؿ َوَباِرْك طؾك ُمَحؿَّ َصؾَّ

ََلُم كؿا قد َطِؾْؿُتؿْ إبراهقؿ يف  َؽ َحِؿقٌد َمِجقٌد َوالسَّ ـَ إِكَّ  .(2)«اْلَعاَلِؿق

اَلُة َطَؾْقَؽ  يا َرُسقَل »: طـد الـسائل ڤصؾحة حديث : الرابع  َكْقَػ الصَّ
ِ
اهلل

ْقَت طؾك إبراهقؿ َوآِل  قال ُققُلقا ٍد كؿا َصؾَّ ٍد َوَطَؾك آِل ُمَحؿَّ الؾفؿ َصؾِّ طؾك ُمَحؿَّ

ٍد كؿا َباَرْكَت طؾك إبراهقؿ  ٍد َوَطَؾك آِل ُمَحؿَّ إِكََّؽ َحِؿقٌد َمِجقٌد َوَباِرْك طؾك ُمَحؿَّ

 (3).«إبراهقؿ َوآِل إبراهقؿ إِكََّؽ َحِؿقٌد َمِجقٌد 

 :«بـ أبل لقؾك الرحؿـ طبد»: قولُ

 .أكصاري تابعل ثؼة مات بققعة الجؿاجؿ

ـُ ُطْجَرَة  َكْعُب »: قولُ  :«ڤْب

 ، إكصار شفد طؿرة الحديبقةالبؾقي حؾقػ 
ٌ
ـْ َجابِرِ ، صحابل ـِ  جاء َط ْب

  َطْبدِ 
ِ
 ، ڤ اهلل

َّ
ـِ ُطْجَرةَ  َقاَل لَِؽْعِب ،  َأنَّ الـَّبِل ـْ  َأَطاَذكَ »: ْب اَّللُ َيا َكْعُب ِم

َػَفاءِ  َػَفاِء َيا َرُسقَل : َقاَل  «إَِماَرِة السُّ  ؟ َقاَل  َوَما إَِماَرُة السُّ
ِ
ُأَمَراُء َيُؽقُكقَن »: اهلل

َٓ َيْستَـُّقَن بُِسـَّتِل، َٓ َيْفُدوَن بَِفْديِل، َبْعِدي َقُفْؿ بَِؽِذبِِفؿْ ، َو ـْ َصدَّ َوَأَطاَكُفْؿ ، َفَؿ
                                                                                       

 (.58:9أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)

 (.516أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (2)

 يف صحقح الـسائل.. (، وصححف اإلمام إلباين 23:2أخرجف الـسائل ) (3)
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َؽ َلْقُسقا ِمـِّل َوَلْسُت ِمـُْفؿْ ، َطَؾك ُضْؾِؿِفؿْ 
َٓ َيرُِدوَن َطَؾك َحْقِضل، َفُلوَلئِ ـْ َلْؿ ، َو َوَم

ْقُفْؿ  َؽ ِمـِّل َوَأَكا ِمـُْفؿْ ُيَصدِّ
َوَسَقرُِدوَن َطَؾلَّ ، بَِؽِذبِِفْؿ َوَلْؿ ُيِعـُْفْؿ َطَؾك ُضْؾِؿِفْؿ َفُلوَلئِ

ـَ ُطْجَرةَ  َيا َكْعُب . َحْقِضل ْقُم ُجـَّةٌ ، ْب َدَقُة ُتْطِػُئ اْلَخطِقَئةَ ، الصَّ ََلُة ، َوالصَّ َوالصَّ

ـَ ُطْجَرةَ  ُب َيا َكعْ . - ُبْرَهانٌ : َأْو َقاَل  - ُقْرَبانٌ  ـْ ، ْب َٓ َيْدُخُؾ اْلَجـََّة َلْحٌؿ َكَبَت ِم

ـَ ُطْجَرةَ  َيا َكْعُب . الـَّاُر َأْوَلك بِفِ ، ُسْحٍت َأَبًدا الـَّاُس َغاِدَياِن َفُؿْبَتاٌع َكْػَسُف ، ْب

 .(1)«- َفُؿقِبُؼَفا: َأْو َقاَل  - َفُؿْعتُِؼَفا

 .بالؿديـةمات سـة إحدى وققؾ ثـتقـ وققؾ ثالث وخؿسقـ 

حرص السؾػ طؾك تبؾقغ العؾؿ وأكف كالفدية أكت تػرح إذا أهداك : وفيُ

 ًٓ ففذا أهدى لؾؿسؾؿقـ هذا ، أو كتاًبا، أو ساطة، أو طصقًرا، أحدهؿ جقا

 .الذي يتعبدون بف يف صؾقاهتؿ، الحديث العظقؿ

 .ڤأخرجف أحؿد طـ أبل هريرة ، (2)«تفاَدْوا تحابُّقا»: ويف الحديث

ؿُ  َيا َرُسقَل »: قولُ  َقْد َطِؾْؿـَا َكْقَػ ُكَسؾِّ
ِ
 :«اَّلل

السالم ، اهلل وبركاتف الذي تؼدم السالم طؾقؽ أيفا الـبل ورحؿة، أي التشفد

 .اهلل الصالحقـ طؾقـا وطؾك طباد

 :«َفَؽْقَػ ُكَصؾِّل َطَؾْقَؽ »: قولُ

، كقػ يصؾقن طؾقف ملسو هيلع هللا ىلصإذ أهنؿ سللقا الـبل ، أن العبادات تقققػقة: وفيُ
                                                                                       

وهق  -(، إسـاده ققي طؾك شرط مسؾؿ، رجالف ثؼات غقر ابـ خثقؿ 25552أخرجف أحؿد يف مسـده ) (1)

 فصدوق ٓ بلس بف. -بـ طثؿان  اهلل طبد

(، وابـ حبان 2249)بـ حؿقد  (، ومـ صريؼف أخرجف طبد:3182الرزاق ) طبد «مصـػ»والحديث يف 

 (. أفاده الؿحؼؼ.5/533(، والحاكؿ )5625)

(، مـ حديث أبل هريرة 7259« )الؿسـد»(، وأبق يعؾك يف 6:5« )إدب الؿػرد»أخرجف البخاري يف  (2)

 (.2712يف اإلرواء برقؿ ) ، وحسـف اإلمام إلباين ڤ
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 .ومعـك يصؾقن طؾقف أي يدطقن لف

 .ذكر طبده يف الؿَل إطؾك: اَّلل  فنن الصَلة مـ

اْلَؿََلئَِؽُة »: والدلقؾ طؾك ذلؽ، الدطاء: والؿسؾؿقـ، والصَلة مـ الؿَلئؽة

ُه الَِّذي َصؾَّك فِقِف َما َلْؿ ُيْحِدْث  ل ُمَصَلَّ
ُفؿَّ  ،ُتَصؾِّل َطَؾك َأَحِدُكْؿ َما َداَم فِ اْغِػْر الؾَّ

ُفؿَّ اْرَحْؿفُ  َلفُ   .ڤمتػؼ طؾقف طـ أبل هريرة ، (1)«الؾَّ

دٍ  َفُؼقُلقا»: قولُ  ٍد َوَطَؾك آِل ُمَحؿَّ ُفؿَّ َصؾِّ َطَؾك ُمَحؿَّ  :«الؾَّ

 .هؿ أتباطف: وآل محؿد

 .هؿ أهؾ بقتف: وققؾ

 .أتباطف الصالحقـ مـفلهؾ بقتف ، وٓ يؿـع أكف يشؿؾ إمريـ

ْقَت َطَؾك آِل إِْبَراِهقؿَ َكَؿا »: قولُ  :«َصؾَّ

كؿا صؾك طؾك  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل أن يصؾل طؾك محؿد  كقػ يدطق: استشؽؾ بعضفؿ

 أفضؾ مـ إبراهقؿ؟ ملسو هيلع هللا ىلصومحؿد ، إبراهقؿ وطؾك آل إبراهقؿ

ڑ  ژ﴿: اهلل  كؿا قال، فآل الرجؾ مـفؿ، أكف داخٌؾ فقفؿ: فؽان الجقاب

 .[44: آل طؿران] ﴾ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ

ثؿ تؽرار الصالة طؾقف داخؾة يف الصالة ، بالصالة طؾقف ملسو هيلع هللا ىلصففق إفراد لؾـبل 

 .طؾك إبراهقؿ وطؾك آل إبراهقؿ

 :«إِكََّؽ َحِؿقٌد »: قولُ

محؿقٌد طؾك ، أي محؿقد مـ طباده وكػسف وهق كثقر الؿحامد 

 .وطظؿتف وكربيائف وكؿالف، جؿالف
                                                                                       

 (.:75(، ومسؾؿ يف صحقحف )556أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)
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 :«الؿجقد»: قولُ 

 ﴾ٺ ٺ ٺ﴿ :َوإَِذا َقاَل »: ڤكؿا يف حديث أبل هريرة ، هق القاسع

َدكِل َطْبِدي»: َقاَل  [5: الػاتحة]  .«َمجَّ

طؾك ،  [26: الربوج] ﴾ڭ ڭ ڭ﴿: اهلل تعالك قال: ويف وصػ العرش

 .قراءة الؽسر أي القاسع

، وواسٌع يف ططائف، وواسٌع يف أسؿائف واسٌع يف صػاتف، اهلل واسع أي إن

 .ولف السعة الؿطؾؼة، وواسع يف رحؿتف

ُفؿَّ َباِركْ »: قولُ  :«الؾَّ

 .وكؿائف، وزيادتف، ثبقت الخقر اإللفل يف الشلء: وهل، دطاء بالبركة

دٍ »: قولُ ٍد َوَطَؾك آِل ُمَحؿَّ  :«َطَؾك ُمَحؿَّ

 .طؾك ما تؼدم

 :«َكَؿا َباَرْكَت َطَؾك آِل إِْبَراِهقَؿ إِكََّؽ َحِؿقٌد َمِجقٌد »: قولُ

فؼد بارك يف إبراهقؿ ، التل تتؽرر صباح مساء، اهلل هذه الدطقة وقد استجاب

 .ويف ذرية إبراهقؿ

وجعؾ كؾؿة التؼقى ، ملسو هيلع هللا ىلصإلك أن كان آخرهؿ محؿًدا ، إذ جعؾ الـبقة يف طؼبف

 .يف طؼبف إلك يقم يبعثقن

حتك صار ديـف محػقًضا ، ويف أهؾ بقتف، ويف أتباطف، ملسو هيلع هللا ىلصوبارك يف محؿد 

 .[:: الحجر] ﴾ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڱ﴿: لف اهلل  بحػظ

 :حهِ ايضال٠ اإلبسا١ُٖٝٝ يف ايتػٗد 

 :وقد اختؾػ العؾؿاء يف حؽؿ الصالة اإلبراهقؿقة يف الصالة
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 .فذهب بعضفؿ إلك أهنا واجبة

 .وذهب بعضفؿ إلك أهنا مستحبة

 .والذي يظفر واهلل أطؾؿ أن الؼقل باستحباهبا وجقف

ـْ اْلَؿْسَلَلِة َما َشاءَ »: مـ جفة أكف قال بعد التشفد  .«َفْؾَقَتَخقَّْر ِم

َد »: ڤويف حديث أبل هريرة ، أي لؿ يلمرهؿ بالصالة وتعقـفا إَِذا َتَشفَّ

ـْ َأْرَبٍع َيُؼقُل   ِم
ِ
َـّؿَ  :َأَحُدُكْؿ َفْؾَقْسَتِعْذ بِاَّلل ـْ َطَذاِب َجَف ـْ ، الؾُفؿَّ إِكِّل َأُطقُذ بَِؽ ِم َوِم

ْتـَِة الَْؿْحَقا َواْلَؿَؿاِت ، َطَذاِب اْلَؼْبرِ 
ـْ فِ الِ ، َوِم جَّ ْتـَِة اْلَؿِسقِح الدَّ

ـْ َشرِّ فِ ، (1)«َوِم

 .ملسو هيلع هللا ىلص ولؿ يذكر الصالة طؾك الـبل، أخرجف مسؾؿ

يف التشفد إوسط كؿا ذكر ذلؽ  ملسو هيلع هللا ىلص ويجقز أن يمتك بالصالة طؾك محؿد

يف  ڤيف كتابة إرواء العؾقؾ يف تخريجف لحديث طائشة  الشقخ إلباين 

 .صالة الؾقؾ

 .يف التشفد إوسط ملسو هيلع هللا ىلصوهذا يدل طؾك أن مـ السـة الصالة طؾك الـبل : وقال

 .وهذه كػقسة قد ٓ تجدها يف غقر هذا الؿقصـ

 والحؿد هلل رب العالؿقـ
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 ايًِٗ إْٞ أعٛذ بو َٔ عراب »: رحدٜح

 د«...َٚٔ فت١ٓ احملٝا، ٚعراب ايٓاز، ايكرب

 

ـْ َأبِل  - 128   َكاَن َرُسقُل »: َقاَل  ڤ ُهَرْيَرةَ )َط
ِ
ُفؿَّ  :َيْدُطق فِْل َصََلتِفِ  ملسو هيلع هللا ىلص اَّلل الؾَّ

ـْ َطَذاِب اْلَؼْبرِ  ْتـَِة اْلَؿْحَقا َواْلَؿَؿاِت ، َوَطَذاِب الـَّارِ ، إكِّل َأُطقُذ بَِؽ ِم
ـْ فِ ـْ ، َوِم َوِم

الِ  جَّ ْتـَِة اْلَؿِسقِح الدَّ
 .«فِ

ـْ َأْرَبعٍ إَذا »: َوفِل َلْػٍظ لُِؿْسِؾؿٍ   ِم
ِ
َد َأَحُدُكْؿ َفْؾَقْسَتِعْذ بَِاَّلل ُفؿَّ إكِّل  :َيُؼقُل ، َتَشفَّ الؾَّ

ـْ َطَذاِب َجَفـَّؿَ   .((1)«َأُطقُذ ِبَؽ ِم

l: 

والصالة ، لبقان الدطاء الؿستحب دبر التشفد: احلديث ساق املصيف 

 .طؾك الـبل 

 .طـد مسؾؿ ڤوطائشة ، ڤوجاء الحديث طـ طبداهلل ابـ طباس 

ٓ  اهلل  مـ الدطاء والتضرع إلك ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ما كان طؾقف رسقل: وفيُ

سقؿا يف صالتف ومـ أرجك الؿقاصـ ٓستجابة الدطاء يف الصالة يف حال 

 .السجقد وقبؾ السالم

اهلل  وقد أخرب، مع أكف قد ُأطقذ، يستعقذ باهلل مـ هذه إربع ملسو هيلع هللا ىلصوكقن الـبل 

 ذكبف وما تلخرغػر لف ما تؼدم مـ »: أكف». 
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إٓ ما جاء الدلقؾ ، وأققالف طؾك العؿقم ملسو هيلع هللا ىلصفنن أفعال الـبل ، تعؾقًؿا ٕمتف

 .بخصقصقتف يف حؼف

ـْ َطَذاِب اْلَؼْبرِ »: قولُ ُفؿَّ إكِّل َأُطقُذ بَِؽ ِم  :«الؾَّ

مـ الـعقؿ أو ، يف الؼرب وما يتعؾؼ بف، والجؿاطة، دلقؾ لعؼقدة أهؾ السـة: فيُ

 .أو طذاب، وكعقؿ، وفتـة، الؼرب ضؿةويف ، العذاب

 .إٓ إكبقاء، ففل شامؾٌة لؽؾ مؽؾٍػ : أما الضؿة

، والصديؼقن، ففل شامؾٌة لؽؾ مؽؾٍػ ويسؾؿ مـفا إكبقاء: وأما الػتـة

 .والؿرابطقن ٕحاديث يف الباب، والشفداء

 :أَا اضتجٓا٤ األْبٝا٤ 

ْتـَُة اْلَؼْبرِ »: ڤفؾحديث طائشة 
ا فِ  .(1)«َفبِل ُتْػَتـُقَن َوَطـِّل ُتْسَلُلقنَ َأمَّ

 : وأما الشفقد
ِّ
ـْ َأْصَحاِب الـَّبِل

َيا »: َأنَّ َرُجاًل َقاَل ، ملسو هيلع هللا ىلصفؾحديث َرُجٍؾ مِ

ـَ ُيْػَتـُقَن فِل ُقُبقِرِهؿْ  َرُسقَل   َما َباُل اْلُؿْممِـِق
ِ
ِفقدَ ، اهلل َّٓ الشَّ  إِ

ُققِف َطَؾك   .أخرجف الـسائل، (2)«َرْأِسِف فِْتـَةً َقاَل َكَػك بَِباِرَقِة السُّ

 :ٚأَا املسابط 

 .(3)«مـ فتان الؼبر ووقل»: ڤفؾحديث سؾؿان 

 .ٕكف أفضؾ مـ الشفقد: طؾك ققل ٕهؾ العؾؿ واستثـاء الصديؼ

 :عراب ايكرب 

فعذاهبؿ  ،وطذاب ٕهؾ الؿعصقة ٓسقؿا إن كاكقا كػاًرا، ثؿ كعقؿ ٕهؾ الطاطة

                                                                                       

 (.2426برقؿ ) (، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل :3619أخرجف أحؿد يف مسـده ) (1)
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 .لفؿ وقد يغػر، اهلل  طصاة ففؿ تحت القطقد قد يعذهبؿوإن كاكقا ، متحؼؼ

يف هذا الؿقصـ بالسالمة مـ هذه الػتـ  اهلل  يدطق ملسو هيلع هللا ىلصوكقن الـبل 

 .دل طؾك شدهتا طؾك الؿسؾؿ، إربعة

 :أٚ أيكٞ يف ايبخس، أٚ أحسقت٘ ايٓاز، حهِ َٔ أنًت٘ ايطباع 

الؿؼبقر فؼط بؾ  وٓ يظـ الظان أن العذاب طؾك، فالؼرب سقؿر بف كؾ مؽؾػ

ر أن رجاًل أكؾتف السباع، طؾك الؿؼبقر ومـ يف حؽؿف أو ، أو أحرقتف الـار، فؾق ُقدِّ

 .فلكؾتف إسؿاك حتك تػرقت أجزاءه، ُألؼل يف البحر

َؿف  .اهلل  فنن كان مـ أهؾ الـعقؿ َكعَّ

بف  .اهلل  وإن كان مـ أهؾ الجحقؿ طذَّ

، والػتـة، ومـ الضؿة، وكؽقر لف وتجري طؾقف أحؽام الربزخ مـ سمال مـؽر

 .وغقر ذلؽ

 .مـ حديث طائشة يف الصحقح ملسو هيلع هللا ىلصكؿا قال الـبل ، وطذاب الؼرب حٌؼ 

  وَطـ َطبْدُ 
ِ
ـُ َبِحقرٍ  اهلل إَِذا َوَقَػ ، َكاَن ُطْثَؿانُ : َمْقَلك ُطْثَؿاَن َقاَل ، َأكَُّف َسِؿَع َهاكِئًا، ْب

ـْ َهَذا؟ : َفِؼقَؾ َلفُ ، لِْحَقتَفُ َطَؾك َقْبٍر َبَؽك َحتَّك َيُبؾَّ 
ُتْذَكُر الَجـَُّة َوالـَّاُر َفاَل َتبْؽِل َوَتْبؽِل مِ

  إِنَّ َرُسقَل : َفَؼاَل 
ِ
ـْ َمـَاِزِل أِخَرةِ »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُل َمـِْزٍل ِم َفنِْن َكَجا ِمـُْف َفَؿا ، إِنَّ الَؼْبَر َأوَّ

 .أخرجف أبق داود وغقره، (1)«ـُْج ِمـُْف َفَؿا بَْعَدُه َأَشدُّ ِمـْفُ َوإِْن َلْؿ يَ ، بَْعَدُه َأْيَسُر ِمـْفُ 

 :«َوَطَذاِب الـَّارِ »: قولُ

، وٕهنا ملوى الؽافريـ خالديـ فقفا أبد أبديـ، َثـَّك بعذاب الـار لشدتف

ب فقفا ربـا مـ شاء مـ طصاة الؿممـقـ ثؿ يخرجقن مـفا إلك جـة الـعقؿ  .وُيَعذِّ
                                                                                       

ـ ماجف(، 3419أخرجف الرتمذي ) (1)  (.:1:برقؿ ) (، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل 5378) واب



 
218 

 

  2/جإفــادة ذوي األفهـــام بشرح عمدة األحكام

 

ۉ ۉ ې ﴿: حرها شديد وقعرها بعقد قال تعالك: ققؾوحالفا كؿا 

 .[7: التحريؿ] ﴾ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ

 :ذنس أمسا٤ جِٗٓ 

وغقر ذلؽ ، والغاشقة، والحطؿة، والسعقر، وسؼر، جفـؿ: ولفا أسؿاء مـفا

 .مـ آسؿاء

 ﴾ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲﴿: قال تعالك، وأبقاهبا سبعة

 .[55: الحجر]

وإهنؿا ٓ ، أن الجـة والـار مقجقدتان، والجؿاطة ومـ طؼقدة أهؾ السـة

 .تػـقان أبًدا وٓ تبقدان

 :والـاس يف دخقل الـار أصـاف مـفؿ

 .صـػ ٓ يدخؾ الـار أبًدا: إول

 «مـفؿ سبعقن ألػ يدخؾقن الجـة بغقر حساب وٓ طذاب»: ملسو هيلع هللا ىلصكؿا قال الـبل 

 متػؼ طؾقف.

 .مـ تـالف بذكبف ثؿ يخرج مـفا: الثاين

، لفؿ العذاب بؼدر ذكقهبؿ اهلل  وهمٓء هؿ طصاة الؿقحديـ الذيـ أراد

 .إذ أوجب طؾك كػسف إدخال الؿسؾؿقـ الجـة، اهلل  ثؿ يخرجقن مـفا بػضؾ

 .ومـفؿ مـ ُيخؾَّد فقفا: الثاين 

ۓ ڭ ﴿: قال تعالك، والؿـافؼقن، والزكادقة، والؿشركقن، وهؿ الؽػار

 .[256: الـساء] ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ﴿: وقال تعالك

﮿   ۓ ﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾
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﯀ ﯁             

 .[48-47: فاصر] ﴾   ڭ ڭ ڭ

 طـد أحؿد ڤبـ طازب  كؿا يف حديث الرباء، والـار يف إرض السػؾك

 ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿: اهلل  وهق معـك ققل، وغقر (29645)

 .[8: الؿطػػقـ]

ْتـَِة اْلَؿْحَقا َواْلَؿَؿاِت »: قولُ
ـْ فِ  :«َوِم

، والـظر إلك الـساء، مـفا فتـة الؿال، هل فتـ الدكقا وهل كثقرة: فتـة الؿحقا

 .فال معاذ إٓ باهلل ، وأذية الجقران، وأذية إبـاء
تارة ، وحقاة اإلكسان مـ خروجف مـ بطـ أمف إلك أن يدخؾ الؼرب يف فتـ

 .وتارة بغقر ذلؽ مـ الػتـ، بالؿرض والسؼؿ

أخرجف ، (1)«تعقذوا باَّلل مـ الػتـ ما ضفر مـفا وما بطـ»: وقد قال الـبل 

 .ڤبـ ثابت  مسؾؿ طـ زيد

 ،[2:2: البؼرة] ﴾پ ڀ ڀ ڀڀ﴿: اهلل تعالك قال، الؽػر باهلل : وأشد الػتـ

 .والـار، وأخرة، ٕن الؽػر سبب لػتـة الؼرب

ْتـَِة الـَّارِ »: ويف حديث طائشة
ـْ فِ ُفؿَّ إِكِّل َأُطقُذ بَِؽ ِم َوفِْتـَِة ، َوَطَذاِب الـَّارِ ، الؾَّ

 .(2)«َوَطَذاِب اْلَؼْبرِ ، اْلَؼْبرِ 

 .وهل السمال، الؿراد بف فتـة الؼرب: ققؾ :«َواْلَؿَؿاِت »: قولُ 

فنن الشقطان يحاول باإلكسان حتك طـد ; الؿراد بف الػتـة طـد الؿقت: وققؾ

 .أو يجعؾف يرتد طـ ديـف، قؾبف طـ الحؼ يحاول أن يزيغ، مقتف
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 فظـقا أكف ٓ ٓ: أكف حقـ مقتف جعؾ يؼقل ترجؿة اإلمام أحؿد يف  وقد ُذكِرَ 

 .لقس بعد: وأكا أققل، ُفتـل يا أحؿد: إكؿا الشقطان يؼقل: قال، ما لؽ: َخؾَّط! فؼالقا

فقؿقت وهق شاك ، الؿقتوفعاًل قد يليت الشقطان اإلكسان ويػتـف طـد 

 .وإطؿال بالخقاتقؿ ،ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  أو يف دطقة رسقل، اهلل يف

الِ »: قولُ جَّ ْتـَِة اْلَؿِسقِح الدَّ
ـْ فِ  :«َوِم

إرض إلك ققام الساطة كؿا قال  اهلل  وهذه مـ أطظؿ الػتـ مـذ خؾؼ

 :ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

اَطِة أمٌر  َقاِم السَّ
ـَ َخْؾِؼ آَدَم إَِلك قِ الِ َما َبْق جَّ ـَ الدَّ

أخرجف مسؾؿ طـ ، (1)«َأْكَبُر مِ

 .سؾؿ مـ الدجال، فؿـ سؾؿ مـ الػتـ ڤبـ طامر  هشام

 :بعض صفات املطٝح ايدجاٍ 

طل الـبقة، بـل آدم يفقدي هق رجٌؾ مـ: والدجال طل إلقهقة، يدَّ ، ثؿ يدَّ

 .«َكَػرَ »: ويف رواية، «كافر»: مؽتقب بقـ طقـقف

َض فِقِف َوَرفَّعَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسقلذكر »: رأسف جعد قطط ، الدجال ذات َغَداٍة َفَخػَّ

 - إِكَُّف َشاب  َقَططٌ »: يف وصػ الدجال: فؼال« ...َحتَّك َضـَـَّاُه فِل َصائَِػِة الـَّْخؾِ 

ى َطْقـُُف َصافَِئٌة َكَلكِّل ُأَشبُِّفُف بَِعْبدِ  - شديد جعقدة الشعر ـٍ  اْلُعزَّ ـِ َقَط  .(2)«ْب

 :ٚبايدجاٍ، ايدجاٍ باملطٝح ضبب تطُٝت 

ٕكف مؿسقح : وققؾ، ٕكف يؿسح إرض يف أربعقـ يقًما: ُسؿل بالؿسقح

 .وققؾ غقر ذلؽ، العقـ
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 .وتغريره طؾك الـاس، وتؾبقسف، لشدة كذبف: وسؿل بالدجال

وهق ، يراد هبا طقسك ابـ مريؿ : وكؾؿة الؿسقح طـد اإلصالق

 .مسقح الفدى

وهق فتـة ، يراد هبا مسقح الضاللة: الؿسقح الدجال فؽؾؿة: وأما طـد التؼققد

 .اهلل  ٓ يـجق مـفا إٓ مـ كجاه، طظقؿة
كؿا يف حديث أم شريؽ ، حتك أن الـاس يػرون مـ فتـتف إلك رؤوس الجبال

 .قؾقؾ والـاس يقمئذٍ ، يف الصحقح

 :ٚأنجس َٔ ٜفنت ب٘ ايٓطا٤ 

َيـِْزُل »: شقاهديف مسـد أحؿد ولف  ڤاهلل ابـ طؿر  فػل حديث طبد

َبَخِة ِبَؿرِّ َقـَاةَ  ل َهِذِه السَّ
اُل فِ جَّ ـْ َيْخُرُج إَِلْقِف الـَِّساءُ ، الدَّ َحتَّك إِنَّ ، َفَقُؽقُن َأْكَثَر َم

ُجَؾ َلَقْرِجُع إَِلك َحِؿقِؿفِ  فِ ، الرَّ تِفِ ، َوُأْختِفِ ، َواْبـَتِفِ ، َوإَِلك ُأمِّ ، َفُققثُِؼَفا ِرَباًصا، َوَطؿَّ

ـَ َطَؾْقفِ  ُثؿَّ ُيَسؾِّطُ ، اَفَة َأْن َتْخُرَج إَِلْقفِ َمَخ  ، َفَقْؼُتُؾقَكُف َوَيْؼُتُؾقَن ِشقَعَتفُ ، اَّللُ اْلُؿْسِؾِؿق

َجَرِة َأْو اْلَحَجرِ  َجَرُة ، َحتَّك إِنَّ اْلَقُفقِديَّ َلَقْخَتبُِئ َتْحَت الشَّ َفَقُؼقُل اْلَحَجُر َأْو الشَّ

 .(1)«َفاْقُتْؾفُ ، قِدي  َتْحتِلَهَذا َيفُ : لِْؾُؿْسِؾؿِ 

فؿا يـصرف حتك يممـ . يلتقف الرجؾ وهق يزطؿ أكف مممـ: ولشدة فتـتف

اِل َفْؾَقـْلَ َطـْفُ »: ملسو هيلع هللا ىلصوقال الـبل ، بالدجال جَّ ـْ َسِؿَع بِالدَّ ُجَؾ  - أي يبتعد طـف - َم َفنِنَّ الرَّ

ـٌ َفَؿا َيَزاُل ، َيلْتِقفِ  ُف ُمْمِم ـَ  َوُهَق َيْحَسُب َأكَّ ا َيْبَعُث َمَعُف ِم ُبَفاِت  بِِف َحتَّك َيتَّبَِعُف ِمؿَّ ، (2)«الشُّ

                                                                                       

بـ إسحاق وهق مدلس، وقد  (، والحديث إسـاده ضعقػ، فقف محؿد6464أخرجف أحؿد يف مسـده ) (1)

 ( ولف شقاهد.242:8) «الؽبقر»طـعـ. وأخرجف الطرباين يف 

، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام ڤبـ حصقـ  (، مـ حديث طؿران:542أخرجف أبق داود ) (2)

 (، وقال فقف: هذا حديث صحقح.:212) القادطل 
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 .ڤبـ حصقـ  أخرجف أبق داود طـ طؿران

، وجبؾ الطقر، والؿديـة، مؽة»: ويطقف إرض كؾفا إٓ أربعة مقاصـ

 .«وبقت الؿؼدس

َوَمْسِجَد  ،الَحَرامِ َمْسِجَد : َٓ َيْؼَرُب َأْرَبَعَة َمَساِجَد »: ڤكؿا يف حديث جـادة 

الرزاق وأحؿد  أخرجف طبد، (1)«َوَمْسِجَد إَْقَصك، َوَمْسِجَد الطُّقرِ ، الَؿِديـَةِ 

 .اهلل طؾقفؿا رحؿة

ـُ َمالٍِؽ  ويف الصحقحقـ مـ حديث َأَكُس   ، ڤْب
ِّ
ـِ الـَّبِل َلْقَس »: َقاَل ، ملسو هيلع هللا ىلصَط

اُل  جَّ َّٓ َسَقَطُمُه الدَّ ـْ َبَؾٍد إِ َّٓ ، ِم ةَ إِ ـْ كَِؼابَِفا َكْؼٌب ، َوالَؿِديـَةَ ، َمؽَّ َّٓ َطَؾْقِف ، لَْقَس َلُف ِم إِ

ـَ َيْحُرُسقَكَفا ق اَّللُ  َفُقْخرُِج  ،ُثؿَّ َتْرُجُػ الَؿِديـَُة بَِلْهِؾَفا َثَلََث َرَجَػاٍت ، الَؿَلَئَِؽُة َصافِّ

رٍ َوُمـَافٍِؼ 
 .(2)«ُكؾَّ َكافِ

 .«تحذير الُعؼال مـ فتـة الؿسقح الدجال»: وقد تؽؾؿت طـ فتــف يف كتابل

وآخر مـ يليت الدجال شاب مـ أهؾ الحديث كؿا يف حديث َأبِل َسِعقٍد 

  َقاَل َرُسقُل : َقاَل  ڤ اْلُخْدِريِّ 
ِ
اُل »: ملسو هيلع هللا ىلص - اهلل جَّ ُجُف ِقَبَؾُف َرُجٌؾ ، َيْخُرُج الدَّ َفَقَتقَّ

ـَ  ـَ اْلُؿْمِمـِق اِل َفَقُؼقُلقَن َلفُ َفَقْؾَؼاُه اْلَؿَسالُِح ، ِم جَّ ـَ َتْعِؿُد ؟ َفَقُؼقُل : َمَسالُِح الدَّ : َأْي

ـُ بَِربِّـَا ؟ َفَقُؼقُل : َفَقُؼقُلقَن َلفُ : َقاَل ، َأْطِؿُد إَِلك َهَذا الَِّذي َخَرَج  َما بَِربِّـَا : َأَوَما ُتْمِم
                                                                                       

 - 258/  26) «الؿصـػ»(: أخرجف ابـ أبل شقبة يف 3:45يف الصحقحة ) قال اإلمام إلباين  (1)

( مـ صريؼ سػقان طـ 2127)رقؿ  «السـة»(، ويف 546/  6( مـ صريؼ زائدة طـ مـصقر، وأحؿد )259

بـ أبل أمقة الدوسل قال: دخؾت أكا وصاحب  إطؿش ومـصقر، كالهؿا طـ مجاهد قال: حدثـا جـادة

. ثؿ قال: وإسـاده صحقح رجالف كؾفؿ ثؼات مشفقرون مـ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  لل طؾك رجؾ مـ أصحاب رسقل

( وغقره، 214/  5بـ أبل أمقة إزدي الدوسل تابعل كبقر ثؼة، وثؼف ابـ حبان ) ، وجـادة«التفذيب»رجال 

 ث.وروى طـف جؿع مـفؿ مجاهد كؿا يف هذا الحدي

 (.3:54(، ومسؾؿ يف صحقحف )2992أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)
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َلْقَس َقْد َكَفاُكْؿ َربُُّؽْؿ َأْن َتْؼُتُؾقا أَ : َفقَُؼقُل َبْعُضُفْؿ لَِبْعضٍ . اْقُتُؾقهُ : َفَقُؼقُلقنَ . َخَػاءٌ 

الِ »: َقاَل . «َأَحًدا ُدوَكفُ  جَّ ـُ َقاَل ، َفَقـَْطِؾُؼقَن بِِف إَِلك الدَّ َفا الـَّاُس ! : َفنَِذا َرآُه اْلُؿْمِم َيا َأيُّ

اُل الَِّذي َذَكَر َرُسقُل  جَّ   َهَذا الدَّ
ِ
اُل »: َقاَل  «ملسو هيلع هللا ىلص اَّلل جَّ : بِِف َفُقَشجُّ َفَقُؼقُل َفَقْلُمُر الدَّ

قهُ  ـُ بِل»: َفَقُؼقُل : َقاَل  «َفُققَسُع َضْفُرُه َوَبْطـُُف َضْرًبا، ُخُذوُه َوُشجُّ : َقاَل  «؟َأَما ُتْمِم

اُب : َفَقُؼقُل » ـْ َمْػرِِقِف َحَتك »: َقاَل . «َأْكَت اْلَؿِسقُح اْلَؽذَّ َفُقْمَمُر بِِف َفُقْمَشُر بِاْلِؿْئَشاِر ِم

َق  ـَ ِرْجَؾْقفِ  ُيَػرَّ ـِ »: َقاَل . «َبْق ـَ اْلِؼْطَعَتْق اُل َبْق جَّ ، ُقؿْ : ُثؿَّ َيُؼقُل َلفُ  :ُثؿَّ َيْؿِشل الدَّ

ـُ بِل ؟ َيُؼقُل : ُثؿَّ َيُؼقُل َلفُ ، َفَقْسَتِقي َقائًِؿا َّٓ َبِصقَرةً : َأُتْمِم ُثؿَّ »: َقاَل . «َما اْزَدْدُت إِ

َفا الـَّاُس ! : َيُؼقُل  ـَ الـَّاسِ َيا َأيُّ َٓ َيْػَعُؾ َبْعِدي بَِلَحٍد ِم ُف  اُل »: َقاَل . «إِكَّ جَّ َفَقْلُخُذُه الدَّ

ـَ َرَقَبتِِف إَِلك َتْرُقَقتِِف ُكَحاًسا، لَِقْذَبَحفُ  : َقاَل . «َفََل َيْسَتطِقُع إَِلْقِف َسبِقًَل ، َفُقْجَعُؾ َما َبْق

َوإِكََّؿا ُألِْؼَل فِل ، َفقَْحِسُب الـَّاُس َأكََّؿا َقَذَفُف إِلَك الـَّارِ ، فِ َفَقلُْخُذ بِقََدْيِف َوِرْجَؾقِْف َفقَْؼِذُف بِ »

  َفَؼاَل َرُسقُل . «الَْجـَّةِ 
ِ
ـَ »: ملسو هيلع هللا ىلص - اهلل  .(1)«َهَذا َأْطَظُؿ الـَّاِس َشَفاَدًة ِطـَْد َربِّ الَْعالَِؿق

 :بٔ َسِٜ  ْصٍٚ املطٝح عٝط٢ 

كازل واضع يديف طؾك جـاح  بـ مريؿ  فبقـؿا هق كذلؽ وإذ طقسك

اسِ  اهلل  فقؼتؾف وقد بقـ رسقل، مؾؽقـ ـِ الـَّقَّ ـِ َسْؿَعاَن  شلكف كؿا يف مسؾؿ َط ْب

  َذَكَر َرُسقُل »: َقاَل ، ڤ
ِ
اَل َذاَت َغَداةٍ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل جَّ َض فِقِف َوَرفَّعَ ، الدَّ َحتَّك ، َفَخػَّ

ا ُرْحـَا ، َضـَـَّاُه فِل َصاِئَػِة الـَّْخؾِ  : ُقْؾـَا «َما َشْلُكُؽْؿ؟»: َفَؼاَل ، إَِلْقِف َطَرَف َذلَِؽ فِقـَاَفَؾؿَّ

اَل َغَداةً  َيا َرُسقَل  جَّ  َذَكْرَت الدَّ
ِ
ْضَت فِقِف َوَرفَّْعَت ، اهلل َحتَّك َضـَـَّاُه فِل َصائَِػِة ، َفَخػَّ

اِل َأْخَقُفـِل َطَؾْقُؽؿْ »: َفَؼاَل ، الـَّْخؾِ  جَّ َفَلَكا َحِجقُجُف ، َوَأَكا فِقُؽؿْ إِْن َيْخُرْج ، َغْقُر الدَّ

َفاْمُرٌؤ َحِجقُج َكْػِسِف َواَّللُ َخِؾقَػتِل َطَؾك ُكؾِّ ، َوإِْن َيْخُرْج َوَلْسُت فِقُؽؿْ ، ُدوَكُؽؿْ 
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ُف َشاب  َقَططٌ ، ُمْسِؾؿٍ  ى َكَلكِّل ُأَشبُِّفُف بَِعْبدِ ، َطْقـُُف َصافَِئةٌ ، إِكَّ ـٍ  اْلُعزَّ ـِ َقَط ـْ ، ْب َأْدَرَكُف َفَؿ

ْلِم َواْلِعَراِق ، َفْؾَقْؼَرْأ َطَؾْقِف َفَقاتَِح ُسقَرِة اْلَؽْفِػ ، ِمـُْؽؿْ  ـَ الشَّ ًة َبْق ُف َخاِرٌج َخؾَّ َفَعاَث ، إِكَّ

 ًٓ  َفاْثُبُتقا َيا ِطَبادَ ، َيِؿقـًا َوَطاَث ِشَؿا
ِ
َْرِض؟  َيا َرُسقَل : ُقْؾـَا «اَّلل ْٕ  َوَما َلْبُثُف فِل ا

ِ
اهلل

ُر َأيَّاِمِف ، َوَيْقٌم َكُجُؿَعةٍ ، َوَيْقٌم َكَشْفرٍ ، َيْقٌم َكَسـَةٍ ، َأْرَبُعقَن َيْقًما» :َقاَل 
َوَسائِ

 َفَذلَِؽ اْلَقْقُم الَِّذي َكَسـَةٍ  َيا َرُسقَل : ُقْؾـَا «َكَليَّاِمُؽؿْ 
ِ
َأَتْؽِػقـَا فِقِف َصاَلُة َيْقٍم؟ ، اهلل

َْرِض؟ َقاَل  َيا َرُسقَل : ْؾـَاقُ  «اْقُدُروا َلُف َقْدَرهُ ، َٓ »: َقاَل  ْٕ  َوَما إِْسَراُطُف فِل ا
ِ
: اهلل

يُح » َفُقْمِمـُقَن بِِف َوَيْسَتِجقُبقَن ، َفَقْلتِل َطَؾك اْلَؼْقِم َفَقْدُطقُهؿْ ، َكاْلَغْقِث اْسَتْدَبَرْتُف الرِّ

َؿاَء َفُتْؿطِرُ ، َلفُ  َْرَض َفُتـْبُِت ، َفَقْلُمُر السَّ ْٕ َأْصَقَل َما ، َطَؾْقِفْؿ َساِرَحُتُفؿْ َفَتُروُح ، َوا

ُه َخَقاِصرَ ، َوَأْسَبَغُف ُضُروًطا، َكاَكْت ُذًرا وَن ، ُثؿَّ َيْلتِل اْلَؼْقمَ ، َوَأَمدَّ َفَقْدُطقُهْؿ َفَقُردُّ

ـْ َأمْ ، َفَقـَْصرُِف َطـُْفؿْ ، َطَؾْقِف َقْقَلفُ  ـَ َلْقَس بَِلْيِديِفْؿ َشْلٌء ِم ، َقالِِفؿْ َفُقْصبُِحقَن ُمْؿِحِؾق

ُثؿَّ ، َفَتْتَبُعُف ُكـُقُزَها َكَقَعاِسقِب الـَّْحؾِ ، َأْخِرِجل ُكـُقَزكِ : َفَقُؼقُل َلَفا، َوَيُؿرُّ بِاْلَخِرَبةِ 

ـِ َرْمَقَة اْلَغَرضِ ، َيْدُطق َرُجًَل ُمْؿَتِؾًئا َشَباًبا ْقِػ َفَقْؼَطُعُف َجْزَلَتْق ُثؿَّ ، َفَقْضرُِبُف بِالسَّ

ُؾ َوْجُففُ َيْدُطقُه فَ  ـَ  َفَبقْـََؿا ُهَق َكَذلَِؽ إِْذ َبَعَث ، َيْضَحُؽ ، ُقْؼبُِؾ َوَيَتَفؾَّ اَّللُ اْلَؿِسقَح اْب

ـِ ، َفَقـِْزُل ِطـَْد اْلَؿـَاَرِة اْلَبْقَضاِء َشْرِقلَّ ِدَمْشَؼ ، َمْرَيؿَ  ـَ َمْفُروَدَتْق ْقِف َطَؾك ، َبْق َواِضًعا َكػَّ

ـِ  ْمُلمِ ، َصْلَصَل َرْأَسُف َقَطرَ إَِذا ، َأْجـَِحِة َمَؾَؽْق َر ِمـُْف ُجَؿاٌن َكالؾُّ َفََل َيِحؾُّ ، َوإَِذا َرَفَعُف َتَحدَّ

َّٓ َماَت  رٍ َيِجُد ِريَح َكَػِسِف إِ
َفَقْطُؾبُُف َحتَّك ، َوَكَػُسُف َيـَْتِفل َحْقُث َيـَْتِفل َصْرُففُ ، لَِؽافِ

 .الحديث ،(1)«...َفَقْؼُتُؾفُ ، ُيْدِرَكُف بَِباِب ُلدٍّ 

ـْ َرُسقلِ ، ڤ وطـ أبل ُهَرْيَرةَ    َط
ِ
اَطُة َحتَّك َيـِْزَل »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َٓ َتُؼقُم السَّ

ـُ َمْرَيؿَ  قُؽْؿ اْب
ِؾقَب َوَيْؼُتَؾ اْلِخـِْزيَر َوَيَضَع اْلِجْزَيَة  فِ َحَؽًؿا ُمْؼِسًطا َفَقْؽِسَر الصَّ
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َٓ َيْؼَبَؾُف   .متػؼ طؾقف، (1)«َأَحٌد َوَيِػقَض اْلَؿاُل َحتَّك 

 :«َوفِل َلْػٍظ لُِؿْسِؾؿٍ »: قولُ

 .أي يف رواية مـ صحقح مسؾؿ

ـْ َأْرَبعٍ »: قولُ  ِم
ِ
َد َأَحُدُكْؿ َفْؾَقْسَتِعْذ بَِاَّلل ُفؿَّ إكِّل َأُطقُذ بَِؽ  :َيُؼقُل ، إَذا َتَشفَّ الؾَّ

ـْ َطَذاِب َجَفـَّؿَ  وجقب الصالة طؾك وهبذا احتج بعض أهؾ العؾؿ طؾك طدم : «ِم

 .ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

 .ثؿ ذكر كحقه أي بصقغة إمر

 :َٔ األزبع حهِ االضتعاذ٠ باهلل  

 .العؾؿاء طؾك وجقب آستعاذة مـ هذه إربعبعض واستدل بف 

ـْ الَْؿْسلَلَِة »: اهلل ابـ مسعقد والصحقح أهنا مستحبة لؿا تؼدم حديث طبد َفْؾقَتََخقَّْر ِم

 :بف يف هذا الؿقصـ اهلل  أفضؾ ما ُيدطك، إربع إٓ أن هذه، «َما َشاءَ 

إذا صؾك ولده ولؿ يؼرأ هذا الدطاء يلمره بنطادة : وكان صاووس 

 .أخرجف مسؾؿ، الصالة

 .لعؾف كان يرى القجقب: قال بعض أهؾ العؾؿ

حتك يعؾؿ أهؿقة هذا الدطاء فال ، دهللعؾف أراد أن يمدب و: وقال بعضفؿ

 .هلل رب العالؿقـوالحؿد ، يرتكف إذا كرب
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 ، عًُين دعا٤ أدعٛ ب٘ يف صالتٞ»: رحدٜح

 د«ايًِٗ إْٞ ظًُت ْفطٞ :قٌ: قاٍ

 

ـْ َطْبدِ  - 129   )َط
ِ
ـِ َطْؿرِو اَّلل يِؼ  ْب دِّ ـْ َأبِل َبْؽرٍ الصِّ ـِ اْلَعاِص َط ُف َقاَل »: ڤ ْب َأكَّ

  لَِرُسقلِ 
ِ
ْؿـِل ُدَطاًء َأْدُطق بِِف فِل  ملسو هيلع هللا ىلص اَّلل ُفؿَّ إكِّل َضَؾْؿُت  :ُقْؾ : َقاَل . َصََلتِلَطؾِّ الؾَّ

َّٓ َأْكَت . َكْػِسل ُضْؾًؿا َكثِقًرا ُكقَب إ َٓ َيْغِػُر الذُّ ـْ ِطـِْدكَ . َو . َفاْغِػْر لِل َمْغِػَرًة ِم

ِحقؿُ ، َواْرَحْؿـِل  .((1)«إكََّؽ َأْكَت اْلَغُػقُر الرَّ

l: 

 .وهذا كقع مـ التـقع، البابحديث آخر يف : احلديث لبياٌ ساق املصيف 

 :«ڤأبق بؽر »: قولُ

أول مـ آمـ ، بـ أبل قحافة بـ طثؿان اهلل اسؿف طبد، هق الصديؼ إكرب

 .مـ الرجال اهلل  برسقل

هل أول مـ  ڤولؽـ يشؽؾ طؾك هذا الؼقل أن خديجة ، مطؾًؼا: وققؾ

 .كؿا يف قصة كزول القحل طؾك الـبل ، آمـت بف طؾك اإلصالق

وهق أفضؾ الـاس بعد الرسؾ ، ويف غقر ما كتاب مذكقرة، فضائؾف مشفقرة

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل يف أمتف ورفقؼف يف دطقتف وكان رسقل اهلل  خؾقػة رسقل، وإكبقاء

بشره ، خرجت أكا وأبق بؽر وطؿر ودخؾت أكا وأبق بؽر وطؿر، كثقًرا ما يؼقل
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مات يف السـة الثاكقة ، بالجـة بؾ بالؿـاداة مـ أبقاب الجـة الثؿاكقة ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

 .طشرة مـ الفجرة طـ ثالث وستقـ سـة

بلن يدطق  ڤٕبل بؽر الصديؼ  ملسو هيلع هللا ىلصوصقة الـبل : وهذا حديٌث طظقؿ فقف

 .ٕن الصالة أرجك الؿقاصـ ٓستجابة الدطاء; هبذا الدطاء يف الصالة

 :ٚأزج٢ َا فٝٗا إٔ ٜهٕٛ ايدعا٤ يف ايطجٛد 

ـِ َطبَّاسٍ    َرُسقُل َقاَل : ڤ، لحديث اْب
ِ
ُجقُد َفاْجَتِفُدوا فِل »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ا السُّ َأمَّ

َطاءِ  ـٌ َأْن ُيْسَتَجاَب َلُؽؿْ ، الدُّ  .(1)«َفَؼِؿ

 :ٚإَا إٔ ٜهٕٛ يف آخس ايضال٠ بعد ايتػٗد 

ـْ اْلَؿْسَلَلِة َما َشاءَ »: ڤلحديث ابـ مسعقد   .(2)«َفْؾَقَتَخقَّْر ِم

وفقف أن ، وذكره اهلل  طؾك دطاء ڤحرص أبل بؽر : ويف احلديث

 .أن يعؾؿف إياه ملسو هيلع هللا ىلصالدطاء مـ أطظؿ العبادات إذ أكف سلل الـبل 

ُفؿَّ إكِّل َضَؾْؿُت َكْػِسل ُضْؾًؿا َكثِقًرا»: قولُ  :«الؾَّ

 ڤ وإذا كان هذا يف حال أبل بؽرٍ ، بالذكب والتؼصقر آطرتاف هلل : ٚفٝ٘

، وصػف بالصديؼ ڤوَقؾ صاطتـا وأبق بؽر ، الذيـ قد كثرت ذكقبـا، بـا فؽقػ

 .لشدة تصديؼف وطظؿ إيؿاكف

حتك أن الصديؼ يف الؿرتبة الثاكقة يف إمة بعد الـبل ومع ذلؽ يعرتف هلل 

 اهلل  وتؼصقره وهذا كؼقل، بذكبف  طـ يقكس :﴿ ڳ ڳ

 .[98: إكبقاء] ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ
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پ پ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴿: طـ آدم  اهلل  وكؼقل

 .[34: إطراف] ﴾ڀ ڀ ڀ

 .وأطظؿف الشرك باهلل ، أن الظؾؿ طظقؿ: وفيُ
 :أْٛاع ايظًِ ثالث١ 

 وهق، وهق أطظؿ الظؾؿ، فقؿا بقـف وبقـ ربف  ضؾؿ العبد: إول

 .[24: لؼؿان] ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ﴿: اهلل  قال، يف طبادتف الشرك باهلل 

  َقاَل َرُسقُل ، طؾك الؿشاحةوهذا ُيبـك ، الظؾؿ بقـ العباد أكػسفؿ: الثاين
ِ
: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ْؾُف ِمـُْف اْلَقْقمَ » ـْ ِطْرِضِف َأْو َشْلٍء َفْؾَقَتَحؾَّ َِخقِف ِم
ِٕ ـْ َكاَكْت َلُف َمْظَؾَؿٌة  َٓ ، َم َقْبَؾ َأْن 

َٓ ِدْرَهٌؿ إِْن َكاَن َلُف َطَؿٌؾ َصالٌِح ُأِخَذ ِمـُْف بَِؼْدِر َمْظَؾَؿتِِف  ـْ َلُف َيُؽقَن ِديـَاٌر َو َوإِْن َلْؿ َتُؽ

ـْ َسقَِّئاِت َصاِحبِِف َفُحِؿَؾ َطَؾْقفِ   .(1)«َحَسـَاٌت ُأِخَذ ِم

ٿ ٿ ٿ ٹ ﴿: اهلل  قال، ضؾٌؿ مـ اإلكسان لـػسف: الثالث

ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ 

 .[43: فاصر] ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ

 .ويرتؽب الؿحرمات، هق الذي ُيَؼِصر يف الطاطات: فالظالؿ لـػسف

 .ويجتـب الؿحرمات، هق الذي يحافظ طؾك القاجبات: والؿؼتصد

، هق الذي يليت بالقاجبات ويستؽثر مـ الـقافؾ: والسابؼ إلقف بالخقرات

 .والؿستحبات

  َقاَل َرُسقُل : َقاَل ، ڤويف حديْث َأبِل ُمقَسك : والظؾؿ طاقبتف وخقؿة
ِ
: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ڑ ک ک ک ک ﴿: ُثؿَّ َقَرأَ ، «َأَخَذُه َلْؿ ُيْػِؾْتفُ َفنَِذا ، اَّللَ ُيْؿِؾل لِؾظَّالِؿِ  إِنَّ »
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 .متػؼ طؾقف، (1)«[213: هقد] ﴾گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ

: ُيخشك طؾقؽ مـ هذا القطقد العظقؿ، حتك لق كان ضؾؿ اإلكسان لـػسف

  [213: هقد] ﴾ڑ ک ک ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿

جح مح ﴿: اهلل  قال، اهلل طؾك كػسف حرمف; ولخطر الظؾؿ وفساده

 .[57: فصؾت] ﴾حخجخ 

 .[:5: الؽفػ] ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ﴿: اهلل  وقال

: يف صحقح مسؾؿ ڤكؿا يف الحديث الؼدسل طـ أبل ذر  اهلل  وقال

ًما َفََل َتظَالَُؿقا»: َقاَل  ْمُت الظُّْؾَؿ َطَؾك َكْػِسل َوَجَعْؾتُُف َبْقـَُؽْؿ ُمَحرَّ  .(2)«َيا ِطَباِدي إِكِّل َحرَّ

ويخاف أن يالحؼف الؿظؾقمقن هذا ، بعظؿ الذكبوالظالؿ يف الدكقا يشعر 

ِؼ َدْطَقَة »: يؼقل ملسو هيلع هللا ىلصوالـبل ، وهذا بسطقتف وققتف، وهذا يف الؼضاء، بدطائف َواتَّ

ـَ ، الَؿْظُؾقمِ  ُف َلْقَس َبْقـَُف َوَبْق  ِحَجاٌب  َفنِكَّ
ِ
 .(3)«اَّلل

ويشتد طؾقف ، تلتقف الؿظالؿ فقضقؼ طؾقف قربه، ويف الؼرب حقـ يقَسد يف تؾؽ الحػرة

وٓ ، ويف الؼقامة ٓ يؿؽـ أن يدخؾ أحد الجـة وطـده ٕحد مـ الـاس مظؾؿة، حالف

وٓ ، لقس هـاك دكاكقر، بد مـ الؿؼاصة بقـ العباد فقتؼاص لفؿ بالحسـات والسقئات

 .وإكؿا هل الحسـات والسقئات، وٓ وساصات، وٓ محسقبقات، دراهؿ

كؿا يف حديث ، تف ثؿ ُصرحت طؾقففنن َفـَِقت الحسـات ُأِخَذ مـ سقئا

 .(3692) الؿػؾس طـد مسؾؿ
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 :«ُضْؾًؿا َكثِقًرا»: قولُ

 .«كبقرا»: ويف رواية

: وربؿا يؽقن بالػعال وربؿا يؽقن بالؼؾب، ربؿا يؽقن بالؽالم، فالظؾؿ كثقر

هذه إمراض ضالؿة غاشؿة فسدت بسببفا ، والِغؾ، والحسد، كسقء الظـ

 .الشعقب والبؾدان

 .والؾعـ، يؽقن بالؼقل كالسب والغقبة والـؿقؿة والشتؿوربؿا 

 .والـفبة وغقر ذلؽ، والسرقة، والضرب كالؼتؾ، وربؿا يؽقن بالػعؾ

َّٓ َأْكَت »: قولُ ُكقَب إ َٓ َيْغِػُر الذُّ  :«َو

وستار ، اهلل هق غػار الذكقب ثؿ بلن، باطرتافف بذكبف اهلل  تقسؾ إلك

 فالغػقر هق الذي يغػر، والعػق، والرحقؿ، والغػار، فاسؿف الغػقر، العققب

 .ما يغػر ويتجاوز، والغػار صقغة مبالغة لؽثرة، ويسرت

 ويتجاوز ، والعػق هق الذي يعػق والرحقؿ الذي يرحؿ

 .[246: آل طؿران] ﴾ڃ ڃ چ چ چ﴿: اهلل  قال

 .[93: صف] ﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴿: وقال 

ـِْزُل َربُّـَا »: ِويفْ الحديث الؼدسل ـَ  َي ْكَقا ِحق َؿاِء الدُّ ُكؾَّ َلْقَؾٍة إَِلك السَّ

ـْ  ـْ َيْسَلُلـِل َفُلْططَِقُف َم ـْ َيْدُطقكِل َفَلْسَتِجقَب َلُف َم ْقِؾ أِخُر َفَقُؼقُل َم َيْبَؼك ُثُؾُث الؾَّ

 .(1)«َيْسَتْغِػُركِل َفَلْغِػَر َلفُ 

 :بػسٚطَٚػفس٠ ايرْٛب املرنٛز٠ يف اآل١ٜ  

 .واإلقالع طـفا، التقبة مـ الذكقب - 1
                                                                                       

 (.869(، ومسؾؿ )2256البخاري ) (1)
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 .العؿؾ الصالح - 2

 .الؿبادر بالطاطات - 3

 .[225: هقد] ﴾ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ﴿: قال تعالك

 .السقر طؾك صريؼ الفداية - 4

ـْ ِطـِْدكَ »: قولُ  :«َفاْغِػْر لِل َمْغِػَرًة ِم

، ولرغبتف فقفا، طؾقفاتلكقًدا لحرصف ، مع أكف هق الغػقر لؽـف قّقدها مـ طـده

الرحقؿ ، الؿـان، تجاوز ففق الؽريؿ، إذا تجاوز طـ العبد اهلل  فنن

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ﴿: قال ، الرحؿـ

 .[81: الػرقان] ﴾چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

فنذا تجاوز بدل السقئات حسـات الؿخؾقق إذا أخطلت بحؼف وجئت 

يف قؾبف شلء مـ الحؼد  لربؿا يبؼك، وطػا طـؽ، لالطتذار مـف لق سؾؿت مـ شره

: لف الؿثؾ إطؾك يؼقل واهلل ، مؼابؾ العػق وربؿا يلخذ أرش أو دية، والغؾ

 .[225: هقد] ﴾ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ﴿

 :«َواْرَحْؿـِل»: قولُ

والرحؿة ، فالؿغػرة لؿا تؼدم مـ الذكقب، والؿغػرة والرحؿة بقـفؿا تؼارب

دالٌة طؾك معـك الرحؿة والرحؿة دالٌة أما إذا افرتقا فالؿغػرة ، السالمة فقؿا يليت

 .طؾك معـك الؿغػرة

ِحقؿُ »: قولُ  :«إكََّؽ َأْكَت اْلَغُػقُر الرَّ

والرحقؿ الؿتضؿـقـ لصػة الؿغػرة ، باسؿف الغػقر اهلل  يتقسؾ إلك

ٿ ٹ ٹ ٹٹ ﴿: اهلل  واسعة قال اهلل  ورحؿة، والرحؿة
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 .[267: إطراف] ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

الذي يتضؿـ ، يـبغل لف أن يحرص طؾك مثؾ هذا الدطاء العظقؿفالؿسؾؿ 

 .وهلل الحؿد والؿـة، بآطرتاف بالذكب ثؿ بلسؿائف وصػاتف التقسؾ هلل 
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   ضبخاْو زبٓا»: رحدٜح

 د«ايًِٗ اغفس يٞ ،ٚحبُدى

 

ـْ َطائَِشَة  - 139   َما َصؾَّك َرُسقُل »: َقالَْت  ڤ)َط
ِ
: َكَزَلْت َطَؾقْفِ َبْعَد َأْن  - ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل

َّٓ َيُؼقُل فِقَفا - ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿ ـَا َوبَِحْؿِدكَ »: إ الؾَُّفؿَّ  ،ُسبَْحاَكَؽ َربَّ

  َكاَن َرُسقُل »: َوفِل َلْػظٍ  .(1)«اْغِػْر لِل
ِ
: ُيْؽثُِر َأْن َيُؼقَل فِل ُرُكقِطِف َوُسُجقِدهِ  ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل

ُفؿَّ اْغِػْر لِل ،َربَّـَا َوِبَحْؿِدكَ  الؾَُّفؿَّ  ُسبَْحاَكَؽ   .«(الؾَّ

l: 

والؿتلمؾ  والسجقد، لقبقـ أهؿقة أذكار الركقع: احلديث ساقُ املصيف 

 .لؾصالة يجد أن ما مـ مقصـ مـفا يخؾق مـ الدطاء

 .كؿا يف دطاء آستػتاح اهلل  تدطق: اَّلل أكبر فعـد أن تؼقل

 .كؿا يف هذا الحديث اهلل  تدطق: وإذا ركعت

َؿاِء »: اهلل  الركقع تدطقمـ : وإذا رفعت ُفؿَّ َلَؽ اْلَحْؿُد ِمْؾُء السَّ الؾَّ

ـْ َشْلٍء َبْعُد  َْرِض َوِمْؾُء َما ِشْئَت ِم ْٕ ْركِل بِالثَّْؾِج َواْلَبَرِد َواْلَؿاِء  َوِمْؾُء ا ُفؿَّ َصفِّ الؾَّ

ُكقِب َوالَْخطَاَيا َكَؿا  الْبَاِردِ  ـْ الذُّ ْركِل ِم ـْ الؾَُّفؿَّ َصفِّ َبَْقُض ِم ْٕ ، (2)«اْلَقَسِخ  ُيـَؼَّك الثَّْقُب ا

 .ڤبـ أبل أوىف  اهلل حديث طبد

 .كؿا يف هذا الحديث اهلل  تدطق: وإذا سجدت
                                                                                       

 (.595(، ومسؾؿ يف صحقحف )928) أخرجف البخاري يف صحقحف (1)

 (، وصححف اإلمام إلباين رحؿف يف صحقح الســ.871أخرجف أبق داود ) (2)
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  َأنَّ َرُسقَل ، ڤولحديث َأبِل ُهَرْيَرَة 
ِ
ـْ  َأْقَرُب َما َيُؽقُن اْلَعْبُد »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ِم

َطاءَ َفَلْكثُِروا ، َربِِّف َوُهَق َساِجٌد   .(1)«الدُّ

َأنَّ ، ڤاهلل كؿا يف حديث ُحَذْيَػَة  وتدطقا: وإذا جؾست بقـ السجدتقـ

 
َّ
ـِ  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِل ْجَدَتْق ـَ السَّ  .(2)«َربِّ اْغِػْر لِل َربِّ اْغِػْر لِل»: َكاَن َيُؼقُل َبْق

 ڤ كؿا يف حديث أبل بؽر الصديؼ اهلل  دطقت: وإذا جؾست لؾتشفد

 .الذي تؼدم

َد َأَحُدُكؿْ »: يف آستعاذة ڤوحديث أبل هريرة  ـْ ، إَِذا َتَشفَّ  ِم
ِ
َفْؾَقْسَتِعْذ بِاَّلل

ـْ َطَذاِب َجَفـَّؿَ  :َيُؼقُل ، َأْرَبعٍ  ُفؿَّ إِكِّل َأُطقُذ بَِؽ ِم ـْ َطَذاِب اْلَؼْبرِ ، الؾَّ ـْ فِْتـَِة ، َوِم َوِم

ْتـَِة الْ ، اْلَؿْحَقا َواْلَؿَؿاِت 
ـْ َشرِّ فِ الِ َوِم جَّ  .(3)«َؿِسقِح الدَّ

 .فدل هذا طؾك أن الصالة كؾفا مقصـ استجابة

، يستجقب لف اهلل  وهق مققـ أن اهلل  ويـبغل لإلكسان أن يدطق

ّـِ َطْبِدي بِل»: َيُؼقُل يف الحديث الؼدسل اهلَل  فنِنَّ  َـّ َخْقًرا ، َأَكا ِطـَْد َض إِْن َض

ا ، َفَؾفُ  َـّ َشرًّ  .(4)«َفَؾفُ َوإِْن َض

  َما َصؾَّك َرُسقُل »: قولُ
ِ
ڦ ڄ ڄ ڄ ﴿َبْعَد َأْن َكَزَلْت َطَؾْقِف  - ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل

َّٓ َيُؼقُل  - ﴾ڄ  :«إ

: طؾك العؿؾ بالؼرآن وقد جاء يف بعض إحاديث ملسو هيلع هللا ىلصحرص الـبل : فيُ

                                                                                       

 (.593أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (1)

(، 2/382( والحاكؿ )415، 2/414(، والدارمل )9:8(، وابـ ماجف )985أخرجف أبق داود يف ســف ) (2)

 (، وقال فقف: صحقح.446يف اإلرواء لإلمام إلباين رحؿف )(، وهق 2/283(، والـسائل )6/511وأحؿد )

 (.699أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (3)

 ( وأصؾف يف الصحقحقـ.187:أخرجف أحؿد ) (4)
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 .أي يعؿؾ بف: «كان يتلول الؼرآن»

 .إحؽام بؿا فقفا مـ هلل  فؾؿا كزلت طؾقف هذه السقرة جعؾ يتعبد

 .أي سبحف وكزهف: «َفَسبِّْح بَِحْؿِد َربَِّؽ »: قولُ

  ويدخؾ فقف ققل ُسْبَحانَ 
ِ
 .َواهلُل َأْكَبرُ ، اهللُ  َوٓ إَِلَف إِٓ، َواْلَحْؿُد لِؾَّفِ ، اهلل

 :«َواْسَتْغِػْرهُ »: قولُ

 .والتجاوز وهذا يدل طؾك أهؿقة التقبة قبؾ الؿقت، أي سؾف الؿغػرة

اهلل قبؾ  ومع ذلؽ يلمره، اهلل لف ما تؼدم مـ ذكبف وما تلخر قد غػر ملسو هيلع هللا ىلصفـبقـا 

 .أن يؽثر مـ هذا الدطاء وآستغػار، مقتف

ـِ ، يف اْلُبَخاِريُّ  كؿا، اهلل بف أخربه ملسو هيلع هللا ىلصوهذه السقرة هل أجؾ الـبل  َطـ اْب

ـُ اْلَخطَّاِب  َكاَن ُطَؿرُ »: َقاَل  ڤَطبَّاٍس  َفَؽَلنَّ ، ُيْدِخُؾـِل َمَع أشقاِخ َبْدرٍ  ڤْب

ـُ َطبَّاٍس ، َفَدَطاُهْؿ َذاَت َيْقٍم َفَلْدَخَؾُف َمَعُفؿْ ، َبْعَضُفْؿ َوَجَد فِل َكْػِسفِ  : ڤَقاَل اْب

َّٓ لُِقِرَيُفؿْ    َما َتُؼقُلقَن فِل َقْقلِ : َفَؼاَل . َفَؿا َرَأْيُت َأكَُّف َدَطاكِل فِقِفْؿ َيْقَمِئٍذ إِ
ِ
:  اهلل

اهلَل  ُأمِْرَكا َأْن َكْحَؿدَ : ؟َفَؼاَل َبْعُضُفؿْ  [2: الـصر] ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿

َأَكَذاَك : َفَؼاَل لِل، َوَسَؽَت َبْعُضُفْؿ َفَؾْؿ َيُؼْؾ َشْقًئا. َوَكْسَتْغِػَرُه إَِذا َكَصَرَكا َوَفَتَح َطَؾْقـَا

ـَ َطبَّاٍس؟ َفُؼْؾُت    ُهَق َأَجُؾ َرُسقلِ : َما َتُؼقُل؟ َفُؼْؾُت : َفَؼاَل . ٓ: َتُؼقُل َيا اْب
ِ
، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

َفَذلَِؽ َطالَمُة  [2: الـصر] ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿: َقاَل . اهلُل َلفُ  َأْطَؾَؿفُ 

: َفَؼاَل ُطَؿرُ . [4: الـصر] ﴾ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ﴿، َأَجؾَِؽ 

َّٓ َما َتُؼقُل   .(1)«ٓ َأْطَؾُؿ مِـَْفا إِ

  وَكْصرُ 
ِ
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ﴿: اهلل  يؼقل، يؽقن لؿـ كصره: اَّلل

                                                                                       

 (.4738أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)
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 .[8: محؿد] ﴾ٴۇ

 .فتح مؽة: ققؾ: والػتح

 .الحديبقة: وققؾ

الـسائل  وقد فسرت يف بعض روايات ، ما يحصؾ لؾؿممـقـ مـ الخقر: وققؾ

ـُ »: وقال، قرأ سقرة الـصر ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل  ـِ ُهْؿ َأَرقُّ َأْفئَِدًة َوَأْلَق َأَتاُكْؿ َأْهُؾ اْلَقَؿ

يَؿاُن َيَؿانٍ ، ُقُؾقًبا  .(1)«َواْلِحْؽَؿُة َيَؿاكَِقةٌ ، اإْلِ

ـِ ُهْؿ َأَرقُّ َأْفئَِدةً »: ويف رواية لؿسؾؿ يَؿاُن َيَؿاٍن َواْلِػْؼُف َيَؿاٍن ، َجاَء َأْهُؾ اْلَقَؿ اإْلِ

 .ڤوالحديث طـ أبل ُهَرْيَرَة ، (2)«َواْلِحْؽَؿُة َيَؿاكَِقةٌ 

َّٓ َيُؼقُل فِقَفا »: قولُ  :«ُسْبَحاَكَؽ َربَّـَا َوبَِحْؿِدكَ إ

 .وسجقدها، أي يف ركقطفا

 .طـ جؿقع الـؼائص اهلل  فقفا تـزيف: وكؾؿة سبحاكؽ

 .فقفا إثبات جؿقع الؿحامد هلل : وكؾؿة ِبَحْؿِدكَ 
ُفؿَّ اْغِػْر لِل»: قولُ  :«الؾَّ

 .وجـبـل الذكقب الؿاحؼة، أي تجاوز طـ ذكقبل السابؼة

 .[93: صف] ﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ گ ڳ ڳ ڳ﴿: وقد قال

 ﴾ٻ ٱ ٻ ٻ ٻی ی ی ی جئ حئ مئ﴿: وقال تعالك
 .[22-21: كقح]

﮵﮶ ﴿: وقال تعالك ﮴  ﮳  ﮲   .[4: هقد] ﴾ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 
                                                                                       

(، وهق يف 3/388) «مسـده»( ومـ صريؼف أحؿد يف 515/ 3) «تػسقره»الرزاق يف  أخرجف طبد (1)

 (، وقال فقف: وهذا إسـاد صحقح طؾك شرط الشقخقـ.:447الصحقحة لإلمام إلباين رحؿف برقؿ )

 (.63أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (2)
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ـْ َطْبدِ    وفِل الحديث َط
ِ
ـِ ُبْسرٍ  اهلل   َقاَل َرُسقُل : َقاَل  ڤ ْب

ِ
ُصقَبك »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـْ َوَجَد فِل َصِحقَػتِِف اْستِْغَػاًرا   .أخرجف ابـ ماجف، (1)«َكثِقًرالَِؿ

أن السجقد هق  ملسو هيلع هللا ىلصفنن قال قائٌؾ كقػ يدطق يف الركقع وقد أخرب الـبل  

ـْ َربِِّف َوُهَق َساِجٌد  َأْقَرُب َما َيُؽقُن اْلَعْبُد »: الذي يدطك فقف بؼقلف َفَلْكثُِروا ، ِم

َطاءَ   .وقد سبؼ تخريجف، ڤأخرجف مسؾؿ طـ ابـ طباس ، «الدُّ

وإكؿا يؽقن أكثر الدطاء ، لقس فقف الـفل طـ الدطاء يف الركقعيؼال الحديث 

 .والحديث دال طؾك جقاز الدطاء يف الركقع واستحباب ذلؽ، يف السجقد

  َأنَّ َرُسقَل ، ڤِويفْ هذا الباب حديث َطاِئَشَة 
ِ
َكاَن َيُؼقُل فِل ُرُكقِطِف  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

وٌس َربُّ اْلَؿَلئِؽَ »: َوُسُجقِدهِ  وِح ُسبُّقٌح ُقدُّ  .(2)«ِة َوالرُّ

ـْ َطْقِف    وجاء َط
ِّ
ـِ َمالٍِؽ إَْشَجِعل   ُقْؿُت َمَع َرُسقلِ »: َقاَل  ڤْب

ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

َوٓ َيُؿرُّ بِآَيِة َطَذاٍب ، ٓ َيُؿرُّ بِآَيِة َرْحَؿٍة إِٓ َوَقَػ َفَسَلَل ، َلْقَؾًة َفَؼاَم َفَؼَرَأ ُسقَرَة اْلَبَؼَرةِ 

ذَ  ُسْبَحاَن ِذي اْلَجَبُروِت : ُثؿَّ َرَكَع بَِؼْدِر ِقَقامِِف َيُؼقُل فِل ُرُكقِطفِ : َقاَل ، إِٓ َوَقَػ َفَتَعقَّ

ُثؿَّ َقاَل فِل ُسُجقِدِه مِْثَؾ ، ُثؿَّ َسَجَد بَِؼْدِر ِقَقامِفِ  ،َواْلَؿَؾُؽقِت َواْلؽِْبرَِياِء َواْلَعَظَؿةِ 

 .أخرجف أبق داود، (3)«َقَرَأ ُسقَرًة ُسقَرةً ُثؿَّ َقاَم َفَؼَرَأ بِآِل ِطْؿَراَن ُثؿَّ ، َذلَِؽ 

ـْ ُحَذْيَػَة   »: َقاَل  ڤَوَط
ِّ
، َذاَت َلْقَؾٍة َفاْفَتَتَح اْلَبَؼَرةَ  ملسو هيلع هللا ىلصَصؾَّْقُت َمَع الـَّبِل

: َفُؼْؾُت ، َفَؿَضك، ُيَصؾِّل بَِفا فِل َرْكَعةٍ : َفُؼْؾُت ، ُثؿَّ َمَضك، َيْرَكُع ِطـَْد اْلِؿاَئةِ : َفُؼْؾُت 

ال، ُثؿَّ اْفَتَتَح آَل ِطْؿَراَن َفَؼَرَأَها، َفَؼَرَأَها، ُثؿَّ اْفَتَتَح الـَِّساءَ ، َيْرَكُع بَِفا إَِذا ، َيْؼَرُأ ُمَتَرسِّ
                                                                                       

ـ ماجف ) (1) ـ ماجف. (، وهق يف الصحقح الؿسـد، وصححف اإلمام إلباين 4929أخرجف اب  يف صحقح اب

 (.598أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (2)

برقؿ  (، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل :215(، والـسائل )984أخرجف أبق داود ) (3)

 (، وقال فقف: هذا حديث حسـ.2142)
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ذَ ، َوإَِذا َمرَّ بُِسَماٍل َسَلَل ، َمرَّ بِآَيٍة فِقَفا َتْسبِقٌح َسبََّح  ٍذ َتَعقَّ ، ُثؿَّ َرَكعَ ، َوإَِذا َمرَّ بَِتَعقُّ

 اْلَعظِقؿِ : َؾ َيُؼقُل َفَجعَ 
َ
ـْ قَِقامِفِ ، ُسْبَحاَن َربِّل

: ُثؿَّ َقاَل ، َفَؽاَن ُرُكقُطُف َكْحًقا مِ

ـْ َحِؿَدهُ  َسِؿعَ  ا َرَكعَ ، َربَّـَا َلَؽ اْلَحْؿدُ ، اهلُل لَِؿ ُثؿَّ َسَجَد ، ُثؿَّ َقاَم َصِقيال َقِريًبا مِؿَّ

 إَْطَؾك: َفَؼاَل 
َ
ـْ ِقَقامِفِ  َفَؽانَ ، ُسْبَحاَن َربِّل

 .أخرجف مسؾؿ، (1)«ُسُجقُدُه َقِريًبا مِ

 
ِّ
ـْ َطؾِل ـِ َأبِل َصالٍِب  وجاء َط   َكاَن َرُسقُل : َقاَل ، ڤْب

ِ
إَِذا َرَكَع َقاَل ، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ُفؿَّ َلَؽ َرَكْعُت »: فِل ُرُكقِطفِ  َخَشَع َلَؽ َسْؿِعل ، َوَلَؽ َأْسَؾْؿُت ، َوبَِؽ آَمـُْت ، الؾَّ

ل َوِطَظاِمل َوَطَصبِلَوَبَصرِي  ُكقعِ ، «َوُمخِّ ـَ الرُّ
اَّللُ  َسِؿعَ »: َقاَل ، َوإَِذا َرَفَع َرْأَسُف مِ

ـْ َحِؿَدهُ  ـْ ، لَِؿ َؿَقاِت َوِمْؾَء إَْرِض َوِمْؾَء َما ِشْئَت ِم َربَّـَا َوَلَؽ اْلَحْؿُد ِمْؾَء السَّ

ُفؿَّ َلَؽ »: َقاَل ، َوإَِذا َسَجدَ ، «َشْلٍء َبْعُد  َسَجَد َوْجِفَل ، َسَجْدُت َوَلَؽ َأْسَؾْؿُت  الؾَّ

ـَ ُصَقَرُه َوَشؼَّ َسْؿَعُف َوَبَصَرهُ  َرُه َفَلْحَس ـُ  َتَباَركَ ، لِؾَِّذي َخْؾَؼُف َوَصقَّ اَّللُ َأْحَس

ـَ   .أخرجف مسؾؿ، (2)«اْلَخالِِؼق

فدلت هذه إحاديث طؾك التـقع يف أذكار الصالة سقاًء كان ذلؽ يف الركقع 

 .يف السجقدأو 

 .لؾعبد اهلل  وهذه الؿقاصـ مـ أرجك الؿقاصـ لؿغػرة

، اهلل  مـ الؿبادرة إلك امتثال أمر ملسو هيلع هللا ىلصما كان طؾقف الـبل : ٚيف اذتدٜح

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ﴿: اهلل  فؼد قال ملسو هيلع هللا ىلصفقـبغل لـا أن كؿتثؾ هدي الـبل 

 .[32: إحزاب] ﴾ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی

ۉ ې ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴿: اهلل  ويؼقل

                                                                                       

 (.883أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (1)

 (.882أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (2)



            

 239 ملسو هيلع هللا ىلصكتاب صفة صالة النيب 
 

 .[76: الـساء] ﴾ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ

  َكاَن َرُسقُل »: قولُ
ِ
 :«ُيْؽثِرُ  ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل

 .أو ربؿا يليت هبذا الذكر مؽرًرا، دل طؾك أكف كان يليت بغقر هذا الذكر

يحب أن يرى  اهلل  وتؽراره فنن، استحباب اإلكثار مـ الدطاء: وفيُ

 .طبده مؾًحا طؾقف

أما ، لف اهلل  استجاب اهلل  بقـ يدياإللحاح  فنذا وقع مـ العبد

: ملسو هيلع هللا ىلصولفذا قال الرسقل ، ففذا مـ أسباب الخسران الؿبقـ إذا َقـِط أو يلس

ََحِدُكْؿ َما َلْؿ َيْعَجْؾ َيُؼقُل َدَطْقُت َفَؾْؿ ُيْسَتَجْب لِل» ِٕ  .(1)«ُيْسَتَجاُب 

، العظقؿ هبذا الذكر ملسو هيلع هللا ىلصحقث خصفؿا الـبل ، والسجقد، فضقؾة الركقع: وفيُ

 .اهلل  الذي فقف الثـاء طؾك

وأذكار الصالة كثقرة وإكؿا هذه ، سمال مغػرة الذكب وسرت العقب: وفيُ

 ،ويعؿؾ بف، إشارات لبعض ما يتعقـ طؾك الؿسؾؿ أن يعؾؿف

 :(1/255يف الزاد ) قال ابـ الؼقؿ 

ْفَراِد َكَؼْقلِِف  ملسو هيلع هللا ىلصَواْلَؿْحُػقُظ فِل َأْدِطَقتِِف » اَلِة ُكؾَِّفا بَِؾْػِظ اإْلِ َربِّ اْغِػْر »فِل الصَّ

َْدِطَقِة اْلَؿْحُػقَضِة َطـْفُ ، «لِل َواْرَحْؿـِل َواْهِدكِل ْٕ َومِـَْفا َقْقُلُف فِل ُدَطاِء ، َوَسائِِر ا

ْستِْػَتاِح 
ِ
ـْ َخَطاَياَي بِالثَّْؾِج َواْلؿَ »: آ ُفؿَّ اْغِسْؾـِل ِم ُفؿَّ َباِطْد َبْقـِل  ،اِء َواْلَبَردِ الؾَّ الؾَّ

ـَ اْلَؿْشرِِق َواْلَؿْغِرِب  ـَ َخَطاَياَي َكَؿا َباَطْدَت َبْق  .اْلَحِديَث ... «َوَبْق

َماُم َأْحَؿُد  ـِ »َوَأْهُؾ   (734)َوَرَوى اإْلِ ـَ ـِ  «السُّ ـْ َحِديِث َثْقَباَن َط
مِ

                                                                                       

 ( طـ أبل هريرة.3846( ومسؾؿ )7451أخرجف البخاري ) (1)
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ِّ
 .(1)«َفنِْن َفَعَؾ َفَؼْد َخاَكُفؿْ ، َفقَُخصَّ َكْػَسُف بَِدْطَقٍة ُدوَكُفؿْ َقْقًما  َٓ َيُممُّ َطْبٌد »: ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِل

ـُ ُخَزْيَؿَة فِل  ـَ »َوَقْد َذَكَر َحِديَث : «َصِحقِحفِ »َقاَل اْب ُفؿَّ َباِطْد َبْقـِل َوَبْق الؾَّ

 .اْلَحِديَث  «َخَطاَيايَ 

َقْقًما َفَقُخصَّ  َٓ َيُممُّ َطْبٌد »فِل َهَذا َدلِقٌؾ َطَؾك َردِّ اْلَحِديِث اْلَؿْقُضقِع : َقاَل 

 .«َفنِْن َفَعَؾ َفَؼْد َخاَكُفؿْ ، َكْػَسُف بَِدْطَقٍة ُدوَكُفؿْ 

ْسََلِم ابـ تقؿقة َهَذا اْلَحِديُث ِطـِْدي فِل : َيُؼقُل   َوَسِؿْعُت َشْقَخ اإْلِ

َطاِء الَِّذي  ـَ َوَيْشَتِرُكقَن فِقفِ الدُّ َماُم لِـَْػِسِف َولِْؾَؿْلُمقمِق ـُقِت ، َيْدُطق بِِف اإْلِ َكُدَطاِء اْلُؼ

 هـا. «َواهلُل َأْطَؾؿُ ، َوَكْحِقهِ 

 والحؿد َّلل رب العالؿقـ

  

 

  

                                                                                       

 لعـعـة بؼقة.أققل هق حديث ضعقػ  (1)
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 درباب ايٛتس

 

 [باب ايٛتس]

l: 

وتر ومـف الؿغرب ، وهق الػرد، وهق ضد الشػع، والػتح، بالؽسر: والَقتر

ومـ أسؿاء هذه ، اهلل تعالك وهق صالة الؾقؾ طؾك ما يليت بقاكف إن شاء، الـفار

 ملسو هيلع هللا ىلص وبعض أهؾ العؾؿ يػرق بقـ وتر الـبل، القتر والتفجد والؼقام: الصالة

 .والصحقح أهنؿا واحد، وققامف

ْبَح َصؾَّك َواِحَدةً ، َمْثـَك َمْثـَك»: ڤوأما حديث ابـ طؿر  ، َفنَِذا َخِشَل الصُّ

فؾقس الؿراد التػريؼ ولؽـ فقف وصػ لؼقام ، متػؼ طؾقف، (1)«َفَلْوَتَرْت َلُف َما َصؾَّك

 .واهلل أطؾؿ، الؾقؾ حتك يـتفل

 :(999يف الػتح تحت حديث )  قال الحافظ

ـِ  َقاَل : َفائَِدةٌ » اْخُتؾَِػ فِل اْلِقْتِر فِل َسْبَعِة َأْشَقاَء فِل ُوُجقبف وطدده : بـ التِّق

َواْشتَِراط الـِّقَّة فِقِف واختصاصف بِِؼَراَءٍة َواْشتَِراِط َشْػٍع َقْبَؾُف َوفِل آِخِر َوْقتِِف َوَصاَلتِِف 

ابَِّة ُقْؾُت َوفِل َقَضائِِف َواْلُؼـُقِت فِقِف َوفِل َمَحؾِّ اْلُؼـُقِت مِـُْف َوفِقَؿا  َػِر َطَؾك الدَّ فِل السَّ

ـْ ُيَؼاُل فِقِف َوفِل َفْصؾِِف وَ 
ـْ ُقُعقٍد َلؽِ

ُـّ َرْكَعَتاِن َبْعَدُه َوفِل َصاَلتِِف مِ َوْصؾِِف َوَهْؾ ُتَس

ِل َوْقتِِف َأْيًضا َوفِل  َٓ َوَقِد اْخَتَؾُػقا فِل َأوَّ َِخقُر َيـَْبـِل َطَؾك َكْقكِِف َمـُْدوًبا َأْو  ْٕ َهَذا ا

                                                                                       

 (.:55(، ومسؾؿ يف صحقحف )583أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)
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َواتِِب أَ  ِع َأِو الرَّ ْفَضَؾ مِـُْف َأْو ُخُصقِص َرْكَعَتِل اْلَػْجِر َوَقْد َكْقكِِف َأْفَضَؾ َصاَلِة التََّطقُّ

 هـا. «َتْرَجَؿ اْلُبَخاِريُّ لَِبْعِض َما َذَكْرَكاهُ 
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 َا تس٣ يف صال٠ »: رحدٜح

 د«...َج٢ٓ َج٢ٓ: قاٍ، ايًٌٝ

 

ـْ َطْبدِ  - 131   )َط
ِ
ـِ ُطَؿرَ  اَّلل  - َطَؾك الِْؿـَْبرِ َوُهَق  ملسو هيلع هللا ىلص َسَلَل َرُجٌؾ الـَّبِلَّ »: َقاَل  ڤ ْب

ْقِؾ؟ َقاَل  بَْح َصؾَّك َواِحَدةً . َمثْـَك، َمثْـَك: َما َتَرى فِل َصََلِة الؾَّ . َفنَِذا َخِشَل َأَحُدُكْؿ الصُّ

قِْؾ ِوْتًرا: َوإِكَُّف َكاَن َيُؼقُل . َفلَْوَتَرْت َلُف َما َصؾَّك  .((1)«اْجَعُؾقا آِخَر َصََلتُِؽْؿ بِالؾَّ

l: 

وهق ما بقـ ، أهؿقة وفضؾ ققام الؾقؾ: ٍرا الباب لبياٌ ساق املصيف 

ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پپ ڀ ﴿: اهلل  صالة العشاء والػجر قال

 .[5-2: الؿزمؾ] ﴾ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

  .﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴿: وقال تعالك

 [:8: اإلسراء]

  .﴾ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ گ ڳ﴿: اهلل  وقال

 [29-28: الذاريات]

  .﴾گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴿: اهلل  وقال

 [27: السجدة]

 .[28: آل طؿران] ﴾ٺ ٿ﴿: اهلل تعالك وقال
                                                                                       

 (.564 - :55(، ومسؾؿ يف صحقحف )583أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)
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ما يبقـ فضؾ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل وسقليت مـ أحاديث رسقل، إلك غقر ذلؽ مـ أيات

 .هذه العبادة

حضًرا وٓ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  التل لؿ يرتكفا رسقل، وصالة القتر مـ الســ الؿمكدة

ولعؾف تعؿد ، فػل حديث جابر أكف كام حتك أصبحيف لقؾة مزدلػة  سػرا إٓ ما كان

 .ذلؽ مـ أجؾ أطؿال يقم الـحر ولقؽقن فقف التخػقػ ٕمتف

 :وقال اإلمام أحؿد 

وٓ ، ومـ ترك القتر هذا رجؾ سقء، والؿسؾؿقن بعده ملسو هيلع هللا ىلص القتر سـة سـفا الـبل

ققل الـبل  ڤوقد أخرج أصحاب الســ وغقرهؿ طـ طؾل ، يـبغل أن تؼبؾ شفادتف

 .أخرجف أبق داود والرتمذي، (1)«اَّللَ ِوْتٌر ُيِحبُّ الِْقْتَر فلَْوتُِروا َيا َأْهَؾ الُْؼْرآن إِنَّ »: ملسو هيلع هللا ىلص

َـّ ، اْلِقْتُر لقس بَِحْتٍؿ َكَصاَلتُِؽْؿ اْلَؿْؽُتقَبةِ »: مقققًفا ڤوطـف  ـْ َس
َوَلؽِ

  رسقل
ِ
 .(2)«ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـْ َأبِل َأيُّقَب    َقاَل َرُسقُل : َقاَل ، ڤ َوَط
ِ
، اْلَقْتُر َحؼ  َطَؾك ُكؾِّ ُمْسِؾؿٍ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـْ َأَحبَّ َأْن ُيقتَِر ِبَخْؿٍس َفْؾَقْػَعْؾ  ـْ َأَحبَّ َأْن ُيقتَِر بَِثََلٍث َفْؾَقْػَعْؾ ، َفَؿ ـْ ، َوَم َوَم

 .أخرجف أبق داود وغقره، (3)«َأَحبَّ َأْن ُيقتَِر بَِقاِحَدٍة َفْؾَقْػَعْؾ 

َخَطَب ، ڤبـ اْلَعاِص  أن َطْؿَرو، الجقشاينوطـد أحؿد طـ أبل تؿقؿ 

اَّللَ َزاَدُكْؿ  أن»: قال ملسو هيلع هللا ىلصأن َأَبا َبْصَرَة حدثـل أن الـبل »: الـاس يقم اْلُجُؿَعِة فؼال
                                                                                       

(، 2527، وأخرجف بتؿامف أبق داود )«اهلَل ِوْتٌر، ُيِحبُّ اْلِقْتَر  َوإِنَّ »(، بؾػظ: 3788أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (1)

 (.75:برقؿ ) (، هق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل :227(، وابـ ماجف )564والرتمذي )

 (، وصححف اإلمام إلباين :227(، وابـ ماجف )2787(، والـسائل )564أخرجف الرتمذي ) (2)
 يف صحقح الســ.

(، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام 22:1(، وابـ ماجف )2821(، والـسائل )2533أخرجف أبق داود ) (3)

 (.:28برقؿ ) القادطل 
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قال أبق َتِؿقٍؿ  «اْلِقْتُر َفَصؾُّقَها فِقَؿا بقـ َصَلَِة اْلِعَشاِء إلك َصَلَِة اْلَػْجرِ  لَ َصَلًَة َوهِ 

  أبق َذرٍّ َفَساَر يف اْلَؿْسِجِد إلك َأبِك بَْصَرَة فؼال لف أكت َسِؿْعَت َرُسقَل َفَلَخَذ بقدي 
ِ
اهلل

  أكا َسِؿْعتُُف مـ رسقل: قال أبق َبْصَرةَ ، يؼقل ما قال َطْؿٌرو ملسو هيلع هللا ىلص
ِ
 .(1)«ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

 :أقٌ ايٛتس 

 .ڤوكان يػعؾفا معاوية ، وأقؾف واحدة

ـُ َأبِل  ـِ َطبَّاسٍ ، أكف قال، ُمَؾْقَؽةَ فػل صحقح البخاري مـ صريؼ اْب ْب
ِ
: قِقَؾ ٓ

ـَ ُمَعاِوَيةَ » َّٓ بَِقاِحَدٍة؟ َقاَل  [:3: َفنِكَُّف ]ص، َهْؾ َلَؽ فِل َأمِقِر الُؿْممِـِق : َما َأْوَتَر إِ

 .(2)««إِكَُّف َفِؼقفٌ ، َأَصاَب »

، أكف صؾك بثالثة طشر ركعة وبنحدى طشر ركعة»: ملسو هيلع هللا ىلصوقد ثبت طـ الـبل 

 .وُذكر غقر ذلؽ، «وبقاحدة، وبسبع، وبتسعٍ 

هبذه الصالة كؿا يف حديث أبل  ڤيقصل أصحابف  ملسو هيلع هللا ىلصوكان الـبل 

َـّ َحتَّك ، َأْوَصاكِل َخِؾقِؾل بَِثََلٍث »: َقاَل  ڤَوَأبِل ُهَرْيَرَة ، ڤالدرداء  َٓ َأَدُطُف

ـْ ُكؾِّ َشْفرٍ ، َأُمقَت  اٍم ِم َحك، َصْقِم َثََلَثِة َأيَّ  .(3)«َوَكْقٍم َطَؾك ِوْترٍ ، َوَصََلِة الضُّ

 :ٚأفغًٗا آخس ايًٌٝ، صال٠ ايٛتس َٔ نٌ ايًٌٝ تض٢ً 

ب ، وآخره، وأوسطف، أولف مـ ملسو هيلع هللا ىلصومـ كؾ الؾقؾ قد صؾك الـبل  مع أكف رغَّ

  َقاَل َرُسقُل : َقاَل  ڤققام آخر الؾقؾ كؿا يف حديث َجابٍِر  يف
ِ
ـْ َخاَف »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َم

                                                                                       

(، وهق يف 2/  211/  2) «الؿعجؿ الؽبقر»(، والطرباين يف 34962أخرجف أحؿد يف مسـده ) (1)

، ڤ بـ العاص بـ طؿرو اهلل طبد(، وجاء طـد أحؿد مـ حديث 219الصحقحة لإلمام إلباين رحؿف تعالك )

 وقال إلباين رحؿف تعالك: وهذا إسـاد صحقح رجالف كؾفؿ ثؼات رجال مسؾؿ.

 (.4876أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)

، ڤ (، مـ حديث أبل هريرة833، 832(، ومسؾؿ يف صحقحف )2289أخرجف البخاري يف صحقحف ) (3)

 وأكػرد بف مسؾؿ مـ حديث أبل الدرداء.
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ـْ آِخِر  َٓ َيُؼقَم ِم َلفُ َأْن  ْر َأوَّ
ْقِؾ َفْؾُققتِ ْقؾِ ، الؾَّ ـْ َصِؿَع َأْن َيُؼقَم آِخَرُه َفْؾُققتِْر آِخَر الؾَّ ، َوَم

ْقِؾ َمْشُفقَدٌة َوَذلَِؽ َأْفَضُؾ   .أخرجف مسؾؿ، (1)«َفنِنَّ َصََلَة آِخِر الؾَّ

ثؿ إن صالة آخر الؾقؾ تؽقن مقافؼة لؾـزول اإللفل ، أي تحضرها الؿالئؽة

ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ ، الدكقاإلك السؿاء    َأنَّ َرُسقَل ، ڤ فَع
ِ
 َيـِْزُل َربُّـَا»: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

  ْـ ِخُر َفَقُؼقُل َم ْٔ ْقِؾ ا ـَ َيْبَؼك ُثُؾُث الؾَّ ْكَقا ِحق َؿاِء الدُّ ُكؾَّ َلْقَؾٍة إَِلك السَّ

ـْ َيْسَتْغِػُركِل َفَلْغِػَر َلفُ  ـْ َيْسَلُلـِل َفُلْططَِقُف َم  .(2)«َيْدُطقكِل َفَلْسَتِجقَب َلُف َم

 گ ڑ ڑ ک ک ک ک﴿: اهلل  يؼقل، ثؿ إكف مقافٌؼ لدأب الصالحقـ

 .[29-28: الذاريات] ﴾گ گ گ ڳ

 .فالؿستغػر يف ذلؽ الققت يف الصالة وغقرها طؾك خقٍر طظقؿ

 :«- َوُهَق َطَؾك اْلِؿـَْبرِ  ملسو هيلع هللا ىلص َسَلَل َرُجٌؾ الـَّبِلَّ »: قولُ

 .طؾك أي حالٍة كاكقا، سمال أهؾ العؾؿ: وفيُ

 .الجقاب وإفادة الحاضريـ: وفيُ

ْقؾِ َما َتَرى فِل َصََلِة »: قولُ  :«الؾَّ

 .أي طـ كقػقتفا مع طؾؿف بسـقتفا

ـَ الؾَّقْؾِ  َقاَل َرُجٌؾ َيا َرُسقَل »: وذكر الحافظ يف رواية
 مِ
َ
 َكقَػ َتْلُمُركَا َأْن كَُصؾِّل

ِ
 .«اهلل

: اهلل  فؼال، يف أول سقرة الؿزمؾ شلن ققام الؾقؾ اهلل  وقد أكزل

 .[3-2: الؿزمؾ] ﴾ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ﴿

 .ثؿ ُكسخت بعد حقل بآخر السقرة، فؽاكت فرًضا
                                                                                       

 (.866أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (1)

 (.869(، ومسؾؿ يف صحقحف )2256أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿: اهلل تعالك قال

ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ 

ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

ڎڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

 .[31: الؿزمؾ] ﴾ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ ھ

 :«َمْثـَكَمْثـَك »: قولُ

ُقْؾُت »: بـ حريث َقاَل  ويف رواية لؿسؾؿ مـ صريؼ طؼبة، أي ركعتقـ ركعتقـ

ـِ ُطَؿَر  ْب
ِ
ـِ : َقاَل ، َما َمْعـَك َمْثـَك َمْثـَك»: ڤٓ ـْ ُكؾِّ َرْكَعَتْق

 .(1)«ُتَسؾُِّؿ مِ

وصحابل ، وذهب الحـػقة أن معـك مثـك مثـك يتشفد بعد كؾ ركعتقـ

 .الحديث أدرى بؿا روى

ـْ َأبِل َسَؾَؿةَ  ـِ َطْبدِ  وجاء َط ـِ َأكَُّف َسَلَل َطاِئَشَة  ْب ْحَؿ َكْقَػ َكاَكْت َصاَلُة  ڤالرَّ

  َرُسقلِ 
ِ
  َما َكاَن َرُسقُل »: َقاَلْت ، فِل َرَمَضانَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ِ
َٓ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َيِزيُد فِل َرَمَضاَن َو

َـّ ُثؿَّ فِل َغْقِرِه َطَؾك إِْحَدى َطْشَرَة َرْكَعًة ُيَصؾِّل َأرْ  َـّ َوُصقلِِف ـْ ُحْسـِِف َبًعا َفاَل َتْسَلْل َط

َـّ ُثؿَّ ُيَصؾِّل َثاَلًثا َـّ َوُصقلِِف ـْ ُحْسـِِف  .متػؼ طؾقف، (2)«ُيَصؾِّل َأْرَبًعا َفاَل َتْسَلْل َط

ومـ هذا الحديث ذهب بعض أهؾ العؾؿ إلك أكف يجقز أن يصؾل أربًعا 

 .يقتر بثالثثؿ ، ثؿ يصؾل أربًعا ويسؾؿ، ويسؾؿ

لقس هذا وإكؿا يصؾل ، ومـفؿ الشقخ ابـ طثقؿقـ : وقال بعضفؿ

يصؾل ركعتقـ  ثؿ، يتلخر قؾقال ثؿ، ثؿ يؾقفا بركعتقـ ويسؾؿ، ركعتقـ ويسؾؿ
                                                                                       

 (.:85أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (1)

 (.849(، ومسؾؿ يف صحقحف )2258أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)
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وقد بقب البخاري يف صحقحف مـ كتاب ، يصؾل ركعتقـ ويسؾؿ ثؿ، ويسؾؿ

 .«باب ما جاء يف التطقع مثـك مثـك»: التفجد

كؿا يف  ملسو هيلع هللا ىلصإذ أكف قد ثبت طـ الـبل ، بظاهره إول ففق أقربلؽـ مـ قال 

ـْ َطاِئَشَة  َٓ  أن الـبل »: ڤصحقح مسؾؿ َط كان ُيَصؾِّل تِْسَع َرَكَعاٍت 

َّٓ فِل الثَّامِـَةِ  َٓ ُيَسؾِّؿُ ، اهلَل َوَيْحَؿُدُه َوَيْدُطقهُ  َفَقْذُكرُ ، َيْجؾُِس فِقَفا إِ ُثؿَّ ، ُثؿَّ َيـَْفُض َو

ُؿ َتْسؾِقًؿا ، اهلَل َوَيْحَؿُدُه َوَيْدُطقهُ  ُثؿَّ َيْؼُعُد َفَقْذُكرُ ، ُم َفُقَصؾِّ التَّاِسَعةَ َيُؼق ُثؿَّ ُيَسؾِّ

ُؿ َوُهَق َقاِطدٌ ، ُيْسِؿُعـَا ـِ َبْعَد َما ُيَسؾِّ َفتِْؾَؽ إِْحَدى َطْشَرَة َرْكَعًة ، ُثؿَّ ُيَصؾِّل َرْكَعَتْق

  َيا
َّ
َـّ ، ُبـَل ا َأَس  َفَؾؿَّ

ُّ
  َكبِل

ِ
ـِ مِْثَؾ ، َوَأَخَذُه الؾَّْحُؿ َأْوَتَر بَِسْبعٍ ، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ْكَعَتْق َوَصـََع فِل الرَّ

لِ  َوَّ ْٕ   َفتِْؾَؽ تِْسٌع َيا، َصـِقِعِف ا
َّ
 .(1)«ُبـَل

ـِ َجالًِسا َتاَرةً »: َأكَّفُ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَقْد َثَبَت َطـُْف  َيْؼَرُأ َوَتاَرًة ، َكاَن ُيَصؾِّل َبْعَد اْلِقْتِر َرْكَعَتْق

 .«َقاَم َفَرَكعَ ، َفنَِذا َأَراَد َأْن َيْرَكعَ ، فِقِفَؿا َجالًِسا

ـْ أبل سؾؿة َقاَل  «َصِحقِح مسؾؿ»َوفِل  ـْ َصاَلِة  ڤَسَلْلُت طائشة »: َط َط

  َرُسقلِ 
ِ
ُثؿَّ ، ُيَصؾِّل َثَؿاَن َرَكَعاٍت ، َكاَن ُيَصّؾل َثاَلَث َطْشَرَة َرْكَعةً »: َفَؼاَلْت ، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـِ َوُهَق َجالٌِس ، ُيقتِرُ  ُثؿَّ ُيَصؾِّل ، َقاَم َفَرَكعَ ، َفنَِذا َأَراَد َأْن َيْرَكعَ ، ُثؿَّ ُيَصؾِّل َرْكَعَتْق

ْبِح  ـْ َصاَلِة الصُّ
َقاَمِة مِ ـَ الـَِّداِء َواإْلِ ـِ َبْق  .(2)«َرْكَعَتْق

 ، ڤومـ حديث أم سؾؿة 
َّ
ـِ َكاَن ُيَصؾِّل َبْعَد اْلقِ »: ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِل ْتِر َرْكَعَتْق

ـِ َوُهَق َجالٌِس   .((3)«َخِػقَػَتْق

                                                                                       

 (.857أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (1)

 (.849أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (2)

(، وصححف اإلمام إلباين رحؿف تعالك يف 22:6(، وابـ ماجف )37664ه )أخرجف أحؿد يف مسـد (3)

 صحقح الســ.
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ومـ أوتر بثالث لف أن يصؾقفا متقالقة ، وصؾك بخؿس ركعات متقالقات

 .وإكؿا يسردها سرًدا، بغقر تشفٍد أول

زادها ، وهذه الؾػظة معؾة، «صَلة الؾقؾ والـفار مثـك مثـك»: وجاء يف رواية

الثابت طـ ابـ  إذ أن العؾؿاء طؾقفا بالشذوذاهلل البارقل وقد حؽؿ  طؾل ابـ طبد

 وربؿا صؾك مـ الـفار أربًعا، أكف كان يصؾل مـ الؾقؾ مثـك مثـك»: ڤطؿر 

 .كؿا هق مذكقر طـ كثقٍر مـ السؾػ، «أربًعا

 :وقال اإلمام الترمذي 

ْقِؾ َوالـََّفاِر َمْثـَك َمْثـَك »: ڤتعؾقؼا طؾك حديث ابـ طؿر  َيَرْوَن َصالَُة الؾَّ

ـِ  ـَ ُكؾِّ َرْكَعَتْق  .«الَػْصَؾ َبْق

ْبَح َصؾَّك َواِحَدةً »: قولُ  :«َفنَِذا َخِشَل َأَحُدُكْؿ الصُّ

 .أفاده الحافظ. استدل بف طؾك خروج وقت القتر بطؾقع الػجر

 :وقال الحافظ ابـ حجر 

« 
ُّ
ـْ َصِريِؼ َوَأْصَرُح مِـُْف َما َرَواُه َأُبق َداُوَد َوالـََّسائِل

َحُف َأُبق َطَقاَكَة َوَغْقُرُه مِ َوَصحَّ

ـْ َكافٍِع َأكف َحدثُف َأن ُسَؾْقَؿانَ  ـِ ُمقَسك َط ْقِؾ  ْب ـَ الؾَّ
ـْ َصؾَّك مِ بـ ُطَؿَر َكاَن َيُؼقُل َم

  َفْؾَقْجَعْؾ آِخَر َصاَلتِِف ِوْتًرا َفنِنَّ َرُسقلِ 
ِ
َكاَن َيْلُمُر بَِذلَِؽ َفنَِذا َكاَن اْلَػْجُر َفَؼْد  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـْ َأبِل  َذَهَب ُكؾُّ َصاَلِة الؾَّْقؾ َواْلقتر َوفِل َصِحقح ـْ َصِريِؼ َقَتاَدَة َط
بـ ُخَزْيَؿَة مِ

ْبُح َوَلْؿ ُيقتِْر َفاَل ِوْتَر َلُف وَ  ـْ َأْدَرَكُف الصُّ ـْ َأبِل َسِعقٍد َمْرُفقًطا َم َهَذا َمْحُؿقٌل َكْضَرَة َط

ـْ َحِديِث َأبِل َسِعقٍد َأْيًضا 
َٓ َيَؼُع َأَداء لؿا َرَواُه َأُبق َداُوَد مِ ِد َأْو َطَؾك َأكَُّف  َطَؾك التََّعؿُّ

 
َ
ِف إَِذا َذَكَرُه َوقِقَؾ َمْعـَك َقْقلِِف إَِذا َخِشل  اْلِقْتَر َأْو َكاَم َطـُْف َفْؾُقَصؾِّ

َ
ـْ َكِسل َمْرُفقًطا َم

َٓ َأَحدُ  ْبَح َأْي َوُهَق فِل َشْػٍع َفْؾَقـَْصِرْف َطَؾك ِوْتٍر َوَهَذا َيـَْبـِل َطَؾك َأنَّ اْلِقْتَر  ُكُؿ الصُّ
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َؾِػ َأنَّ الَِّذي َيْخُرُج بِاْلَػْجِر  يْػَتؼر إَِلك كِقَّة َوحؽك ـَ السَّ
ـْ َجَؿاَطٍة مِ بـ اْلُؿـِْذِر َط

ْختَِقاِريُّ َوَيْبَؼك وَ 
ِ
 َوْقُتُف آ

ُّ
ْبِح َوَحَؽاُه اْلُؼْرُصبِل َقاِم َصاَلِة الصُّ

ُروَرِة إَِلك قِ ْقُت الضَّ

 فِل اْلَؼِديؿ َوَقاَل 
ُّ
افِِعل ِّ َوَأْحَؿَد َوإِكََّؿا َقاَلُف الشَّ

افِِعل ـْ َمالٍِؽ َوالشَّ َٓ  َط بـ ُقَداَمَة 

َد َتْرَك اْلِقْتِر َحتَّك ُيْصبَِح  ََحٍد َأْن َيَتَعؿَّ
ِ
َؾُػ فِل َمْشُروِطقَِّة َيـَْبِغل ٕ َواْخَتَؾَػ السَّ

ـْ َطاِئَشَة َأكَُّف  َْكَثُر َوفِل ُمْسؾٍِؿ َوَغْقِرِه َط ْٕ ـْ  ملسو هيلع هللا ىلصَقَضائِِف َفـََػاُه ا
ْقِؾ مِ ـَ الؾَّ

َكاَن إَِذا َكاَم مِ

 َطْشَرَة َركْ 
ْ
ـَ الـََّفاِر ثِـَْتل

ـَ الؾَّْقِؾ َصؾَّك مِ
دُ َوَجٍع َأْو َغْقِرِه َفَؾْؿ َيُؼْؿ مِ ـُ  َعًة َوَقاَل ُمَحؿَّ بْ

 
ِّ
ـِ الـَّبِل َٓ َأَمَر بَِؼَضائِِف  ملسو هيلع هللا ىلصَكْصٍر َلْؿ َكِجْد َط َْخَباِر َأكَُّف َقَضك اْلِقْتَر َو ْٕ ـَ ا

ٍء مِ
ْ
فِل َشل

ـْ َزَطَؿ َأكَُّف  ْبِح فِل اْلَقاِدي َقَضك اْلِقْتَر َفَؾْؿ ُيِصْب  ملسو هيلع هللا ىلصَوَم ـِ الصُّ فِل َلْقَؾِة َكْقمِِفْؿ َط

ـْ  افِِعقَِّة َحَؽاُه  َوَط ْؿُس َوُهَق َوْجٌف ِطـَْد الشَّ  َيْؼِضل َوَلْق َصَؾَعِت الشَّ
ِّ
َْوَزاِطل ْٕ َطَطاٍء َوا

ـْ َسِعقدِ  افِِعقَِّة  الـََّقِويُّ فِل َشْرِح ُمْسؾٍِؿ َوَط ـِ الشَّ ـَ اْلَؼابَِؾِة َوَط
ـِ ُجَبْقٍر َيْؼِضل مِ ْب

 هـا. «َيْؼِضل ُمْطَؾًؼا

وإن تؿؽـ مـ صالتف بقـ ، أكف لق قضاه مـ الـفار أجزأه والصحقح مـ ذلؽ

 .أذان الػجر وإقامة الصالة صح ذلؽ

 :عدد زنعات ايٛتس 

إلك أكف يصؾل ، ولفذا ذهب جؿاهقر العؾؿاء، ولقس فقف تؼققد بعدد الركعات

 .مـ الؾقؾ ما شاء

 .فبعضفؿ ققدها بثالثة وطشريـ

 .وبعضفؿ ققدها بتسع وثالثقـ

 .طـ ذلؽوبعضفؿ كؼص 

َما َكاَن َيِزيُد »: ڤوالصحقح أن هذا اإلصالق محؿقٌل طؾك حديث طائشة 
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َٓ فِل َغْقِرِه َطَؾك إِْحَدى َطْشَرَة َرْكَعةً   .«فِل َرَمَضاَن َو

َكاَن »: َقاَلْت ، ڤما جاء مـ حديث َطائَِشَة ، ويؼال يف صالة ثالثة طشرة

  َرُسقُل 
ِ
ـْ الؾَّْقِؾ إَذا َقاَم  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـِ مِ ـِ َخِػقَػَتْق  .(1)«ُيَصؾِّل اْفتََتَح َصاَلَتُف بَِرْكَعتَْق

ـَ  ـِ ِسقِري ـْ اْب  ملسو هيلع هللا ىلصطـ الـبل ، ڤطـ أبل ُهَرْيَرَة ، وقد جاء بصقغة إمر َط

ـِ »: قال ـِ َخِػقَػَتْق ْقِؾ َفْؾَقْػَتتِْح بَِرْكَعَتْق ـْ الؾَّ إٓ ، أخرجف مسؾؿ، (2)«إَذا َقاَم َأَحُدُكْؿ ِم

 .ملسو هيلع هللا ىلصأكف ُأطؾَّ والثابت مـ فعؾ الـبل 

ْبَح َصؾَّك َواِحَدةً »: قولُ  :«َفنَِذا َخِشَل َأَحُدُكْؿ الصُّ

 .صؾك ركعة واحدة تقتر ما قد صؾك، إذا كان يتـػؾ ثؿ خشل دخقل الصبح

 .فؾف ذلؽ، أحب أن يؼقم لؾتطقع إٓ إذا، أول الؾقؾ اكتػك بف طـ آخره وإن صؾك

 :حهِ ْكض ايٛتس 

بـؼض القتر بحقث أكف يصؾل ركعة حتك  لقس هـاك يف الشرع ما يسؿك

سقؽقن طؾك ، آخر ايصؾل وترً  ثؿ، ثؿ يؼقم ويصؾل ما شاء، ؽقن ما تؼدم شػعي

 .ثالثة أوتار هذه الفقئة قد صؾك

 .والقتر الذي بعد الصالة، وكاقضف، القتر إول

ولقس بحاجٍة بؾ إن أحب أن يصؾل فؾقصؾ ، ملسو هيلع هللا ىلصوهذا لؿ يثبت طـ الـبل 

 .إلك كؼض كؿا يؼال

 :(999قال الحافظ يف الػتح بعد حديث رقؿ )

َؾُػ فِل َذلَِؽ فِل » َٓ َصاَلَة َبْعَد اْلِقْتِر َوَقِد اْخَتَؾَػ السَّ َواْسُتِدلَّ بَِفَذا َطَؾك َأكَُّف 

ـِ   :َمْقِضَعْق

                                                                                       

 (.878أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (1)

 (.879أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (2)
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ـِ َبْعَد اْلِقْتِر : َأَحُدُهَؿا ـْ ُجُؾقسٍ فِل َمْشُروِطقَِّة َرْكَعَتْق  .َط

ِل : َوالثَّاكِل َوَّ ْٕ ْقِؾ َهْؾ َيْؽَتِػل بِِقْتِرِه ا َؾ فِل الؾَّ ـْ َأْوَتَر ُثؿَّ َأَراَد َأْن َيَتـَػَّ فِقَؿ

ْؾ ُثؿَّ إَِذا َفَعَؾ َذلَِؽ َهْؾ َيْحَتاُج إَِلك  ْؾ َما َشاَء َأْو َيْشَػْع ِوْتَرُه بَِرْكَعٍة ُثؿَّ َيَتـَػَّ  ِوْترٍ َوْلَقَتـَػَّ

؟ َٓ  آَخَر َأْو 

ُل  َوَّ ْٕ ا ا ـْ َطائَِشَة َأكَُّف : َفلَمَّ ـْ َصِريِؼ َأبِل َسَؾَؿَة َط
َكاَن ُيَصؾِّل  ملسو هيلع هللا ىلصَفَقَقَع ِطـَْد ُمْسؾٍِؿ مِ

َْمَر فِل  ْٕ ـِ بَْعَد اْلِقْتِر َوُهَق َجالٌِس َوَقْد َذَهَب إَِلقِْف بَْعُض َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ َوَجَعُؾقا ا َرْكَعَتْق

قِْؾ ِوْتًرا»: ققلف ـَ الؾَّ ـْ َأْوَتَر آِخَر الؾَّْقؾِ ، «اْجَعُؾقا آِخَر َصََلتُِؽْؿ ِم ا بَِؿ  .ُمْختَصًّ

ـِ ُهَؿا َرْكَعَتا اْلَػْجرِ : َوَأَجاَب  ـِ اْلَؿْذُكقَرَتْق ْكَعَتْق ـْ َلْؿ َيُؼْؾ بَِذلَِؽ بَِلنَّ الرَّ  .َم

ِؾ َجالًِسا ملسو هيلع هللا ىلصَطؾَك أَكَّفُ : َوَحَؿَؾفُ الـََّقِويُّ  َػُّ ِؾ بَْعَد اْلِقْتِر َوَجَقاِز التَـّ َػُّ  .َفَعؾَفُ لِبَقَاِن َجَقاِز التَـّ

ا الثَّاكِل َٓ ُيـَْؼُض ِوْتُرُه َطَؿاًل  َفَذَهَب : َوَأمَّ َْكَثُر إَِلك َأكَُّف ُيَصؾِّل َشْػًعا َما َأَراَد َو ْٕ ا

 وبـ ُخَزْيَؿَة  «َٓ ِوْتَراِن فِل َلْقَؾةٍ »: ملسو هيلع هللا ىلصبَِؼْقلِِف 
ّ
َوُهَق َحِديث حسـ أخرجف الـََّسائِل

ـْ َحِديِث َصْؾِؼ 
  َوَغْقُرُهَؿا مِ

ٍّ
ـِ َطؾِل  .ْب

َؿا َيِصحُّ َكْؼِض اْلِقْترِ  ِؾ بَِرْكَعٍة َواِحَدٍة َغْقِر : َوإِكَّ ـْ َيُؼقُل بَِؿْشُروِطقَِّة التَّـَػُّ ِطـَْد َم

َم َما فِقفِ ، اْلِقْترِ   .َوَقْد َتَؼدَّ

دُ  ـْ َصِريِؼ َسِعقدِ  َوَرَوى ُمَحؿَّ
ـُ َكْصٍر مِ ـِ اْلَحاِرِث َأكَُّف َسَلَل  ْب ـْ َذلَِؽ  ْب بـ ُطَؿَر َط

 َّٓ َٓ الـَّْقَم َفاْشَػْع ُثؿَّ َصؾِّ َما بََدا َلَؽ ُثؿَّ َأْوتِْر َوإِ بَْح َو َٓ َتَخاُف الصُّ َفَؼاَل إَِذا ُكـَْت 

ـْ َصِريٍؼ ُأْخَرى َطـَفَصؾِّ ِوْتَرَك َطَؾك الَِّذي كُ 
ـْ  ـَْت َأْوَتْرَت َومِ بـ ُطَؿَر َأكَُّف ُسئَِؾ َط

ا َأكَا َفُلَصؾِّل َمثْـَك َفنَِذا اكَْصَرْفُت َرَكْعُت َرْكَعًة َواِحَدًة َفِؼقَؾ َأَرَأْيَت إِْن  َذلَِؽ َفَؼاَل َأمَّ

ـَ الؾَّْقِؾ َفَش 
 ها. «َػْعُت َحتَّك ُأْصبَِح َقاَل َلقَْس بَِذلَِؽ بَْلٌس َأْوَتْرُت َقْبَؾ َأْن َأكَاَم ُثؿَّ ُقْؿُت مِ
ـْ ِهَشامِ  ـْ َمالِؽ َط ـْ َأبِقِف َأنَّ َطْبدَ  َط ـِ ُطْرَوَة َط   ْب

ِ
ـَ َمْسُعقٍد  اهلل َما »: َقاَل  ڤْب
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ْبِح َوَأَكا ُأوتِرُ   .(1)«ُأَبالِل َلْق ُأقِقَؿْت َصاَلُة الصُّ

ـْ َطْؿِرو ـِ ُشَرْحبِقَؾ  وَط   ُسئَِؾ َطْبدُ »: َقاَل ، ْب
ِ
ـِ اْلِقْتِر َبْعَد إََذاِن ؟ ، ڤاهلل َط

 .«َوَبْعَد اإِلَقاَمةِ ، َكَعؿْ : َفَؼاَل 

يف الصحقح الؿسـد وبقب طؾقف يف  والحديث خرجف الشقخ مؼبؾ 

 .«باب متك يؼضك القتر مـ كسقف»: الجامع الصحقح

 .وذهب بعضفؿ إلك أكف ُيؼضك يف الـفار

ـْ َكِسَل َصََلةً »: أكف قال ملسو هيلع هللا ىلصلؽـ الذي ورد طـ الـبل  اَرُتَفا ، َأْو َكاَم َطـَْفا، َم َفَؽػَّ

َقَفا إَِذا َذَكَرَها َّٓ َذلَِؽ ... َأْن ُيَصؾِّ اَرَة َلَفا إِ  .(2)«َٓ َكػَّ

ًٓ هبذا العؿقم فنذا قام ويف الققت السعة مع ما ثبت ، فؾف أن يصؾقفا استدٓ

  قال رسقل: قال ڤبؾ وما جاء طـ أبل سعقد ، ڤطـ ابـ مسعقد 
ِ
: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ِف إذا َذَكَرهُ »  .وقد تؼدم، أخرجف أبق داود، «مـ َكاَم طـ ِوْترِِه أو َكِسَقُف َفْؾُقَصؾِّ

ْبَح َصؾَّك َواِحَدةً »: قولُ  :«َفنَِذا َخِشَل َأَحُدُكْؿ الصُّ

، وبخؿس، أكف يجقز أن يقتر بركعة كؿا أكف يجقز أن يقتر بثالث: فيُ

 .ملسو هيلع هللا ىلصوتسع وكؾ ذلؽ ثابٌت طـ الـبل ، وسبع

كؿا يف حديث طائشة ، أكف صؾك لقؾة حتك أصبح ملسو هيلع هللا ىلصولؿ يثبت طـ الـبل 

 »: قالت، ڤ
َّ
َٓ َأْطَؾُؿ َكبِل   َو

ِ
ُف فِل َلْقَؾةٍ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َٓ َقاَم َلْقَؾًة َحتَّك ، َقَرَأ اْلُؼْرآَن ُكؾَّ َو

َٓ َصاَم َشْفًرا َكاماًِل ، َأْصَبَح   .(3)«َغْقَر َرَمَضانَ َو
                                                                                       

 (.423أخرجف مالؽ يف الؿقصل ) (1)

 .ڤبـ مالؽ  (، مـ حديث أكس795(، ومسؾؿ يف صحقحف )6:8أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)

 (، والحديث إسـاده صحقح طؾك شرط الشقخقـ، ويحقك :3537أخرجف أحؿد يف مسـده برقؿ ) (3)

ـ سعقد الؼطان  - ختالط. وأخرجف البقفؼل يف  سؿع مـ سعقد -وهق اب  41 - :4/3« الســ»بـ أبل طروبة قبؾ ٓا
= 
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فؼد ، ولؽـ ٓ بلس أن يصؾل اإلكسان إحدى الؾقالل إن رأى يف كػسف كشاًصا

 .(1)«صؾك لقؾة بالؿصحػ يف ركعٍة واحدة»: أكف ڤبـ طػان  ثبت َطـ طثؿان

ـْ ُحَذْيَػَة   »: َقاَل ، ڤَوَط
ِّ
َذاَت َلْقَؾٍة َفاْفَتَتَح اْلَبَؼَرَة َفُؼْؾُت  ملسو هيلع هللا ىلصَصؾَّْقُت َمَع الـَّبِل

َيْرَكُع ِطـَْد اْلِؿاَئِة ُثؿَّ َمَضك َفُؼْؾُت ُيَصؾِّل بَِفا فِل َرْكَعٍة َفَؿَضك َفُؼْؾُت َيْرَكُع بَِفا ُثؿَّ 

اًل إَِذا َمرَّ بِآَيٍة فِقَفا َتْسبِقٌح اْفَتَتَح الـَِّساَء َفَؼَرَأَها ُثؿَّ اْفَتَتَح آَل ِطْؿَراَن َفَؼَرَأَها َيْؼَرُأ ُمَتَرسِّ 

ذَ  ٍذ َتَعقَّ  .أخرجف مسؾؿ، (2)«َسبََّح َوإَِذا َمرَّ بُِسَماٍل َسَلَل َوإَِذا َمرَّ بَِتَعقُّ

 :حهِ صال٠ ايسنعتني بعد ايٛتس 

ما جاء يف صحقح مسؾؿ طـ ، والدلقؾ طؾك أكف يجقز أن يصؾل بعد القتر

 .«ثؿ صؾك ركعتقـ أكف أوتر بتسع ركعات»: ڤطائشة 

 .«أكف يصؾل جالس ثؿ إذا أراد أن يركع قام وركع وسجد»: وجاء خارج الصحقح

 .أي طؾك الػضقؾة ولقس طؾك القجقب: «اْجَعُؾقا آِخَر َصََلتُِؽْؿ بِالؾَّقِْؾ ِوْتًرا»: قولُ

ـْ َطاِئَشةَ  ْقِؾ َأْوَتَر َرُسقُل »: َقاَلْت  ڤ وقد ثبت َط ـْ ُكؾِّ الؾَّ
  مِ

ِ
قال ، «ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 .(3)«الحؿد هلل الذي جعؾ يف إمر سعة»: الراوي طـفا

ربؿا يػقت ، حقث لؿ يؼقد القتر بققت محدد، اهلل بعباده ففذا مـ رحؿة

 .بػقاتف الخقر

بؾ إذا رجع اإلكسان مـ صالة العشاء وهق مستعجؾ طؾك كقمف أو مـشغؾ 

 .لف أن يـام ويؼقم يف آخر الؾقؾ، بغقر ذلؽ
                                                                                       

= 
 مـ صريؼ اإلمام أحؿد، هبذا اإلسـاد. أفاده الؿحؼؼ.

 (.486الؿصـػ )أخرجف ابـ أبل شقبة يف  (1)

 (.883أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (2)

 (.418أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (3)
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لف أن يصؾل ، لثؼؾ كقمف أو لسفره، يستطقع الؼقام يف آخر الؾقؾوإن كان ٓ 

 .ويؽسب إجر الذي يتحصؾ طؾقف بؼقام الؾقؾ، فقحافظ طؾك وتره، قبؾ أن يـام
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 ، اهلل َٔ نٌ ايًٌٝ أٚتس زضٍٛ»: رحدٜح

 د«ٚآخسٙ، ٚأٚضط٘، َٔ أٍٚ ايًٌٝ

 

ـْ َطائَِشةَ ) - 132 ـْ ُكؾِّ »: َقاَلْت  ڤ وَط ْقِؾ َأْوَتَر َرُسقُل ِم   الؾَّ
ِ
ِل : ملسو هيلع هللا ىلص اَّلل ـْ َأوَّ ِم

ْقؾِ  َحرِ . َوآِخرِهِ ، َوَأْوَسطِفِ ، الؾَّ  .((1)«َواْكَتَفك ِوْتُرُه إَلك السَّ

l: 

ْقِؾ َأْوَتَر َرُسقُل »: قولُ ـْ ُكؾِّ الؾَّ   ِم
ِ
 :«ملسو هيلع هللا ىلص - اَّلل

وبعضفا يف ، وبعضفا يف وسط الؾقؾ، ُيشعر أكف صؾك بعضفا يف أول الؾقؾ

ـِ َطبَّاٍس  ويقضح هذا الؿعـك ما جاء، آخره ـْ اْب بِتُّ فِل َبْقِت »: َقاَل  ڤَط

  َخاَلتِل َمْقُؿقَكةَ 
ِّ
  ملسو هيلع هللا ىلصبِـِْت اْلَحاِرِث َزْوِج الـَّبِل

ُّ
ِطـَْدَها فِل َلْقَؾتَِفا  ملسو هيلع هللا ىلصَوَكاَن الـَّبِل

 
ُّ
ْرَبَع َرَكَعاٍت ُثؿَّ َكاَم ُثؿَّ َقاَم ُثؿَّ اْلِعَشاَء ُثؿَّ َجاَء إَِلك َمـِْزلِِف َفَصؾَّك أَ  ملسو هيلع هللا ىلصَفَصؾَّك الـَّبِل

ـْ َيِؿقـِِف َفَصؾَّك  ـْ َيَساِرِه َفَجَعَؾـِل َط َقاَل َكاَم اْلُغَؾقُِّؿ َأْو َكؾَِؿًة ُتْشبُِفَفا ُثؿَّ َقاَم َفُؼْؿُت َط

ـِ ُثؿَّ َكاَم َحتَّك َسِؿْعُت َغطِقَطُف َأْو  َخطِقَطُف ُثؿَّ َخَرَج َخْؿَس َرَكَعاٍت ُثؿَّ َصؾَّك َرْكَعَتْق

اَلةِ   .متػؼ طؾقف، (2)«إَِلك الصَّ

ْقؾِ »: قولُ ِل الؾَّ ـْ َأوَّ  :«ِم

 .ولقس قبؾ العشاء، أي مـ ُثُؾَثف إول بعد العشاء
                                                                                       

 (.2792أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (1)

 (.874(، ومسؾؿ يف صحقحف )228أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)
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 :حهِ ايتٓفٌ بني املػسب ٚايعػا٤ 

ًٓ بحديث  وقد ذكر بعضفؿ استحباب الصالة بقـ مغرب وطشاء استدٓ

ـْ َأَكٍس  : َقاَل ، ﴾ڑ ڑ ک ک ک ک گ﴿: فِل َقْقلف َتَعاَلك، ڤَقَتاَدَة َط

ـْ »: َوَكَذلَِؽ ، َكاُكقا ُيَصؾُّقَن فِقَؿا َبْقـ اْلَؿْغِرِب َواْلِعَشاءِ » َتَجاَفك َجـُقُبُفْؿ َط

 .َرَواُه َأُبق َداُود، (1)«اْلَؿَضاِجعِ 

 .فؿـ تـػؾ تـػاًل مطؾًؼا يف بعض إوقات ٓ ُيـؽر طؾقف

 طشر ركعةأما ما جاء يف 
ْ
فؽؾ ذلؽ لؿ ، أو ست ركعات، تحديدها باثـَل

 .بؾ إن هذا التخصقص مـ البدع الؿحدثة، يثبت

 :«َوَأْوَسطِفِ »: قولُ

 .وهق يف الثؾث الثاين، أي أوسط الؾقؾ ويؽقن بعد تجاوز الثؾث إول

 :«َوآِخرِهِ »: قولُ

يف  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  أي آخر الؾقؾ يؽقن يف الثؾث الثالث وهق الذي داوم طؾقف رسقل

 :ڤآخر حقاتف كؿا قالت طائشة 

َحرِ »: قولُ  :«َواْكَتَفك ِوْتُرُه إَلك السَّ

 .أي كان آخر أمره الصالة يف السحر

َحرِ  ولحسـ ، هق الققت الذي قبؾ الػجر سؿل بالسحر لؾطافة جقه: والسَّ

ـْ َطائَِشَة ، وقتف   َكاَن َرُسقُل »: َقاَلْت ، ڤفَع
ِ
ْقِؾ َفنَِذا َأْوَتَر  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ـْ الؾَّ

ُيَصؾِّل مِ

 .أخرجف مسؾؿ، (2)«َقاَل ُققمِل َفَلْوتِِري َيا َطاِئَشةُ 

                                                                                       

 (.76) بـ هادي  (، وهق يف الصحقح الؿسـد لؾشقخ مؼبؾ2433أخرجف أبق داود يف ســف ) (1)

 (.855مسؾؿ يف صحقحف ) أخرجف (2)
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ٔ ايًٌٝ ثالخ  نإ زضٍٛ»: رحدٜح َ ٞ  اهلل ٜصً

 د«...ٜٛتس َٔ ذيو خبُظ، عػس٠ زنع١

 

ـْ َطائَِشةَ  - 133   َكاَن َرُسقُل »: َقاَلْت  ڤ )َط
ِ
ْقِؾ َثََلَث  ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل ـْ الؾَّ ُيَصؾِّل ِم

ـْ َذلَِؽ ِبَخْؿسٍ  ُر ِم
َّٓ فِل آِخرَِها، َطْشَرَة َرْكَعًة ُيقتِ ل َشْلٍء إ

 .((1)«َٓ َيْجِؾُس فِ

l: 

يف  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لبقان العدد الذي صؾك بف رسقل: احلديث ساق املصيف 

 .ققام الؾقؾ

  َكاَن َرُسقُل »: قولُ
ِ
ْقِؾ َثََلَث َطْشَرَة َرْكَعةً  ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل ـْ الؾَّ  :«ُيَصؾِّل ِم

 :وكزيد هـا ما قالف اإلمام الترمذي ، قد تؼدم بقاكف

ـْ ُأمِّ َسَؾَؿَة َقاَلْت   »: َط
ُّ
ا َكبَِر  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن الـَّبِل ُيقتُِر بَِثاَلَث َطْشَرَة َرْكَعًة َفَؾؿَّ

 .«َوَضُعَػ َأْوَتَر بَِسْبعٍ 

ـْ َطاِئَشةَ َوفِل اْلَباب : َقاَل   .َط

ـٌ   ، َحِديُث ُأمِّ َسَؾَؿَة َحِديٌث َحَس
ِّ
ـْ الـَّبِل ، اْلَقْتُر بَِثاَلَث َطْشَرةَ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَقْد ُرِوَي َط

 .َوَواِحَدةٍ ، َوَثاَلٍث ، َوَخْؿسٍ ، َوَسْبعٍ ، َوتِْسعٍ ، َوإِْحَدى َطْشَرةَ 

ـُ إِْبَراِهقؿَ  َقاَل إِْسَحُؼ   : ْب
َّ
 .َكاَن ُيقتُِر بَِثاَلَث َطْشَرةَ  ملسو هيلع هللا ىلصَمْعـَك َما ُرِوَي َأنَّ الـَّبِل

ْقِؾ َثاَلَث َطْشَرَة َرْكَعًة َمَع اْلِقْتِر َفـُِسَبْت : َقاَل  ـْ الؾَّ
إِكََّؿا َمْعـَاُه َأكَُّف َكاَن ُيَصؾِّل مِ

                                                                                       

 (.848أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (1)
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ْقِؾ إَِلك اْلِقْترِ   .َصاَلُة الؾَّ

ـْ   ، ڤَطاِئَشَة َوَرَوى فِل َذلَِؽ َحِديًثا َط
ِّ
ـْ الـَّبِل َأكَُّف »: ملسو هيلع هللا ىلصَواْحَتجَّ بَِؿا ُرِوَي َط

 .«َأْوتُِروا َيا َأْهَؾ اْلُؼْرآنِ َقاَل 

ْقِؾ َطَؾك َأْصَحاِب اْلُؼْرآنِ : َقاَل  ْقِؾ َيُؼقُل إِكََّؿا ِقَقاُم الؾَّ  ها. «إِكََّؿا َطـَك بِِف ِقَقاَم الؾَّ
َْزِديِّ  ْٕ ٍّ ا

ـْ َطؾِل ـِ ُطَؿَر ، وَط ـْ اْب  ، ڤَط
ِّ
ـْ الـَّبِل ْقِؾ »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَط َصََلُة الؾَّ

 .«َوالـََّفاِر َمْثـَك َمْثـَك

ـِ ُطَؿَر َفَرَفَعُف َبْعُضُفؿْ   .َوَأْوَقَػُف بَْعُضُفؿْ ، واْخَتَؾَػ َأْصَحاُب ُشْعبََة فِل َحِديِث اْب

ـْ َطْبدِ    َوُرِوي َط
ِّ
ـْ الـَّبِل ـِ ُطَؿَر َط ـْ اْب ـْ َكافٍِع َط  اْلُعَؿِريِّ َط

ِ
 .َكْحُق َهَذا ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

 
َّ
ـِ ُطَؿَر َأنَّ الـَّبِل ـْ اْب ِحقُح َما ُرِوَي َط ْقِؾ َمْثـَك َمْثـَك»: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَوالصَّ  .«َصََلُة الؾَّ

ـْ َطْبدِ    َوَرَوى الثَِّؼاُت َط
ِ
ـِ ُطَؿرَ  اهلل  ، ْب

ِّ
ـْ الـَّبِل  .َوَلْؿ َيْذُكُروا فِقِف َصاَلَة الـََّفارِ  ملسو هيلع هللا ىلصَط

ـْ ُطَبْقدِ  ْقِؾ َمْثـَك  َوَقْد ُرِوَي َط ـِ ُطَؿَر َأكَُّف َكاَن ُيَصؾِّل بِالؾَّ ـْ اْب ـْ َكافٍِع َط  َط
ِ
اهلل

 .- أي ابـ ُطؿر - َمْثـَك َوبِالـََّفاِر َأْرَبًعا

ْقِؾ َوالـََّفاِر َمْثـَك : فِل َذلَِؽ َوَقْد اْخَتَؾَػ َأْهُؾ اْلِعْؾِؿ  َفَرَأى َبْعُضُفْؿ َأنَّ َصاَلَة الؾَّ

 َوَأْحَؿدَ ، َمْثـَك
ِّ
افِِعل  .َوُهَق َقْقُل الشَّ

ْقِؾ َمْثـَك َمْثـَك: َوَقاَل َبْعُضُفؿْ  ِع بِالـََّفاِر َأْرَبًعا، َصاَلُة الؾَّ ، َوَرَأْوا َصاَلَة التََّطقُّ

َْرَبِع قَ  ْٕ عِ مِْثَؾ ا ـْ َصاَلِة التََّطقُّ
ـِ ، ْبَؾ الظُّْفِر َوَغْقِرَها مِ َوُهَق َقْقُل ُسْػَقاَن الثَّْقِريِّ َواْب

 ها. «اْلُؿَباَرِك َوإِْسَحَؼ 
  َكاَن َرُسقُل »: قولُ

ِ
ْقِؾ َثََلَث َطْشَرَة َرْكَعةً  ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل ـْ الؾَّ  :«ُيَصؾِّل ِم

 .حؿؾ بعضفؿ ذلؽ طؾك الركعتقـ الخػقػتقـ: قؾت

 .وبعضفؿ حؿؾفا طؾك ركعتل العشاء
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 .وبعضفؿ حؿؾفا طؾك ركعتل الػجر

أهنا ثالثة طشر »: ڤوالذي يظفر أن هذا مقافؼ لؿا يروى طـ أم سؾؿة 

 .فال بلس بالتـقع، «ركعة

ـْ َذلَِؽ ِبَخْؿسٍ »: قولُ ُر ِم
 :«ُيقتِ

وهذا ، فال يجؾس يف شلء إٓ يف آخرها، أي خؿس ركعات بتسؾقؿٍة واحدة

 .بقاكف لؿا تؼدممقضح 

ـْ َأبِل ، وهق يف رمضان آكد، هذا مختصر لبعض أحؽام ققام الؾقؾ: فائدة فَع

 ، ڤُهَرْيَرَة 
ِّ
ـْ الـَّبِل َم »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَط ـْ َقاَم لَقَْؾَة الَْؼْدِر إِيَؿاًكا َواْحتَِساًبا ُغِػَر لَُف َما َتَؼدَّ َم

ـْ َذْكبِفِ  ـْ َصاَم َرَمَضاَن إِيَؿاًكا ، ِم ـْ َذْكبِفِ َوَم َم ِم  .متػؼ طؾقف، (1)«َواْحتَِساًبا ُغِػَر َلُف َما َتَؼدَّ

، ويـبغل لؾؿسؾؿ أن يؽقن لف حظ مـ ققام الؾقؾ ما استطاع إلك ذلؽ سبقاًل 

كان يصؾل طؾك راحؾتف حقث  ملسو هيلع هللا ىلصحتك إذا كـت يف سػر فنن الـبل ، فعقد كػسؽ

 .ڤتقجفت بف وهق يف السػر كؿا جاء يف الصحقحقـ طـ ابـ طؿر 

 .فالقصقة بالؿحافظة طؾك صالة الضحك وققام الؾقؾ وغقر ذلؽ مـ الـقافؾ

ـْ َأبِل َذرٍّ  ـْ ، ڤلؿا يف ذلؽ مـ الـػع العظقؿ أما صالة الضحك ما جاء َط َط

 
ِّ
ـْ َأَحِدُكْؿ َصَدَقةٌ ُيْصبِ »: َأكَُّف َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِل َفُؽؾُّ َتْسبِقَحٍة ، ُح َطَؾك ُكؾِّ ُسََلَمك ِم

َوُكؾُّ َتْؽبِقَرٍة َصَدَقٌة َوَأْمٌر ، َوُكؾُّ َتْفِؾقَؾٍة َصَدَقةٌ ، َوُكؾُّ َتْحِؿقَدٍة َصَدَقةٌ ، َصَدَقةٌ 

ـْ اْلُؿـَْؽرِ َصَدَقةٌ ، بِاْلَؿْعُروِف َصَدَقةٌ  ـْ ، َوَكْفٌل َط َذلَِؽ َرْكَعَتاِن َيْرَكُعُفَؿا َوُيْجِزُئ ِم

َحك ـْ الضُّ  .(2)«ِم
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، أو أكثر مـ ذلؽ، ولق صؾقت ركعة، وهؽذا ققام الؾقؾ فقف فضقؾة طظقؿة 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة ، فلكت رابٌح    ُسئَِؾ َرُسقُل : َقاَل ، ڤفَع
ِ
الِة َأْفَضُؾ : ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َأيُّ الصَّ

َلُة »: َبْعَد اْلَؿْؽُتقَبِة ؟ َقاَل  ْقؾِ الصَّ َقاِم َأْفَضُؾ َبْعَد . «فِل َجْقِف الؾَّ َؾ َأيُّ الصِّ
َفُسئِ

مَ  َشْفرُ »: َرَمَضاَن ؟ َقاَل   الَِّذي َتْدُطقَكُف اْلُؿَحرَّ
ِ
اهلل  كسلل، أخرجف مسؾؿ، (1)«اَّلل

 .التقفقؼ والعافقة
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 درباب ايرنس عكب ايصال٠

 

 [باُب ايرنِس َعٔكَب ايصَّال٠ٔ]

ـْ  - 134   َطْبدِ )َط
ِ
ـِ َطبَّاٍس  اَّلل ْكرِ »: ڤْب ْقِت بِالذِّ ـَ َيـَْصرُِف ، َأنَّ َرْفَع الصَّ ِحق

ـْ اْلَؿْؽُتقَبِة َكاَن َطَؾك َطْفِد َرُسقلِ    الـَّاُس ِم
ِ
ـُ َطبَّاسٍ  ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل ُكـُْت َأْطَؾُؿ إَذا : َقاَل اْب

 .«إَذا َسِؿْعُتفُ ، اْكَصَرُفقا بَِذلَِؽ 

  ُكـَّا َكْعرُِف اْكِؼَضاَء َصََلِة َرُسقلِ َما »: َوفِل َلْػظٍ 
ِ
َّٓ بِالتَّْؽبِقرِ  ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل  .((1)«إ

l: 

  اهلل وقد أمر، مـزلة الذكر بعد الصالة: احلديث لبياٌ ساق املصيف 
 .وغقر ذلؽ، والصقام، كالحج، بف ورغب بعد كثقر مـ العبادات

 :والرتكقز طؾك هذا الباب مـ الؿفؿات

ـْ َطْبدِ ، اإلمام أحؿدفؼد جاء يف مسـد    َط
ِ
ـِ َطْؿٍرو  اهلل َقاَل : َقاَل  ڤْب

  َرُسقُل 
ِ
َٓ َوُهَؿا َيِسقٌر »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َّٓ َدَخَؾ اْلَجـََّة َأ َٓ ُيْحِصقِفَؿا َرُجٌؾ ُمْسِؾٌؿ إِ َتاِن  َخؾَّ

ـْ َيْعَؿُؾ بِِفَؿا َقِؾقٌؾ ُيَسبُِّح  َوَيْحَؿُدُه َطْشًرا َوُيَؽبُِّرُه اَّللَ فِل ُدُبرِ ُكؾِّ َصََلٍة َطْشًرا  َوَم

  َقاَل َفَلَكا َرَأْيُت َرُسقَل  َطْشًرا
ِ
َفتِْؾَؽ َخْؿُسقَن َوِماَئٌة َيْعِؼُدَها بَِقِدِه َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

َساِن َوَأْلٌػ َوَخْؿُس ِماَئٍة فِل الِْؿقَزاِن َوإَِذا َأَخْذَت َمْضَجَعَؽ ُتَسبُِّحُف َوُتَؽبُِّرُه  بِالؾِّ

ْقَؾِة َوَتْحؿَ  ُؽْؿ َيْعَؿُؾ فِل اْلَقْقِم َوالؾَّ ل اْلِؿقَزاِن َفَليُّ
َساِن َوَأْلٌػ فِ ُدُه ِماَئًة َفتِْؾَؽ ِماَئٌة بِالؾِّ
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ْقَطاُن َوُهَق  َٓ ُيْحِصقَفا َقاَل َيْلتِل َأَحَدُكْؿ الشَّ ـِ َوَخْؿَس ِماَئِة َسقَِّئٍة َقاُلقا َفَؽْقَػ  َأْلَػْق

َٓ َيْػَعُؾ َوَيْلتِقِف َوُهَق ِفل  فِل َصََلتِِف َفَقُؼقُل  ُف  اْذُكْر َكَذا اْذُكْر َكَذا َحتَّك َيـَْػتَِؾ َفَؾَعؾَّ

ُمُف َحتَّك َيـَامَ   .(1)«َمْضَجِعِف َفََل َيَزاُل ُيـَقِّ

لؿا فقف  اهلل  طـ ذكر أن الشقطان حريص طؾك حرف العبد: والشاٍد

 .والؿثقبةفقريد حرمان الؿسؾؿ مـ إجر ، مـ الخقر

 :ذنس أقطاّ األذناز 

 :ٚاألذناز َكط١ٌُ إىل قطُني 

 .مطؾؼة: إول

 .مؼّقدة: الثاين

: قال تعالك، يف كؾ حقـ اهلل  فُقستحب أن ُيذَكر: أما الؿطؾؼة

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿

 .[29-28: الروم] ﴾ڤ ڤ ڤ

ـْ َطْبدِ    َط
ِ
ـِ ُبْسٍر  اهلل  رجٌؾ َفَؼاَل َأَتك »: َقاَل  ڤْب

َّ
 إِنَّ  َيا َرُسقَل : الـَّبِل

ِ
اهلل

ْساَلِم َقْد َكُثَرْت َطَؾْقـَا ُؽ بِِف َجامٌِع؟ َقاَل ، َشَرائَِع اإْلِ َٓ َيَزاُل لَِساُكَؽ : َفَباٌب َكَتَؿسَّ

ـْ ِذْكرِ   .أخرجف أحؿد، (2)«الؾِّف َرْصًبا ِم

 :بد٤ ايرنس املكٝد بعد ايضال٠ 

 مـ الذكر الُؿَؼقَّد بعد الصالة ؟ ملسو هيلع هللا ىلصوقد اختؾػ العؾؿاء فقؿا يبدأ بف الـبل 

يف الصحقح  ڤفذهب بعضفؿ إلك التؽبقر احتجاًجا بحديث ابـ طباس 
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ـْ اْلَؿْؽتُقبَةِ »: الؿذكقر يف الباب
ـَ َيـَْصِرُف الـَّاُس مِ ْكِر ِحق ْقِت بِالذِّ َكاَن  َأنَّ َرْفَع الصَّ

  َرُسقلِ َطَؾك َطْفِد 
ِ
  ُكـَّا كَْعِرُف اْكِؼَضاَء َصاَلِة َرُسقلِ »: ويف لػظ، (1)«ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 .«بِالتَّْؽبِقرِ 

 :يف شرح الحديث ♫قال الـقوي 

ْكِر » ْقِت بِالتَّْؽبِقِر َوالذِّ َؾِػ َأكَُّف ُيْسَتَحبُّ َرْفُع الصَّ َهَذا َدلِقٌؾ لَِؿا َقاَلُف َبْعُض السَّ

 .اْلَؿْؽُتقَبةِ َطِؼَب 

ـَ الؿتلخريـ
ـِ اْسَتَحبَُّف مِ  .بـ حزم الظاهري َومِؿَّ

َأنَّ َأْصَحاَب اْلَؿَذاِهِب اْلَؿْتُبقَطِة َوَغْقَرُهْؿ ُمتَِّػُؼقَن : بـ َبطَّاٍل َوآَخُرونَ  وكؼؾ

ْكِر َوالتَّْؽبِقرِ  ْقِت بِالذِّ  .َطَؾك َطَدِم اْستِْحَباِب َرْفِع الصَّ

ِعلُّ 
افِ َهَذا اْلَحِديَث َطَؾك َأكَُّف َجَفَر َوْقًتا َيِسقًرا َحتَّك ُيْعؾَِؿُفْؿ : َوَحَؿَؾ الشَّ

َٓ َأكَُّفْؿ َجَفُروا َدائًِؿا ْكِر   .ِصَػَة الذِّ

اَلِة  فاختار لإلمام والؿلمقم أن يذكر: قال ـَ الصَّ
اهلَل َتَعاَلك َبْعَد اْلَػَراِغ مِ

َّٓ َأْن َيُؽقَن إَِماًما ُيِريُد َأْن ُيَتَعؾََّؿ مِـُْف َفَقْجَفُر َحتَّك َيْعَؾَؿ َأكَُّف َقْد ُتُعؾَِّؿ َوُيْخِػَقاِن  َذلَِؽ إِ

 هـا. «مِـُْف ُثؿَّ ُيِسرُّ َوُحِؿَؾ اْلَحِديُث َطَؾك َهَذا

  َكاَن َرُسقُل »: قال، ڤيبدأ بؿا ثبت طـ ثقبان : وقال بعضفؿ
ِ
إَِذا ، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـْ َصاَلتِِف اْسَتْغَػَر َثاَلًثا
ََلمُ »: َوَقاَل ، «اْكَصَرَف مِ ََلُم َوِمـَْؽ السَّ ، الؾُفؿَّ َأْكَت السَّ

ْكَرامِ   .وكؾ حسـ، أخرجف مسؾؿ «َتَباَرْكَت َذا اْلَجََلِل َواإْلِ

 :حاي١ اإلَاّ عٓدَا ٜكٍٛ األذناز بعد ايضال٠ 

 ڤ لحديث َطائَِشةَ ، بقجفف إلك الؼبؾةُيستحب أن ُيمتك هبذا الذكر وهق متقجٌف 
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َؿ لؿ َيْؼُعْد إٓ مِْؼَداَر ما يؼقل ملسو هيلع هللا ىلصكان الـبل »: قالت ََلُم »: إذا َسؾَّ الؾفؿ أكت السَّ

ْكَرامِ  ََلُم َتَباَرْكَت َذا اْلَجََلِل َواإْلِ  .(1)«َوِمـَْؽ السَّ

ْكَرامِ »: ويف ِرَواَيِة ابـ ُكَؿْقرٍ   .«يا َذا اْلَجََلِل َواإْلِ

لؽـ كؾؿا ، ولـعؾؿ أن الرتتقب يف هذه إذكار واإلتقان هبا لقس بقاجٍب 

، ملسو هيلع هللا ىلصوأجر الؿتابعة لؾـبل ، أجر الذكر، كالف إجر ملسو هيلع هللا ىلصاقتدى اإلكسان برسقل 

ـٌ  ملسو هيلع هللا ىلصومـ استطاع أن يليت بلغؾب ما ثبت طـ الـبل  ومـ لؿ يستطع ، ففق حس

 .واهلل الؿقفؼ، فؾقليت بؿا تقسر
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 :قاٍ، فسغ َٔ ايصال٠ ضًِنإ إذا »: رحدٜح

 د«...ي٘ املًو، اهلل ٚحدٙ ال غسٜو ي٘ ال إي٘ إال 

 

ادٍ  - 135 ـِ ُشْعَبةَ  َمْقَلك اْلُؿِغقَرةِ ، )طـ َورَّ ـُ ُشْعَبَة إَِلك  َكَتَب اْلُؿِغقَرةُ : َقاَل ، ْب ْب

  َأنَّ َرُسقَل »: ڤُمَعاِوَيَة 
ِ
ََلِة َوَسؾَّؿَ  ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل ـَ الصَّ َٓ إَِلَف »: َقاَل ، َكاَن إَِذا َفَرَغ ِم

 َّٓ َٓ َشرِيَؽ َلفُ  إِ لَُف اْلُؿْؾُؽ َوَلُف اْلَحْؿُد َوُهَق َطَؾك ُكؾِّ َشْلٍء ، اَّللُ َوْحَدُه 

َٓ َماكَِع لَِؿا َأْطَطْقَت  ،َقِديرٌ  َٓ ُمْعطَِل لَِؿا َمـَْعَت ، الؾُفؿَّ  َٓ ، َو ـَْؽ َو َيـَْػُع َذا اْلَجدِّ ِم

 .(1)«فسؿعُتف يلمر الـاَس بذلؽ، ثؿ وفدُت بعُد طؾك ُمعاويةَ « اْلَجدُّ 

وكان يـفك . وكثرِة السمال، وإضاطِة الؿالِ ، وكان يـفك طـ ققَؾ وقاَل »: ويف لػظٍ 

فاِت   .((2)«ومـٍع وهات، ووأِد البـاِت ، طـ ُطؼقِق إمَّ

 .والؿراُد بعَد التسؾقؿ، َأي آخرها: «ُدُبرِ كِؾ صَلةٍ »: قولُ

دُّ   .الغـك والحظُّ : الجَّ

دُّ  دِّ مـؽ الجَّ  .ٓ يـػع صاحَب الحظِّ والغـك مـَؽ ِغـَاه وَحظُّف: ٓ يـػع ذا الجَّ

َـّ حقَّات: وْأُد البـات  .دفـفـ وه

وحرص ، َأي البخؾ بالؿال طـ اإِلكػاق يف وجقهِف الؿشروطة: ومـٍع وهاِت 

 .جؿِعفشديد طؾك 
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l: 

وفقف ، استحباب التفؾقؾ دبر الؿؽتقبة: احلديث لبياٌ ساق املصيف 

 .غقر ذلؽ مـ الػقائد

ـْ َطْبدِ     ويف الباب ما جاء َط
ِ
َبْقِر  اهلل ـِ الزُّ   َكاَن َرُسقُل : َقاَل ، ڤْب

ِ
اهلل

َّٓ »: َيُؼقمَ اهلُل َطَؾْقِف َيُؼقُل ِطـَْد اْكِؼَضاِء َصاَلتِِف َقْبَؾ َأْن  َصؾَّك َٓ  َٓ إَِلَف إِ اَّللُ َوْحَدُه 

َّٓ ، َلُف اْلُؿْؾُؽ َوَلُف اْلَحْؿُد َوُهَق َطَؾك ُكؾِّ َشْلٍء َقِديرٍ ، َشرِيَؽ َلفُ  َة إِ َٓ ُققَّ َٓ َحْقَل َو

 
ِ
َّٓ إِيَّاهُ  َٓ َكْعُبُد ، بِاَّلل ـُ َلُف الـَّْعَؿُة َوَلُف اْلَػْضُؾ َوَلُف الثَّـَاُء ا، إِ َٓ إِلََف ، ْلَحَس ِف  اْلَحْؿُد لِؾَّ

 َّٓ ـَ َولْق َكرَِه اْلَؽافُِرونَ  إِ ي ـَ َلُف الدَّ  .(1)«اَّللُ ُمْخِؾِصق

ـْ ُمَعاذِ  ـِ َجَبٍؾ  وما جاء َط َؿ َأَخَذ بَِقِدهِ ، ڤْب ، َأنَّ َرُسقَل َصؾَّك َطَؾْقِف َوَسؾَّ

ُِحبَُّؽ ، َيا ُمَعاذُ »: َوَقاَل  َٕ  إِكِّل 
ِ
ُِحبَُّؽ ، َواَّلل َٕ  إِكِّل 

ِ
َٓ »: َفَؼاَل ، «َواَّلل ُأوِصقَؽ َيا ُمَعاُذ 

َـّ فِل ُدُبِر ُكؾِّ َصََلٍة َتُؼقُل  ُفؿَّ َأِطـِّل َطَؾك ِذْكِركَ  :َتَدَط ـِ ، َوُشْؽِركَ ، الؾَّ َوُحْس

 .أخرجف أبق داود، (2)«ِطَباَدتَِؽ 

ـِ َأبِل َبْؽَرَة  الَةِ ، َوالَِدهُ َأكَُّف َكاَن َسِؿَع ، ڤوطـ اْب ُفؿَّ »: َيُؼقُل فِل ُدُبِر الصَّ الؾَّ

ـَ اْلُؽْػرِ   .أخرجف أحؿد (3)«َوَطَذاِب اْلَؼْبرِ ، َواْلَػْؼرِ ، إِكِّل َأُطقُذ ِبَؽ ِم

ـْ  ْقـَا َخْؾَػ َرُسقلِ »: َقاَل ، ڤاْلَبَراِء اْبـ َطاِزب  وَط   ُكـَّا إَِذا َصؾَّ
ِ
َأْحَبْبـَا  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـْ َيِؿقـِِف ُيْؼبُِؾ َطَؾْقـَا بَِقْجِفِف َقاَل َفَسِؿْعُتُف َيُؼقُل  َربِّ ِقـِل َطَذاَبَؽ َيْقَم »: َأْن َكُؽقَن َط
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 فقف: هذا حديث حسـ.

(، وقال 971) (، وهق يف اإلرواء لإلمام إلباين 2458(، والـسائل )61:1أخرجف أبق داود ) (3)

 فقف: وهذا سـد صحقح طؾك شرط مسؾؿ.
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 .أخرجف مسؾؿ، (1)«َتْبَعُث َأْو َتْجَؿُع ِطَباَدكَ 

 .والتؽبقر طؾك ما يليت يف حديث الباب، والتحؿقد، ثؿ يليت بالتسبقح

هق وراد الثؼػل ويؼال أبق القرد الؽقيف، ثؼة  «الؿغقرة وراد كاتب »قولُ: 

 قؾقؾ الحديث.

 ويف الحديث الؽتابة بالعؾؿ وهق أحد أوجف إداء.

 وفقف طؿؾ السؾػ بالحديث والحث طؾقف وإمر بف.

 أي يزجر، والـفل يػقد التحريؿ. «يـفك»قولُ: 

 ومـ أشر الغقبة والـؿقؿة .كثرة الؽالم لغقر فائدة  «طـ ققؾ وقال»قولُ: 

ۆ ۈ ۈ ﴿أي اإلسراف يف غقر وجفف ، قال تعالك  «وإضاطة الؿال»قولُ: 

 .[52]إكعام:  ﴾ٴۇ ۋ ۋ ۅ 

إما أن يحؿؾ طؾك الؿسللة الؿحرمة أو كثرة إسئؾة  «وكثرة السمال»قولُ: 

 لغقر مصؾحة شرطقة.

 يعد مـ الؽبائر.هق طصقاهنـ يف غقر معصقة اهلل وهق  «وطؼقق إمفات»قولُ: 

ڤ ڦ ڦ ڦڦ ﴿أي قتؾفـ حقات قال تعالك  «ووأد البـات»قولُ: 

 .[:، 9]التؽقير:  ﴾ڄ ڄ ڄ

 ×××× «ومـع»قولُ: 

 ×××بؿا لل لف  «وهات»
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 ذٖب أٌٖ ايدثٛز »: رحدٜح

 د«...بايدزدات ايع٢ً ٚايٓعِٝ املكِٝ

 

ـْ ُسَؿلٍّ َمْقَلك َأبِل َبْؽرِ  - 136 ـِ َطْبدِ  )وَط ـِ  ْب ْحَؿ ـِ اْلَحاِرِث  الرَّ ـْ  ْب ـِ ِهَشاٍم َط ْب

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  اِن َط ؿَّ ـَ َأَتْقا َرُسقَل »: ڤَأبِل َصالٍِح السَّ   َأنَّ ُفَؼَراَء الُْؿَفاِجرِْي
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص اَّلل

  َيا َرُسقَل : َفَؼاُلقا
ِ
َرَجاِت اْلُعَؾك َوالـَِّعقِؿ ، اَّلل ُثقِر بِالدَّ . اْلُؿِؼقؿِ َقْد َذَهَب َأْهُؾ الدُّ

َٓ ، َوَيُصقُمقَن َكَؿا َكُصقمُ ، ُيَصؾُّقَن َكَؿا ُكَصؾِّل: َقاَل َوَما َذاَك ؟ َقاُلقا ُققَن َو َوَيَتَصدَّ

ُق  َٓ ُكْعتُِؼ . َكَتَصدَّ   َفَؼاَل َرُسقُل . َوُيْعتُِؼقَن َو
ِ
ُؿُؽْؿ َشْقًئا ُتْدِرُكقَن بِِف : ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل َأَفََل ُأَطؾِّ

ـْ َسَبَؼُؽؿْ  ـْ َبْعَدُكؿْ َوتَ ، َم َٓ َيُؽقُن َأَحٌد َأْفَضَؾ ِمـُْؽؿْ . ْسبُِؼقَن َم ـْ َصـََع ، َو َّٓ َم إ

  َيا َرُسقَل ، َبَؾك: ِمْثَؾ َما َصـَْعُتْؿ ؟ َقاُلقا
ِ
ُتَسبُِّحقَن َوُتَؽبُِّروَن َوَتْحَؿُدوَن : َقاَل . اَّلل

ةً : ُدُبَر ُكؾِّ َصََلةٍ  ـَ َمرَّ  .(1)«َثََلًثا َوَثََلثِق

ـَ »: َقاَل َأُبق َصالٍِح  َْمَقاِل ِبَؿا : َفَؼاُلقا، َفَرَجَع ُفَؼَراُء اْلُؿَفاِجرِي ْٕ َسِؿَع إْخَقاُكـَا َأْهُؾ ا

  َفَؼاَل َرُسقُل . َفَػَعُؾقا ِمْثَؾفُ ، َفَعْؾـَا
ِ
ـْ َيَشاءُ  َذلَِؽ َفْضُؾ : ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل قِف َم

 ُيْمتِ
ِ
 .«اَّلل

ْثُت َبْعَض : َقاَل ُسَؿل   َؿا َقاَل : َفَؼاَل َوِهْؿَت ، َأْهِؾل َهَذا اْلَحِديَث َفَحدَّ : إِكَّ

ـَ َوَتْحَؿُد  ُتَسبُِّح » ـَ َوُتَؽبِّرُ  اَّللَ َثََلًثا َوَثََلثِق ـَ  اَّللَ َثََلًثا َوَثََلثِق اَّللَ َثََلًثا َوَثََلثِق

 َواْلَحْؿُد  َبُر َوُسْبَحانَ اَّللُ َأكْ  :َفَؼاَل  َفَرَجْعُت إَِلك َأبِل َصالٍِح َفُؼْؾُت َلُف َذلَِؽ 
ِ
اَّلل

فِ  ـَ  اَّللُ َأْكَبُر َوُسْبَحانَ  لِؾَّ َـّ َثََلَثًة َوَثََلثِق ـْ َجِؿقِعِف ِف َحتَّك َتْبُؾَغ ِم  َواْلَحْؿُد لِؾَّ
ِ
 .«(اَّلل
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l: 

 .ساق املصيف احلديث لبياٌ فطل التسبيح والتخنيد والتلبري والرِّكس عنومًا

 :«بـ هشام بـ الحارث الرحؿـ بـ طبد بؽر سؿل مقلك أبل»: قولُ

 .مات سـة ثالثقـ مؼتقٓ بؼديد، ثؼة مـ السادسة

، وهذا حديٌث طظقؿ تضؿـ اإلشارة إلك مسللٍة مفؿة وهل التسبقح

 .دبر كؾ صالة، والتؽبقر، والتحؿقد

 :عد٠ أحادٜح َٓٗا ملسو هيلع هللا ىلصٚقد ٚزدت عٔ ايٓيب  

ـْ ، ڤحديث َأبِل ُهَرْيَرَة : إول   َرُسقلِ َط
ِ
ـْ َسبََّح »: قال ملسو هيلع هللا ىلصاهلل اَّللَ فِل ُدُبرِ  َم

ـَ  ـَ  َوَحِؿَد ، ُكؾِّ َصََلٍة َثََلًثا َوَثََلثِق ـَ  َوَكبَّرَ ، اَّللَ َثََلًثا َوَثََلثِق َفْتِؾَؽ ، اَّللَ َثََلًثا َوَثََلثِق

َّٓ : َوَقاَل َتَؿاَم الِْؿاَئةِ ، تِْسَعٌة َوتِْسُعقنَ  َٓ َشرِيَؽ لَفُ اَّللُ  َٓ إِلََف إِ َلُف الُْؿْؾُؽ َوَلُف ، َوْحَدُه 

 .(1)«الَْحْؿُد َوُهَق َطَؾك ُكؾِّ َشْلٍء َقِديٌر ُغِػَرْت َخَطاَياُه َوإِْن َكاَكْت ِمثَْؾ َزبَِد اْلبَْحرِ 

  حديث َطْبدِ : الثاين
ِ
ـِ َطْؿٍرو اهلل   َقاَل َرُسقُل : َقاَل  ڤبـ العاص  ْب

ِ
: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

« َٓ َتاِن  َٓ َوُهَؿا َيِسقرٌ  َخؾَّ َّٓ َدَخَؾ اْلَجـََّة َأ ـْ َيْعَؿُؾ بِِفَؿا ، ُيْحِصقِفَؿا َرُجٌؾ ُمْسِؾٌؿ إِ َوَم

ل ُدُبِر ُكؾِّ َصََلٍة َطْشًرا َوَيْحَؿُدُه َطْشًرا َوُيَؽبُِّرُه َطْشًرا ُيَسبُِّح ، َقِؾقٌؾ 
، (2)«...اَّللَ فِ

 .أخرجف أحؿد

رواية أخرجفا البخاري يف حديث أبل يف ، ڤحديث أبل هريرة : الثالث 

والتسبقح ، والتحؿقد إحدى طشرة، أن التؽبقر يؽقن إحدى طشرة»: صالح

 .وكٌؾ َثَبت، «إحدى طشرة
                                                                                       

 (.37:3، 37:2(، ومسؾؿ يف صحقحف )7516أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)

(، وغقرهؿ، وصححف اإلمام 37:(، وابـ ماجف )4521(، والرتمذي )6176أخرجف أبق داود ) (2)

 يف صحقح الســ. إلباين 



            

 271 ملسو هيلع هللا ىلصكتاب صفة صالة النيب 
 

ـِ َثابٍِت  حديث َزْيدِ : الرابع ُأمُِروا َأْن ُيَسبُِّحقا ُدُبَر ُكؾِّ َصاَلٍة »: َقاَل ، ڤْب

ـَ  ـَ َوَيْحَؿُدوا َثاَلًثا ، َثاَلًثا َوَثاَلثِق ـَ ، َوَثاَلِثق ـَ ، َوُيَؽبُِّروا َأْرَبًعا َوَثاَلِثق
 َرُجٌؾ مِ

َ
َفُلتِل

َْكَصاِر فِل َمـَامِفِ  ْٕ   َأَمَرُكْؿ َرُسقُل : َفِؼقَؾ َلفُ ، ا
ِ
َأْن ُتَسبُِّحقا ُدُبَر ُكؾِّ َصاَلٍة َثاَلًثا  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـَ  ـَ ، َوَثاَلثِق ـَ ؟ َقاَل َوُتَؽبُِّروا ، َوَتْحَؿُدوا َثاَلًثا َوَثاَلثِق ق
: َقاَل ، َكَعؿْ : َأْرَبًعا َوَثاَلثِ

ـَ   ، َواْجَعُؾقا فِقَفا التَّْفؾِقَؾ ، َفاْجَعُؾقَها َخْؿًسا َوِطْشِري
َّ
ا َأْصَبَح َأَتك الـَّبِل ، ملسو هيلع هللا ىلصَفَؾؿَّ

 .(1)«اْجَعُؾقَها َكَذلَِؽ »: َفَؼاَل ، َفَذَكَر َذلَِؽ َلفُ 

وكؾؿا جاء بؿا ، ـ إجرفؽٌؾ حسـ وكؾؿا ازداد اإلكسان مـ الخقر ازداد م

 .ُيرَجك لف الخقر، تقسر

فنكف قد ، أو هتؾقؾ، أو تؽبقر، أو تسبقح، أما أن يؼقم مـ مؼامف بدون استغػار

 .ُحِرَم إجر العظقؿ

گ گ ڳ ﴿: قد أمركا أن كذكره بعد الصالة فؼال واهلل 

 .[214: الـساء] ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ 

 ۅ ۉ ۉ ې﴿: قال تعالك فالؿسؾؿ يخرج مـ طبادٍة ويدخؾ يف أخرى

 .[9-8: الشرح] ﴾ې ې ې ى

فلقبؾ طؾك طبادٍة أخرى حتك ، أكؽ إذا فرغت مـ طبادة»: ققؾ يف معـك أية

 .«بالعؿؾ الصالح اهلل  تؾؼك

 :ذنس بعض األذناز املطًك١ 

َأنَّ » :ڤأم الؿممـقـ ، بـت الحارث وهـاك أذكار مطؾؼة مثؾ حديث ُجَقْيِرَيةَ 

 
َّ
ـْ ِطـِْدَها ُبْؽَرةً  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِل

 فِل َمْسِجِدَها، َخَرَج مِ
َ
ْبَح َوِهل ـَ َصؾَّك الصُّ ُثؿَّ َرَجَع ، ِحق

                                                                                       

 (.463) (، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل 2461أخرجف الـسائل يف ســف ) (1)
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 َجالَِسةٌ ، َبْعَد َأْن َأْضَحك
َ
 .«َما ِزْلِت َطَؾك اْلَحاِل الَّتِل َفاَرْقُتِؽ َطَؾْقَفا؟»: َفَؼاَل ، َوِهل

 ، َكَعؿْ : َقاَلْت 
ُّ
اٍت ، َدِك َأْرَبَع َكِؾَؿاٍت َلَؼْد ُقْؾُت َبعْ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل الـَّبِل َلْق ، َثََلَث َمرَّ

َـّ   َوبَِحْؿِدِه َطَدَد َخْؾِؼفِ  ُسْبَحانَ : ُوِزَكْت ِبَؿا ُقْؾِت ُمـُْذ اْلَقْقِم َلَقَزَكْتُف
ِ
َوِرَضا َكْػِسِف ، اَّلل

 .أخرجف مسؾؿ، (1)«َوِمَداَد َكِؾَؿاتِفِ ، َوِزَكَة َطْرِشفِ 

ـْ ُمْصَعِب  ـِ َسْعدٍ  وَط َثـِل َأبِل، ْب ُكـَّا »: َقاَل ، ڤبـ أبل وقاص  سعد - َحدَّ

  ِطـَْد َرُسقلِ 
ِ
، «َأَيْعِجُز َأَحُدُكْؿ َأْن َيْؽِسَب ُكؾَّ َيْقٍم َأْلَػ َحَسـَةٍ »: َفَؼاَل ، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـْ ُجَؾَساِئِف َكْقَػ َيْؽِسُب َأَحُدَكا َأْلَػ َحَسـٍَة ؟
ِماَئَة ُيَسبُِّح »: َقاَل ، َفَسَلَلُف َسائٌِؾ مِ

 .(2)«َتْسبِقَحٍة َفُقْؽَتُب َلُف َأْلُػ َحَسـٍَة َأْو ُيَحطُّ َطـُْف َأْلُػ َخطِقَئةٍ 

 :َٔ فٛا٥د األذناز 

 :ٚاألذناز َٔ أضباب اضتجاب١ ايدعا٤ 

ـْ َأَكسِ  ـِ َمالٍِؽ  فػل حديث َط  : َقاَل  ڤْب
ِّ
 ملسو هيلع هللا ىلصَجاَءْت ُأمُّ ُسَؾْقٍؿ إَِلك الـَّبِل

َـّ  َفَؼاَلْت َيا َرُسقَل   َطؾِّْؿـِل َكؾَِؿاٍت َأْدُطق بِِف
ِ
ـَ »: َقاَل . اهلل ، َطْشًرا اَّللَ  ُتَسبِِّحق

ُف َيُؼقُل ، َوُتَؽبِّرِيـَُف َطْشًرا، َوَتْحَؿِديـَُف َطْشًرا َقْد َفَعْؾُت َقْد : ُثؿَّ َسِؾل َحاَجَتِؽ َفنِكَّ

 .أخرجف أحؿد، (3)«َفَعْؾُت 

ُفؿَّ َوبَِحْؿِدكَ  ُسْبَحاَكَؽ »: الصالة بؼقلفوٓ بلس أن يليت اإلكسان يف آخر  ، الؾَّ

 .«َأْسَتْغِػُرَك َوَأُتقُب إَِلْقَؽ ، َأْشَفُد َأْن ٓ إَِلَف إِٓ َأْكَت 

 : َقاَلْت ، ڤطؾك ما جاء يف حديث َطاِئَشَة 
ُّ
َكثِقًرا َما َيُؼقُل إَِذا  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن الـَّبِل

                                                                                       

 (.3837أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (1)

 .(37:9) أخرجف مسؾؿ (2)

، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام (:54ص( «طؿؾ الققم والؾقؾة»يف  أخرجف آمام الـسائل  (3)

 (، وقال فقف: هذا حديث حسـ طؾك شرط مسؾؿ.57برقؿ ) القادطل 
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ـْ َمْجؾِِسفِ 
ُفؿَّ َوِبَحْؿِدكَ  ُسْبَحاَكَؽ »: َقاَم مِ َأْسَتْغِػُرَك ، َأْشَفُد َأْن ٓ إَِلَف إِٓ َأْكَت ، الؾَّ

ـْ َأَحبِّ اْلَؽالِم إَِلْقَؽ : َفَؼاَلْت َلُف َطائَِشةُ ، «َوَأُتقُب إِلَْقَؽ  : َفَؼاَل ، إِنَّ َهِذِه اْلَؽؾَِؿاِت َلِؿ

ـْ  اَّللَ ٓ َيُؼقُلَفا َطبٌْد  إِكِّل َْٕرُجق»  .(1)«َمْجِؾِسِف إِٓ ُغِػَر َلُف َوإِْن َكاَن َقْد َأْكَثرَ  إَِذا َقاَم ِم

ـَ »: قولُ  :«َأنَّ ُفَؼَراَء اْلُؿَفاِجرِْي

وذلؽ أهنؿ ، بقاٌن لؿا كان طؾقف أهؾ الفجرة مـ الػؼر وضقؼ الحال: فيُ 

مـفؿ مـ خرج إلك ، اهلل وأهالقفؿ فاريـ بديـ، وأمقالفؿ، خرجقا مـ ديارهؿ

ومعؾقم حال الؿفاجر أكف قد ٓ ، ومـفؿ مـ هاجر إلك الؿديـة، الحبشة مرتقـ

 .يستطقع أن يحؿؾ معف إٓ ما يقاري سقءتف

 :اهلل  الغـقؿة يف فؼراء الؿفاجريـ قال اهلل  ولذلؽ جعؾ
ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ﴿

 .[9: الحشر] ﴾ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې

 .ُصِرَع مـ شدة الجقعوربؿا ، طؾك مؾئ بطـف ملسو هيلع هللا ىلصيؾزم الـبل  ڤوكان أبق ُهريرة 

وٓ ، ولؿ يؽـ لفؿ ملوى، ملسو هيلع هللا ىلصوكان أصحاب الصػة يـزلقن طؾك الـبل 

 .وٓ شلء مـ ذلؽ، لباس

                                                                                       

 مـ« إبقاب كتاب»طزاه الحافظ ابـ حجر يف كتابف الـؽت طؾك مؼدمة ابـ الصالح ٕبل أحؿد العسال، يف  (1)

 ،حسـ وإسـاده:  قال ثؿ، بف - ڤ - طائشة إسقد، طـ طـ إسحاق أبل طـ ققس بـ طؿرو صريؼ

غريب مـ »أصرافف( مـ هذا القجف، وقال:  -/أ 455) «إفراد»والحديث أطؾف الدارقطـل وأخرجف يف 

. فظفر هبذا; أن «بـ كثقر الؽقيف طـف بـ ققس، وتػرد بف محؿد حديث أبل إسحاق طـف، تػرد بف طؿرو

بـ ققس، وهق الؿتػرد بف طـ طؿرو، والؽقيف هذا مرتوك، وهق  يرويف هذا الؽقيف طـ طؿروالحديث 

بـ  محؿد». ولعؾ الحافظ ابـ حجر اشتبف طؾقف بـ «الؾسان»و  -تؿققزًا  - «هتذيب التفذيب»مرتجؿ لف يف 

 أطؾؿ. أفاده الثؼة، فؾؿ يربزه يف اإلسـاد طؾك أساس أكف ثؼة، وٓ يخشك مـ جاكبف. واهلل «كثقر العبدي

 صاحب أرشقػ مؾتؼك أهؾ الحديث.
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ًٓ  بؾ كان يلمر أن يشرتي لفؿ مع بعض التجار شقًئا مـ الؾباس  ڤبال

 قال فعـ طبد، والذي ُيصؾح حالفؿ، الذي يقاري سقءهتؿ
ُّ
 اْلَفْقَزكِل

ِ
َلِؼقُت : اهلل

 ًٓ َن رسقل باَِل   ُمَمذِّ
ِ
ْثـِل َكْقَػ كاكت َكَػَؼُة  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل بَِحَؾَب فؼؾت يا باَِلُل َحدِّ

  رسقل
ِ
ٌء كـت أكا الذي َألِل ذلؽ مـف ُمـُْذ َبَعَثفُ »: قال ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ْ
اهلل إلك  ما كان لف َشل

ْكَساُن ُمْسؾًِؿا َفَرآُه َطاِرًيا َيْلُمُركِل  وكان إذا َأَتاُه اإْلِ
َ
َفَلْكَطؾُِؼ فاستؼرض  َأْن ُتُقفِّل

ـَ فؼال يا  َفَلْشَتِري لف اْلُبْرَدَة َفَلْكُسقُه َوُأْصِعُؿُف حتك اْطَتَرَضـِل َرُجٌؾ مـ اْلُؿْشِرِكق

باَِلُل إِنَّ ِطـِْدي َسَعًة فال َتْسَتْؼِرْض مـ َأَحٍد إٓ مِـِّل َفَػَعْؾُت فؾؿا َأْن كان َذاَت َيْقٍم 

 ُ
ِ
ْلُت ُثؿَّ ُقْؿُت ٕ اِر فؾؿا َتَقضَّ اَلِة فنذا اْلُؿْشِرُك قد َأْقَبَؾ يف ِطَصاَبٍة مـ التُّجَّ َن بِالصَّ َؤذِّ

ًٓ َغؾِقًظا وقال لل َأَتْدِري  َؿـِل وقال لل َقْق  قؾت يا َلبَّاُه َفَتَجفَّ
ُّ
َأْن َرآكِل قال يا َحَبِشل

ْفِر قال قؾت َقِريٌب قال إكؿا َبْقـََؽ وَ  ـَ الشَّ َبْقـَُف َأْرَبٌع َفآُخُذَك بِالَِّذي َكْؿ َبْقـََؽ َوَبْق

َك َتْرَطك اْلَغـََؿ كؿا ُكـَْت قبؾ ذلؽ  .الحديث... (1)«َطَؾْقَؽ َفَلُردُّ

  َأَتْقا َرُسقَل »: قولُ 
ِ
 :«ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل

اهلل طؾقفؿ  وحرص الؿفاجريـ وإكصار رضقان، سمال أهؾ العؾؿ: فيُ

 .ومالزمة العؿؾ الصالح، اهلل  طؾك التػؼف يف ديـ

  َيا َرُسقَل »: قولُ
ِ
 :«اَّلل

بؾ  ،أو يا أحؿد، باسؿف بؼقلفؿ يا محؿد ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  لؿ يؽـ الصحابة يـادوا رسقل

ًٓ ، اهلل يا كبل، اهلل يا رسقل كاكقا يـادوكف ،  ٕمر ربف تعظقًؿا لشلكف وامتثا

: وباسؿ الرسقل كؿا يف ققلف تعالك، يف مقاصـ باسؿ الـبل ملسو هيلع هللا ىلصاهلل كادى كبقف  فنن

 .[52: الؿائدة] ﴾گ گ گ﴿: وبؼقلف ،  [75: إكػال] ﴾ڃڃ ﴿
                                                                                       

 (.296) (، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل 4166أخرجف أبق داود ) (1)
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 .أي أخذوا وحصؾقا بسبب أطؿالفؿ: «ذهب»: قولُ

ُثقرِ »: قولُ  .بالدثقر ٕكف ُيدثِر صاحبف ويغطقف أي أهؾ إمقال سؿل :«َأْهُؾ الدُّ

َرَجاِت اْلُعَؾك»: قولُ  :«بِالدَّ

ۓ ڭ ڭ ﴿: اهلل  قال، والـار دركات، فالجـة درجات، أي يف الجـة

 .[256: الـساء] ﴾ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ

َها»: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل الـبل  وكؿا قال ل اْلَجـَِّة ِماَئَة َدَرَجٍة َأَطدَّ
ـَ فِل  إِنَّ فِ اَّللُ لِْؾُؿَجاِهِدي

  َسبِقؾِ 
ِ
 .(1)«اَّلل

ھ ﴿: اهلل  أي الذي ٓ تحقل طـف كؿا قال: «َوالـَِّعقِؿ اْلُؿِؼقؿِ »: قولُ

 .[68: الـساء] ﴾ھ ھھ

ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ ﴿: وقال تعالك مخربا طـفؿ

 ﴾ۀ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

 .[46-45: فاصر]

ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ﴿: وقال تعالك

ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ ی ی ی 

 [41-:3: فاصر] ﴾یجئ حئ مئ ىئ يئ

 :«َوَما َذاكَ »: قولُ

لؿ يؽـ يعؾؿ الغقب وهذا رٌد  ملسو هيلع هللا ىلصالسمال فقؿا ُيشؽؾ وفقف أن الـبل : فيُ

بشر ٓ يعؾؿ إٓ ما  ملسو هيلع هللا ىلصفنن الـبل ، ويرجقه، ويسللف ملسو هيلع هللا ىلصطؾك مـ يدطق الـبل 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ﴿: اهلل طؾؿف
                                                                                       

 ( طـ أبل هريرة.38:1أخرجف البخاري ) (1)
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 .[299 :إطراف] ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

 :«ُيَصؾُّقَن َكَؿا ُكَصؾِّل»: قولُ

ومـزلتفا رفقعة ، جؾقؾ وأجرها، فقف فضقؾة الصالة وأهنا طبادة طظقؿة

 .ولفذا بدأوا هبا ومـ بركتفا أكف يشرتك فقف الغـل والػؼقر،  اهلل طـد

 :«َوَيُصقُمقَن َكَؿا َكُصقمُ »: قولُ

فضقؾة الصقام والؿعـك ُيطؾؼ طؾك صالة الـػؾ والػريضة وصقام : فيُ

 .اهلل  يؼرب إلك فؽؾف مؿا، والػريضة، الـػؾ
ُق »: قولُ َٓ َكَتَصدَّ ُققَن َو  :«َوَيَتَصدَّ

 .وقد يتقسر ٕحدهؿ كؾ إوجف، أن الـاس يتػاضؾقن يف أوجف فعؾ الخقر: فيُ

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة : ڤكؿا جاء يف شلن أبل بؽٍر    َقاَل َرُسقُل : َقاَل ، ڤَط
ِ
 - اهلل

ـْ َأْصَبَح ِمـُْؽُؿ اْلَقْقَم َصائًِؿا» :ملسو هيلع هللا ىلص ـْ َتبَِع ِمـُْؽُؿ »: َقاَل ، َأَكا: َقاَل َأُبق َبْؽرٍ  «؟َم َفَؿ

ـْ َأْصَعَؿ ِمـُْؽُؿ اْلَقْقَم ِمْسؽِقـًا؟»: َقاَل ، َأَكا: َقاَل َأُبق َبْؽرٍ  «؟ اْلَقْقَم َجـَاَزةً  َقاَل َأبُق  «َفَؿ

ـْ َطاَد ِمـُْؽُؿ الَْقْقَم َمرِيًضا»: َقاَل ، َأَكا: بَْؽرٍ    َفَؼاَل َرُسقُل ، َأكَا: َقاَل َأُبق بَْؽرٍ  «؟َفَؿ
ِ
 - اهلل

َّٓ َدَخَؾ اْلَجـَّةَ »: ملسو هيلع هللا ىلص ل اْمرٍِئ إِ
ـَ فِ  .َرَواُه ُمْسؾِؿٌ ، (1)«َما اْجَتَؿْع

ًٓ  اهلل  اهلل فنن إكصار آتاهؿ وهذا فضؾ، فضؾ الصدقة: فيُو أمقا

ضؾ  يفكؾ امرٍئ »: ويف الحديث، ويـػؼقن يف أوجف الخقر، ورزًقا يتصدققن مـف

لؿ يتصدققا لؾـقة الطقبة فػل حديث َكبَْشَة  وإن والؿفاجرون لفؿ أجر، (2)«صدقتف

  َأكَُّف َسِؿَع َرُسقَل ، ڤإَكََّؿاِريُّ 
ِ
َْرَبَعِة َكَػرٍ »: َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ِٕ ْكَقا  : إِكََّؿا الدُّ

ًٓ َوِطْؾًؿا َفُفَق َيتَِّؼل فِقفِ  َرَزَقفُ  َطبْدٍ  ا، َوَيِصُؾ فِقِف َرِحَؿفُ ، َربَّفُ  اَّللُ َما ، َوَيْعَؾُؿ لِؾَِّف فِقِف َحؼًّ
                                                                                       

 (.2139أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (1)

 ( طـ طؼبة بـ طامر.28444أخرجف أحؿد ) (2)
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ًٓ َفُفَق َصاِدُق الـِّقَِّة َيُؼقُل  َرَزَقفُ  َوَطْبدٍ ، َفَفَذا بِلَْفَضِؾ الَؿـَاِزلِ  لَْق : اَّللُ ِطْؾًؿا َولَْؿ َيْرُزْقُف َما

ًٓ لََعِؿْؾُت بَِعَؿِؾ ُفََلٍن َفُفقَ  ًٓ َولَْؿ  َرَزَقفُ  َوَطبْدٍ ، تِِف َفلَْجُرُهَؿا َسَقاءٌ بِـِقَّ  َأنَّ لِل َما اَّللُ َما

َٓ َيتَِّؼل فِقِف َربَّفُ ، َيْرُزْقُف ِطْؾًؿا َٓ َيِصُؾ فِقِف َرِحَؿفُ ، َفُفَق َيْخبُِط فِل َمالِِف بَِغْقِر ِطْؾٍؿ  َٓ ، َو َو

ا َٓ ِطْؾًؿا َفُفَق َيُؼقُل  لَْؿ َيْرُزْقفُ  َوَطبْدٍ ، الَؿـَاِزلِ َفَفَذا بِلَْخبَِث ، َيْعَؾُؿ لِؾَِّف فِقِف َحؼًّ ًٓ َو : اَّللُ َما

ًٓ َلَعِؿْؾُت فِقِف بَِعَؿِؾ ُفََلٍن َفُفقَ   .أخرجف الرتمذي، (1)«بِـِقَّتِِف َفِقْزُرُهَؿا َسَقاءٌ  لَْق َأنَّ لِل َما

ـِ َٓ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل قال رسقل: والغبطة إكؿا تؽقن يف هذا الباب َحَسَد إٓ يف اْثـََتْق

َـَّفاِر َوَرُجٌؾ آَتاهُ  َرُجٌؾ آَتاهُ  ْقِؾ َوآَكاَء ال ًٓ َفُفَق  اَّلل اْلُؼْرآَن َفُفَق َيُؼقُم بِِف اكاء الؾَّ اَّلل َما

ْقِؾ َوآَكاَء الـََّفارِ   .ڤمتػؼ طؾقف طـ ابـ طؿر ، (2)«ُيـِْػُؼُف آَكاَء الؾَّ

َٓ »: قولُ  :«ُكْعتُِؼ َوُيْعتُِؼقَن َو

 .فضقؾة العتؼ: فيُ

 .مـ ققد الرق إلك الحرية، وهق تحرير الرقاب الؿسؾؿة: والعتؼ

حتك أن العؾؿاء اختؾػقا يف شلن هذا الـقع مـ ، فنن الرققؼ إلك البفقؿة أقرب

 .الؼقاس

، وُيشرتى، فؿـفؿ مـ جعؾف كالبفقؿة وهذا هق إقرب مـ حقث أكف ُيباع

 .ذلؽوغقر ، وُيقَرث، وُيرَهـ

ـْ َأْطَتَؼ َطْبًدا َأْطَتَؼفُ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل ، فنذا أطتؼتف كان لؽ أجر طظقؿ كؿا ـَ  َم اَّللُ ِم

 .(3)«َحتَّك اْلَػْرِج بِاْلَػْرِج ، الـَّاِر بُِؽؾِّ ُطْضٍق ِمـُْف ُطْضًقا
                                                                                       

يف صحقح الرتمذي: صحقح، واكظر  (، وقال اإلمام إلباين 3436أخرجف الرتمذي يف ســف ) (1)

 (.5339ابـ ماجة )

 (.926(، ومسؾؿ يف صحقحف ):863أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)

 (.:261(، ومسؾؿ )7826أخرجف البخاري ) (3)
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اهلل طؾك  وهذا مـ فضؾ، يف الصقام والصالة: فاتػؼ الؿفاجرون مع إكصار

وجعؾ طبادات يختص هبا بعض ، طبادات يشرتك فقفا الجؿقعأكف جعؾ ، الـاس

 .فضٌؾ مـف ومِـَّة، الـاس

، يف كقهنؿ يتصدققن لػضقل أمقالفؿ: واختؾػ إكصار طـ الؿفاجريـ

 .ويعتؼقن العبقد لسعة أمقالفؿ

ـْ َسَبَؼُؽؿْ »: قولُ ُؿُؽْؿ َشْقًئا ُتْدِرُكقَن بِِف َم ـْ ، َأَفََل ُأَطؾِّ َٓ . َبْعَدُكؿْ َوَتْسبُِؼقَن َم َو

ـْ َصـََع ِمْثَؾ َما َصـَْعُتؿْ ، َيُؽقُن َأَحٌد َأْفَضَؾ ِمـُْؽؿْ  َّٓ َم  :«إ

التحريض طؾك العؿؾ الصالح ففذه ثالثة أمقر طظقؿة مـ أجؾفا يؼع : فيُ

أو جؿاطة بؾ هق ، أو أفراد، وفقف أن ديـ اإلسالم لؿ يلت ِحؽًرا طؾك صائػة، التـافس

﮳ ﴿: اهلل  قال، ديـ الجؿقع ﮲   ﴾ھ ے ے ۓ ۓ
 .[319: البؼرة]

 اهلل لفؿ ما فنهنؿ حقـ طجزوا طـ صدقة الؿال جعؾ، البديؾ الشرطل: وفيُ

ومع ذلؽ هذه الصدقة ، والتفؾقؾ، والتؽبقر، والتحؿقد، يتصدققن بف مـ التسبقح

وٓ يؽقن أحد أفضؾ مـؽ إٓ مـ ، تدرك هبا السابؼ وتسبؼ هبا الالحؼ، الؼقلقة

 .وشؽره كشؽرك، كذكرك اهلل  ذكر أي، مثؾ صـقعؽصـع 

 ﴾ۉ ۉ ې ې﴿: قال تعالك، فالتـافس يؽقن بالعؿؾ الصالحة

 .[24: الحجرات] ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ﴿: اهلل  وقال،  [37: الؿطػػقـ]

  َيا َرُسقَل ، َبَؾك»: قولُ
ِ
 :«اَّلل

 .الػرحقـ، كالؿسروريـ، ودلـا طؾقف، أي كعؿ أخربكا بذلؽ

 وما يف بف، اهلل أي تؼقلقن سبحان: «ُتَسبُِّحقنَ »: قولُ
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 .وما يف بابف، اهلل أكرب :أي تؼقلقن: «َوُتَؽبُِّرونَ »: قولُ

 .وما يف بابف، أي تؼقلقن الحؿد هلل: «َوَتْحَؿُدونَ »: قولُ

هـا الؿػروضة : والؿراد بالصالة، أي بعد السالم: «ُدُبَر ُكؾِّ َصََلةٍ »: قولُ

 .ڤبـ شعبة  الؿغقرةكؿا تؼدم يف حديث 

ـِ ُطْجَرَة  َكْعِب  ويف حديث   َقاَل َرُسقُل : َقاَل ، ڤْب
ِ
َباٌت ٓ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُمَعؼِّ

َـّ دبر كؾ صَلة مؽتقبة َـّ َأْو َفاِطُؾُف ُؾُف
َوَثَلًثا ، ثَلًثا َوَثَلُثقـ َتْسبِقَحةً : َيِخقب َُقائِ

ـَ َتْحِؿقَدة  .(1)«َتْؽبِقَرةً َوَأْرَبًعا َوَثَلُثقـ ، َوَثَلُثق

واهلل ، والحؿد هلل إحدى طشرة، اهلل إحدى طشرة ولق اجتزأ بؼقلف سبحان

وإن أتك هبا طؾك ما جاء يف إحاديث ، لظاهر الحديث، لؽػا، أكرب إحدى طشرة

ٓ »: ثؿ يؼقل تؿام الؿائة، وثالًثا وثالثقـ، وثالًثا وثالثقـ، إخرى َثاَلًثا وثالثقـ

 .«وهق طؾك كؾ شلء قدير، لف الؿؾؽ ولف الحؿد، ٓ شريؽ لفاَّلل وحده  إلف إٓ

 .ففق َحَسـ وإن جاء بؿجؿقطفا فال ُيـَْؽر طؾقف

 :«َأُبق َصالٍِح »: قولُ

 .ويؼال الزيات، هق الراوي طـ أبل هريرة واسؿف ذكقان السؿان

ـَ إلك رسقل»: قولُ  :«ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل  َفَرَجَع ُفَؼَراُء اْلُؿَفاِجرِي

 .ڤهذا صقرتف اإلرسال لؽـف كؿا ترى ملخقذ مـ أبل هريرة 

َْمَقاِل بَِؿا َفَعْؾـَا»: قولُ ْٕ  :«َسِؿَع إْخَقاُكـَا َأْهُؾ ا

 اهلل لف باب خقر ٓ يؼقل الؿسارطة إلك الخقرات وأن اإلكسان إذا يسر: فيُ

 اهلل زد مـ إياك أن يتسؾط طؾقؽ الشقطان إن كـت تـػؼ يف سبقؾ، أكتػل هبذا
                                                                                       

 (.6:7أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (1)
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وغقر ذلؽ مـ ، ومـ الصقام، ومـ ققام الؾقؾ، ومـ قراءة الؼرآن، اهلل ذكر

 .حافظ أيًضا طؾك إذكار، وإن كـت تؼرأ الؼرآن، الطاطات

، وإن كـت محافظًا طؾك إذكار حافظ طؾك صالة الضحك وكحق ذلؽ

 .فاإلكسان ٓ يبخؾ طؾك كػسف

 : «َفَػَعُؾقا ِمْثَؾفُ »: قولُ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿: الخقرات وقد قال تعالكأي مسابؼة إلك 

 .[244: آل طؿران] ﴾پ

 .[259: البؼرة] ﴾ڦ ڦڦ﴿: وقال تعالك

ـْ َيَشاءُ  َذلَِؽ َفْضُؾ »: قولُ  ُيْمتِقِف َم
ِ
 :«اَّلل

 .اهلل يعطقفا مـ شاء أي مـة مـ

 ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چ﴿: قال تعالك

ففق ُيؽِرم مـ طؾؿف أهاًل ، وحؽؿتف، وفضؾف طؾك مؼتضك رحؿتف،  [31: اإلسراء]

 .ويقفؼ مـ طؾؿف أهاًل لؾتقفقؼ، لإلكرام

ويدخؾ فقف التػاضؾ يف أسؿائف ، الؿػاضؾة بقـ كالمف اهلل  وقد جعؾ

 .ومـف آسؿ إطظؿ، وصػاتف

أخرجف مسؾؿ ، (1)«تعِدُل ُثُؾَث الؼرآنِ ، اَّللُ َأَحٌد  ُقْؾ ُهقَ » ملسو هيلع هللا ىلص اهلل قال رسقل

 .ڤطـ أبل هريرة 

ـْ  ـِ اْلُؿَعؾَّك  َأبِل َسِعقدِ وَط  »: َقاَل ، ڤْب
ُّ
َفَؾْؿ  ملسو هيلع هللا ىلصُكـُْت ُأَصؾِّل َفَدَطاكِل الـَّبِل

 إِكِّل ُكـُْت ُأَصؾِّل َقاَل  ُأِجْبُف ُقْؾُت َيا َرُسقَل 
ِ
ۋ ۋ ۅ ﴿ اَّللُ  َأَلْؿ َيُؼْؾ اهلل

                                                                                       

 (.923)أخرجف مسؾؿ يف صحقحف  (1)
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َٓ ُأَطؾُِّؿَؽ َأْطَظَؿ ُسقَرٍة فِل اْلُؼْرآِن ُثؿَّ َقاَل  ﴾ۅ ۉ  ـْ اْلَؿْسِجدِ َأ  َقْبَؾ َأْن َتْخُرَج ِم

ا َأَرْدَكا َأْن َكْخُرَج ُقْؾُت َيا َرُسقَل  َؿـََّؽ َأْطَظَؿ  َفَلَخَذ بَِقِدي َفَؾؿَّ َُطؾِّ َٕ  إِكََّؽ ُقْؾَت 
ِ
اهلل

ـْ اْلُؼْرآِن َقاَل 
ْبُع اْلَؿَثاكِل َوالْ ُسقَرٍة مِ ـَ ِهَل السَّ ِف َربِّ اْلَعاَلِؿق ُؼْرآُن اْلَعظِقُؿ اْلَحْؿُد لِؾَّ

 .أخرجف البخاري، (1)«الَِّذي ُأوتِقُتفُ 

 :وجعؾ التػاضؾ بقـ أكبقائف

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ﴿: قال تعالك

 .[364: البؼرة] ﴾ٺٺ

، ففق الذي وفؼؽ لذكره، الؾفؿ لؽ الحؿد أن اإلكسان إذا ُوفِّؼ لؾخقر يؼقل: وفيُ

 .اهلل وإكؿا هق طقن، وٓ ققتـا، فؾقس بحقلـاوهق الذي أطان ، وحسـ طبادتف، وشؽره

ـَ  ـــ ـْ َطـــقٌن ِم  لِؾَػتـــك إَِذا لـــؿ َيُؽـــ
ِ
 اَّلل

 

ُل َمــــا َيجــِـــل َطَؾقــــِف اجتَِفــــاُدهُ    َفــــَلوَّ

 .أن يرزقـا اإلخالص يف الؼقل والعؿؾ اهلل  فـسلل 

ْثُت َبْعَض َأْهِؾل َهَذا اْلَحِديَث »: قولُ  :«َقاَل ُسَؿل  َفَحدَّ

ٍغ َأْوَطك »: ملسو هيلع هللا ىلصكؿا قال الـبل ، وفقف تبؾقغ العؾؿ، العؾؿمذاكرة : فيُ َفُربَّ ُمَبؾِّ

ـْ َساِمعٍ   .(2)«ِم

 :«َوِهْؿَت »: قولُ

 .أو مـ غقرهؿا، تصحقح الخطل إذا صدر مـ طالؿ أو مـ صالب طؾؿ: فيُ

 .قد يؼع حتك طؾك العالِؿ، أن الخطل والـسقان: وفيُ

َؿا َقاَل ُتَسبُِّح »: قولُ ـَ َوَتْحَؿُد  اَّللَ  إِكَّ ـَ َوُتَؽبِّرُ  َثََلًثا َوَثََلثِق اَّللَ  اَّللَ َثََلًثا َوَثََلثِق
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ـَ   :«َثََلًثا َوَثََلثِق

 .فقؽقن تسعة وتسعقـ مرة

  اَّللُ َأْكبَُر َوُسبَْحانَ »: َفَرَجْعُت إَِلك َأبِل َصالٍِح َفُؼْؾُت لَُف َذلَِؽ َفَؼاَل »: قولُ
ِ
اَّلل

ـَ  اَّللُ َأْكَبُر َوُسبَْحانَ  َوالَْحْؿُد لِؾَّف َـّ َثََلَثًة َوَثََلثِق ـْ َجِؿقِعِف  َوالَْحْؿُد لِؾَِّف َحتَّك َتبُْؾَغ ِم
ِ
 :«اَّلل

 .أي أكف رأى أن مجؿقع ذلؽ كؾف ثالثًا وثالثقـ

حتك ولق لؿ َيُعد لؽػاُه ، فقـبغل لإلكسان أن يؽثر مـ الذكر، والؿسللة واسعة

 .وأجزأه ذلؽ، ذلؽ

ىئ ىئ ی ﴿: هق الذي يحصل َيحػظ ن ٓ يحِصل فاهلل فنن كا

 .[6:-5:: مريؿ] ﴾ی یی جئ حئ مئ ىئ يئ

يؽقن بالقؿقـ كؿا يف حديث ، والتفؾقؾ والتؽبقر، والتحؿقد، التسبقح: تيبيُ

ـ طؿرو اهلل طبد ـ العاص  ب   َرأَْيُت َرُسقَل »: طـد أحؿد، ڤب
ِ
 .(1)«َيْعِؼُدَها بِقَِدهِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

 :ايتطبٝحَع٢ٓ عكد  

 :واختؾػقا يف كقػقة العؼد

 .وإلك كػف، يضؿ بعضفا إلك يده: فؼقؾ

 .يضع إهبامف طؾك أكامؾ أصابعف: وققؾ

 .فؼد أكؽره كثقر مـ أهؾ العؾؿ: وأما التسبقح بالقسار

 :حهِ ايتطبٝح باملطبخ١ 

وٓ يف ، ففق مـ البدع الؿحدثة التل لؿ تؽـ يف ديــا: وأما التسبقح بالؿسبحة

إن كـت ٓ ، أكا ٓ ُأحصل: وٓ يؼقل قائؾ، مع حرصف طؾك الخقر ملسو هيلع هللا ىلصسـة كبقـا 
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 .هق الذي ُيحصل ُتحصل فاهلل 

هل ٓ تذكرك بالذكر وإكؿا تعقـؽ طؾك ، هل تذكرين بالذكر: وٓ يؼقل قائؾ

 .السالمة اهلل  كسلل، والعجب، وفقفا طقن طؾك الرياء، ملسو هيلع هللا ىلصمخالػة هدي الـبل 

 .ملسو هيلع هللا ىلصومع ذلؽ يـبغل لؾؿسؾؿقـ أن يسؾؽقا سبقؾ الـبل 

ـــَؾػ ـْ َســ ــ ــاِع َم َب ــل اتِّ
ــرٍ فِ ــؾُّ َخْق  َفُؽ

 

ـْ َخَؾــــْػ    َوُكـــؾُّ َشـــرٍ يف اْبتــــَداِع ِمــــ

 وباَّلل التقفقؼ 
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 ، إٔ ايٓيب يف مخٝص١ هلا أعالّ»: رحدٜح

 د«...فٓعس إىل أعالَٗا ْعس٠

 

ـْ َطائَِشةَ  - 137 َفـََظَر إَلك . َصؾَّك فِل َخِؿقَصٍة َلَفا َأْطََلمٌ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ َأنَّ »: ڤ )َط

ا اْكَصَرَف َقاَل . َأْطََلِمَفا َكْظَرةً  َوْأُتقكِل ، اْذَهُبقا ِبَخِؿقَصتِل َهِذِه إَلك َأبِل َجْفؿٍ : َفَؾؿَّ

ـْ َصََلتِل. بَِلْكبَِجاكِقَِّة َأبِل َجْفؿٍ  َفا َأْلَفْتـِل آكًِػا َط  .((1)«َفنِكَّ

 .كساء مربٌع لف أطَلم: الخؿقصةُ 

 .كساٌء غؾقظ: وإكبجاكقة

l: 

فنن ، يف هذا الباب كالؿتؿؿ لباب إذكار: احلديث ساق املصيف 

، الذكر يؽقن بالؼؾب ويؽقن بالؾسان ولؿا تؽؾؿ طـ ما يتعؾؼ بلذكار الؾسان

 .كاسب أن يليت بؿا يحػظ الؼؾب مـ القسقسة فقمدي إلك كؼصان الصالة

بـا فـحـ  يعالج كػسف مع أكف أكؿؾ الخؾؼ فؿا بالؽ ملسو هيلع هللا ىلصوإذا كان الرسقل 

 .التل تسؾؿ هبا صالتـا، وأن كعؿؾ إسباب الشرطقة، أحقج إلك أن كعالج أكػسـا

ََلِة ُشْغًَل »: يؼقل ملسو هيلع هللا ىلصفنن الـبل   .«إِنَّ ِفل الصَّ

ولبَّس طؾقف جاءه الشقطان ; فنذا لؿ ُيشَغؾ اإلكسان بلركاهنا وواجباهتا وســفا

َـّ »: ملسو هيلع هللا ىلصوكان حالف كؿا قال الـبل ، أمره ـْ ، اَّللُ َتَعاَلك َخْؿُس َصَؾَقاٍت اْفَتَرَضُف َم
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َـّ  َـّ لَِقْقتِِف ُه َـّ َوَصَلَّ ـَ ُوُضقَءُه َـّ ، َأْحَس َـّ َوُخُشقَطُف   َكاَن َلُف َطَؾك، َوَأَتؿَّ ُرُكقَطُف
ِ
اَّلل

ـْ َلْؿ يَ ، َطْفٌد َأْن َيْغِػَر َلفُ   َطْفٌد  َفَؾْقَس َلُف َطَؾك، ْػَعْؾ َوَم
ِ
َوإِْن َشاَء ، إِْن َشاَء َغَػَر َلفُ ، اَّلل

َبفُ   .أخرجف أحؿد، (1)«َطذَّ

إذا أذن الؿمذن أدبر الشقطان ولف ضراط فنذا »: ڤويف حديث أبل هريرة 

سؽت أقبؾ فنذا ثقب أدبر ولف ضراط فنذا سؽت أقبؾ يخطر بقـ الؿرء وكػسف 

ٓ يدري كؿ صؾك فنذا صؾك أحدكؿ فقجد ذلؽ فؾقسجد حتك يظؾ الرجؾ 

 .(2)«سجدتقـ وهق جالس

 :«خؿقصة لفا أطَلم»: قولُ

وتارة ، ربؿا يؽقن تارة بإحؿر، أي يف كساٍء ُمؾقن فقف بعض إطالم

وربؿا تقجد يف كثقر مـ مـاصؼ القؿـ إلك ، وهق الؽسقة الؿخططة، بإصػر

، وبعضفؿ يؾبسفا كنزاٍر طؾك أسػؾف، طاتؼفوبعضفؿ يؾبسفا كرداٍء طؾك ، أن

 .ويؽقن يف أصراففا ذوائبف، وإبقض، وإصػر، ويؽقن فقفا الؾقن إحؿر

 .إٓ أكف قد يشغؾ يف الصالة، وهق لباٌس يف الجؿؾة جؿقؾ

، حتك ٓ ُيػَتـ، أكف يستحب لإلكسان أن يؾبس الثقب الصايف: ويف احلديث

 .وَيػتـ غقره

إذا صؾك يػتح طقـقف بخالف ما يػعؾف بعض الـاس مـ  أن اإلكسان: وفيُ

والدلقؾ ، أكف كان يػتح طقـقف ملسو هيلع هللا ىلصففدي الـبل ، إغؿاض العقـقـ بدطقى الخشقع

ـْ َأبِل إِْدِريَس ، كظر إلك أطالمفا فالـبل ، هق هذا الحديث وهؽذا َط
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ِّ
كِل َٓ ْرَداِء ، اْلَخْق ـْ َأبِل الدَّ   َقاَم َرُسقُل »: َقاَل ، ڤَط

ِ
َأُطقُذ َفَسِؿْعـَاُه َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

 ِمـَْؽ 
ِ
  َأْلَعـَُؽ بَِؾْعـَةُثؿَّ َقاَل  بِاَّلل

ِ
ـْ  اَّلل

ا َفَرَغ مِ َثاَلًثا َوَبَسَط َيَدُه َكَلكَُّف َيَتـَاَوُل َشْقًئا َفَؾؿَّ

اَلِة ُقْؾـَا َيا َرُسقَل  اَلِة َشقْ  الصَّ  َقْد َسِؿْعـَاَك َتُؼقُل فِل الصَّ
ِ
ًئا َلْؿ َكْسَؿْعَؽ َتُؼقُلُف َقْبَؾ اهلل

ـْ َكاٍر لَِقْجَعَؾُف ِفل  إِنَّ َطُدوَّ َذلَِؽ َوَرَأْيـَاَك َبَسْطَت َيَدَك َقاَل   إِْبِؾقَس َجاَء بِِشَفاٍب ِم
ِ
اَّلل

 ِمـَْؽ 
ِ
اٍت ُثؿَّ ُقْؾُت  َوْجِفل َفُؼْؾُت َأُطقُذ بِاَّلل   َأْلَعـَُؽ بَِؾْعـَةِ َثاَلَث َمرَّ

ِ
ةِ اَّلل َفَؾْؿ   التَّامَّ

َْصَبَح ُمقَثًؼا  َٕ َٓ َدْطَقُة َأِخقـَا ُسَؾْقَؿاَن   َلْق
ِ
اٍت ُثؿَّ َأَرْدُت َأْخَذُه َواَّلل َيْسَتْلِخْر َثََلَث َمرَّ

 .أخرجف مسؾؿ، (1)«َيْؾَعُب بِِف ِوْلَداُن َأْهِؾ اْلَؿِديـَةِ 

ا اْكَصَرَف َقاَل »: قولُ  :«بَِخِؿقَصتِل َهِذهِ اْذَهُبقا : َفَؾؿَّ

 .واكتفك مـفا بالتسؾقؿ، أي لؿا خرج مـ الصالة

والؿبادرة إلك التخؾص مؿا يسبب الػتـة ، الؿبادرة إلك العؿؾ الصالح: فيُ

 .بادر بؿجرد آكصراف مـ الصالة ملسو هيلع هللا ىلصفنن الـبل ; لإلكسان

قال ذلؽ قبؾ أن يصؾل خشقة أن ، ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل : بؾ جاء يف بعض الروايات

 .طؾقف يف صالتف يؾتبس

 :«اْذَهُبقا بَِخِؿقَصتِل َهِذِه إَلك َأبِل َجْفؿٍ »: قولُ

 :هبا إلك أبل جفؿ بالذهاب ملسو هيلع هللا ىلصاختؾػقا يف أمر الـبل 

 .ڤٕن الذي أططاه الخؿقصة هق أبق جفؿ : فؼال بعضفؿ

جفؿ  فلططك أَبا، جاءه خؿقصة وأكبجاكقة ملسو هيلع هللا ىلصالـبل  ٕن: وقال بعضفؿ

إلك أبل  الخؿقصة أرسؾ هبا فؾؿا رأى ما رأى مـ، وأخذ الخؿقصة، إكبجاكقة

 .وصؾب مـف إكبجاكقة، جفؿ
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أن  كقػ يعطل أبا جفؿ الخؿقصة وقد خشل طؾك كػسف: لؽـ قال بعضفؿ

 فؽقػ بلبل جفؿ ؟، تػتـف أو تشغؾف يف صالتف

ـْ ُطَؿرَ ، ڤٓ يؾزم مـ إططائف ٕبَل جفؿ : قالق ـِ اْلَخطَّاِب  أكف يؾبسفا فَع  ْب

َة ِسَقَراَء ُتَباُع ِطـَْد َباِب اْلَؿْسِجِد َفُؼْؾُت َيا َرُسقَل »: ڤ  َلْق  َأكَُّف َرَأى ُحؾَّ
ِ
اهلل

  اْشَتَرْيَت َهَذا لَِقْقِم اْلُجُؿَعِة َولِْؾَقْفِد إَِذا َقِدُمقا َطَؾْقَؽ َفَؼاَل َرُسقُل 
ِ
َؿا  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل إِكَّ

َٓ َخََلَق َلُف فِل  ـْ  ِخَرةِ َيْؾَبُس َهِذِه َم ْٔ  َرُسقُل  ا
َ
  َقاَل َفُلتِل

ِ
َبْعُد مِـَْفا بُِحَؾٍؾ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

  َفَؽَساكِل مِـَْفا ُحؾًَّة َفَؼاَل َيا َرُسقَل 
ُّ
 َكَسْقَتـِقَفا َوَقْد ُقْؾَت فِقَفا َما ُقْؾَت َقاَل الـَّبِل

ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

َؿا َكَسْقُتَؽَفا لَِتْؽُسَقَها ـْ َأْو لَِتبِقَعَفا  َلْؿ َأْكُسَؽَفا لَِتْؾَبَسَفا إِكَّ
َفَؽَساَها ُطَؿُر َأًخا َلُف مِ

ِف ُمْشِرًكا  .متػؼ طؾقف، (1)«ُأمِّ

بـاء  يف شارك: قالقا، ابـ حذيػة الؼرشل صحابل كبقر اهلل هق طبد: وأبق جفؿ

 .بـاء الؽعبة يف زمـ ابـ الزبقر وشارك يف، الؽعبة قبؾ البعثة

ل بَِلْكبَِجاكِقَّةِ »: قولُ
 :«َوْأُتقكِ

 .وٓ تصاوير فقف، وهل كساٌء غؾقظ ٓ أطالم لف: إكبجاكقة

 .إلك أبل جفؿ إما ٕكف قد تؿؾؽفا وإما ٕهنا طـده وأضقػت

ـِ َطبَّاٍس   : َقاَل  ڤقد يؼقل قائؾ كقػ بحديث اْب
ُّ
اْلَعائُِد فِل »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل الـَّبِل

 .(2)«ِهَبتِِف َكاْلَؽْؾِب َيِؼلُء ُثؿَّ َيُعقُد فِل َقْقئِفِ 

 ملسو هيلع هللا ىلصويعقـف الـبل ، الخؿقصة فؽقػ يؼبؾفا ملسو هيلع هللا ىلصوأبق جفؿ كان قد أهدى لؾـبل 

 طؾك قبقلفا ؟
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أن الفديف إذا ردها الُؿفدى لف طـ صقبة كػٍس فال بلس أن يلخذها : فالجقاب

 .أو يحرص طؾك أخذها، وإكؿا الؿؿـقع أن يتطؾع لفا، مـ أهداها

 ملسو هيلع هللا ىلص مـف التحرج فنن الـبلما لؿ يؼع  أن إصحاب قد يؼع بقـفؿ مـ إلػة: وفيُ

يعؾؿ أكف لـ يتحرج مـ إططاءه ; لفذا إمر حقـ أرسؾ إلك أبل جفؿ أرسؾ إلقف

 .ولـ يتحرج مـ قبقل الخؿقصة، إكبجاكقة

ـْ َصََلتِل»: قولُ َفا َأْلَفْتـِل آكًِػا َط  :«َفنِكَّ

ألفتف طـ  هذا هق السبب الذي مـ أجؾف رد الخؿقصة إلك أبل جفؿ أهنا

وأحسـ الصػات ، يحب أن يؽقن طؾك أكؿؾ الفقئات كان ملسو هيلع هللا ىلصوالـبل ، صالتف

 .ويف الؿعامؾة، يف العبادة

ـِ َطبَّاٍس  ـْ اْب   َأنَّ َرُسقَل ، ڤَفَع
ِ
َشَغَؾـِل » :َقاَل ، اتََّخَذ َخاَتًؿا َفَؾبَِسفُ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

 .(1)«ُثؿَّ َأْلَؼاهُ ، َوإَِلْقُؽْؿ َكْظَرةٌ ، إَِلْقِف َكْظَرةٌ ، َهَذا َطـُْؽْؿ ُمـُْذ اْلَقْقمَ 

 .وكْزع الخؿقصة هذا مـ باب العبادة، ففذا مـ باب الؿعامؾة

 :يف فتح الباري قال الحافظ ابـ رجب 

 دلقؾ طؾك أن كظر الؿصؾل إلك ما يؾفقف طـ صالتف ٓ يػسد: ويف الحديث»

فـظر إلك »: ولفذا قالت طائشة، وٓ يؾزمف إطادهتا إذا كان ذلؽ قؾقال، صالتف

 .«أطالمفا كظرة

فؿـ الػؼفاء مـ ، وحدث كػسف بغقرها، وأما إذا كثر شغؾ قؾبف طـ صالتف

 .أصحابـا وغقرهؿ مـ أوجب طؾقف اإلطادة بذلؽ

كعؿؾ ، بلن طؿؾ الـػس إذا كثر يف الصالة أبطؾفا: ثؿ مـفؿ مـ طؾؾ ذلؽ
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 .وحؽل ذلؽ طـ ابـ حامد، البدن

 .فنذا فؼد يف أكثر الصالة أبطؾفا، بقجقب الخشقع يف الصالة: ومـفؿ مـ طؾؾ

 هـا. «وحؽاه بعضفؿ إجؿاطا، طؾك أكف ٓ تبطؾ بذلؽ الصالة: وجؿفقر العؾؿاء

 .التباطد طـ إسباب الؿؾفقة طـ الصالة: وفيُ

يف لباسفا  ملسو هيلع هللا ىلص فؼد رغب الـبل، ولقس يف الحديث الؽراهة لؾثقاب الحسـة

، ڤأخرجف مسؾؿ طـ ابـ مسعقد ، (1)«اَّلل جؿقؾ يحب الجؿال إن»: بؼقلف

 .واهلل أطؾؿ، وإكؿا جاء الحديث طؾك التحرز مـ مؾفقات الصالة
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 دَتني يف ايطَفساَلرَباب ادَتُع َبنَي ايص

 

 [باُب ادتُِع بني ايصالتني يف ايطفِس]

l: 

وكذكر هـا ما يتعؾؼ ، السػر لف أحؽامف وسقليت ما يتعؾؼ بؼصر الصالة

 .الصالتقـ يف السػربالجؿع بقـ 

وبقـ ، وإكؿا يؽقن بقـ الظفر والعصر; والجؿع لقس بقـ كؾ صالتقـ

كؿا ، وٓ بقـ الػجر وما بعده، فال ُيجؿع بقـ الػجر وما قبؾف، الؿغرب والعشاء

 .ٓ يجؿع بقـ العصر وما بعده

 :حهِ ادتُع بني ايضالتني يف ايطفس 

صؾك يف مـك خؿس  ملسو هيلع هللا ىلصفنن الـبل ، ولقس بقاجب، والجؿع يف السػر سـة

كؿا يف ، ملسو هيلع هللا ىلصوكذلؽ يف غزوة تبقك جؿع ، مـ غقر جؿع، صؾقات يف أوقاهتا قصًرا

 .وَجَؿَع جؿع تلخقر، َجَؿَع جؿع تؼديؿ حديث معاذ طـد مسؾؿ

وَجَؿَع بقـ الؿغرب ، ويف يقم طرفف َجَؿَع بقـ الظفر والعصر جؿع تؼديؿ

 .طـد مسؾؿ ڤكؿا يف حديث جابر ، والعشاء جؿع تلخقر

ومـ رحؿتف أن الؿسافر قد يشؼ طؾقف أن يصؾك ، رحقٌؿ بعباده واهلل 

 .فجعؾ الجؿع; كؾ صالة يف وقتفا

م الصالة الؿتلخرة وُتمَخر ، وذهب إحـاف إلك أن الجؿع هق أن ُتَؼدَّ

 .بحقث يصؾل كؾ صالٍة يف وقتفا، الصالة الؿتؼدمة
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أن تـتظر إلك ، وفقف مشؼة، صحقحهذا غقر : قالقا، وأكؽر العؾؿاء هذا إمر

 .ثؿ يدخؾ العصر فتصؾل العصر، قبؾ العصر بعشر دقائؼ فتصؾل الظفر

أن ، ففذا هق القسرية، كان يجؿع الصالتقـ يف وقت إخرى ملسو هيلع هللا ىلصبؾ إن الـبل 

وأن يجؿع ، وإما يف وقت العصر، إما يف وقت الظفر، ُيجَؿع بقـ الظفر والعصر

 .وإما يف وقت العشاء، وقت الؿغربإما يف ، بقـ الؿغرب والعشاء

 :حهِ ادتُع بني ايضالتني يف اذتغس 

 .ويجقز يف الحضر لؾحاجة، إصؾ يف الجؿع بقـ الصالتقـ أكف يف السػر

وسبًعا ، صؾك ثؿاكًقا جؿقًعا ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل »: ڤلؿا ثبت طـ ابـ طباس 

 .(1)«وٓ سػر، مـ غقر خقٍف ، جؿقًعا

 .«وٓ مطر»: ويف رواية

ج طؾك أمتف»: لؿاذا صـع ذلؽ؟ قال: ققؾ لف  .أخرجف مسؾؿ، «أراد ان ٓ ُيَحرِّ

 .مـ أهؾ العؾؿ أكف مـ إحاديث التل لؿ يعؿؾ هبا أحدٌ : وقد ذكر الترمذي 

وَطِؿَؾ بف غقر واحد ، ڤوأبق هريرة ، والصحقح أكف قد طؿؾ بف ابـ طباس

، لؾجؿع لحاجةفنن احتاج اإلكسان ، كؿا ذكر ذلؽ الـقوي ، مـ السؾػ

كلن يؽقن مريضًا أو ربؿا ٓ يستطقع أن ، وإن كان مؼقًؿا فال بلس، أو لضرورة

أو يؽقن يف حالف حرجٍة مـ ُشغؾ بعض إمقر فعـد ، يصؾل كؾ صالٍة يف وقتفا

 .ملسو هيلع هللا ىلصذلؽ ٓ بلس أن يتلسك بالـبل 

 .وجؿع الحضر يؽقن مع التؿام، إٓ أن جؿع السػر يؽقن مع الؼصر

 
                                                                                       

 (.861 صحقحف )(، ومسؾؿ يف2285أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)



 
292 

 

  2/جإفــادة ذوي األفهـــام بشرح عمدة األحكام

 

 

 نإ جيُع يف ايطفس بني صال٠ ايعٗس »: رحدٜح

 د«...ٚجيُع، ٚايعصس إذا نإ ع٢ً ظٗس ضري

 

ـْ َطبْدِ  - 138   )َط
ِ
ـِ َطبَّاسٍ  اَّلل   َكاَن َرُسقُل »: َقاَل  ڤ ْب

ِ
ـَ  ملسو هيلع هللا ىلص اَّلل َػرِ بَْق َيْجَؿُع فِل السَّ

ـَ الَْؿْغرِِب َواْلِعَشاءِ َوَيْجَؿُع ، إَذا َكاَن َطَؾك َضْفرِ َسْقرٍ ، َصََلِة الظُّْفرِ َواْلَعْصرِ   .((1)«َبْق

l: 

وهق جقاز الجؿع بقـ ، الحديث لؿا بقب طؾقف: ساق املصيف 

 .الصالتقـ يف السػر

ووصؾف ، ولقس طـده ققلف يف السػر، والحديث ذكره اإلمام البخاري تعؾقًؼا

َثـَا : قال، بـحقه طـد اإلمام مسؾؿ يف صحقحف وجاء، البقفؼل يف الؽربى ـُ َحدَّ اْب

  َأّن َرُسقَل ، ڤَطبَّاٍس 
ِ
اَلِة فِل َسْػَرٍة َساَفَرَها فِل َغْزَوِة »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ـَ الصَّ َجَؿَع َبْق

ـَ الظُّْفِر َواْلَعْصرِ ، َتُبقكَ  ـِ : َقاَل َسِعقدٌ ، «َواْلَؿْغِرِب َواْلِعَشاءِ ، َفَجَؿَع َبْق ْب
ِ
َفُؼْؾُت ٓ

َتفُ »: َقاَل َما َحَؿَؾُف َطَؾك َذلَِؽ ؟ : َطبَّاسٍ  َٓ ُيْحِرَج ُأمَّ  .(2)«َأَراَد َأْن 

 ولشقخـا اإلمام مؼبؾ ، والحديث دلقؾ طؾك الجؿع بقـ الصالتقـ

 .وهل مطبقطة، رسالة يف أحؽام الجؿع بقـ الصالتقـ يف السػر

  َكاَن َرُسقُل »: قولُ
ِ
َػرِ  ملسو هيلع هللا ىلص اَّلل ل السَّ

 :«َيْجَؿُع فِ

ٕن العصر ٓ ُتجَؿع مع ، والعصر، يدل طؾك الؿداومة والؿالزمة بقـ الظفر
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 .كؿا أن الؿغرب ٓ ُتجَؿع مع العصر، الؿغرب

 :«إَذا َكاَن َطَؾك َضْفرِ َسْقرٍ »: قولُ

أذن الظفر وأكت ضارب يف الطريؼ فعـد ، يعـل إذا كان ضارًبا يف الطريؼ

 .ذلؽ تمخر حتك يدخؾ وقت العصر ثؿ تـزل وتصؾل الصالتقـ

ر أن الظفر ًٓ  أما إذا ُقدِّ فعـد ذلؽ لق صؾقت ; وقد دخؾ وأكت قد كزلت مـز

 .ثؿ ُتشَغؾ طـ الصالة، حتك ٓ تلخذ السقر، جؿع تؼديؿ ففق إحسـ

ٕن الجؿع والؼصر إكؿا ، أما إذا كـت يف بقتؽ وتريد السػر فال يجقز الجؿع

كؿا أسؾػـا لؽـ ٓ يجقز أن ، ويجقز الجؿع يف الحضر لؾحاجة، يؽقن يف السػر

 .إٓ إذا جاوز البؾديؼصر 

، العصر ويصؾقفا مع، كان إذا سافر قبؾ الظفر أخر الظفر حتك يـزل»: ملسو هيلع هللا ىلصوالـبل 

 .ڤمـ حديث أكس ، (1)«وكان إذا سافر بعد الظفر صؾك الظفر ثؿ ارتحؾ

 .أي إذا كان ضارًبا يف إرض: «إَذا َكاَن َطَؾك َضْفرِ َسْقرٍ »: قولُ

ـُ َأْسَؾؿَ  َزْيدُ بـحقه مـ صريؼ  كؿا جاء أيًضا ـْ َأبِقفِ ، ْب ُكـُْت َمَع : َقاَل ، َط

  َطبْدِ 
ِ
ـِ ُطَؿَر  اهلل ةَ ، ڤْب ـْ َصِػقَّةَ ، بَِطِريِؼ َمؽَّ ُة َوَجعٍ  َفَبَؾَغُف َط ، بِـِْت َأبِل ُطبَقٍْد ِشدَّ

َػِؼ كََزَل  قَْر َحتَّك َكاَن بَْعَد ُغُروِب الشَّ َجَؿَع ، َوالَعتََؿةَ َفَصؾَّك الَؿْغِرَب ، َفَلْسَرَع السَّ

 »إِكِّل : ُثؿَّ َقاَل ، بَقْـَُفَؿا
َّ
َر الَؿْغِرَب َوَجَؿَع بَقْـَُفَؿا ملسو هيلع هللا ىلصَرَأْيُت الـَّبِل ْقُر َأخَّ  .(2)«إَِذا َجدَّ بِِف السَّ

ـَ اْلَؿْغِرِب َواْلِعَشاءِ »: قولُ  :«َوَيْجَؿُع َبْق

، يف إرضوالؿسللة طائدة إلك ضربة ، أو جؿع تلخقر، سقاء جؿع تؼديؿ
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 ًٓ ٓسقؿا يف ، فإولك أن يصؾل الؿغرب والعشاء; فنذا كان وقت الؿغرب كاز

ًٓ ، إسػار البعقدة وإذا كان وقت الؿغرب ضارًبا يف الطريؼ يمخر حتك إذا كزل مـز

 .ثؿ يؿضل يف سػره، ثؿ يؼضل ما أراد مـ الحاجات، صؾك الؿغرب والعشاء

 .يسرية ديــا الحـقػأن هذه إحؽام تدل طؾك : وفيُ

 بعباده اهلل  أن هذه إحؽام تدل طؾك رحؿة: وفيُ

 .ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  أن هذه إحؽام تدل طؾك مالزمة هدي رسقل: وفيُ

 :(28 - 24/27كؿا يف الؿجؿقع ) قال شقخ اإلسَلم 

ا الَْجْؿعُ » َْوَقاِت إَذا َجدَّ بِِف : َوَأمَّ ْٕ قُْر َوَكاَن َلُف ُطْذٌر َفنِكََّؿا َكاَن َيْجَؿُع بَْعَض ا السَّ

 
 
 .َشْرِطل

 .َكَؿا َجَؿَع بَِعَرَفَة َوُمْزَدلَِػةَ 

 .َوَكاَن َيْجَؿُع فِل َغْزَوِة َتُبقَك َأْحَقاًكا

ُهَؿا َجِؿقًعا َر الظُّْفَر إَلك اْلَعْصِر ُثؿَّ َصالَّ َواِل َأخَّ َوَهَذا ، َكاَن إَذا اْرَتَحَؾ َقْبَؾ الزَّ

ِحقِح َثابٌِت فِل   .الصَّ

َواِل َفَؼْد ُرِوَي َأكَُّف َكاَن ُيَصؾِّل الظُّْفَر َواْلَعْصَر َجِؿقًعا  ا إَذا اْرَتَحَؾ َبْعَد الزَّ َوَأمَّ

َٓ َيـِْزُل إَلك َوْقِت  ـِ َوَهَذا إَذا َكاَن  ـَ َكَؿا َجَؿَع َبْقـَُفَؿا بَِعَرَفَة َوَهَذا َمْعُروٌف فِل السُّ

ْؿُس  اْلَؿْغِرِب َكَؿا َكانَ  َٓ ُيِػقُض َحتَّك َتْغُرَب الشَّ  .بَِعَرَفَة 

ا إَذا َكاَن َيـِْزُل َوْقَت اْلَعْصِر َفنِكَُّف ُيَصؾِّقَفا فِل َوْقتَِفا َفَؾْقَس اْلَؼْصُر َكاْلَجْؿعِ  ، َوَأمَّ

 .َبْؾ اْلَؼْصُر ُسـٌَّة َراتَِبةٌ 

ـْ َس  ا اْلَجْؿُع َفنِكَُّف ُرْخَصٌة َطاِرَضٌة َوَم ـَ اْلَجْؿِع َواْلَؼْصِر َوَأمَّ ِة َبْق ـْ اْلَعامَّ
ى مِ قَّ

  َفُفَق َجاِهٌؾ بُِسـَِّة َرُسقلِ 
ِ
ـَ ، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  .َوبَِلْقَقاِل ُطَؾَؿاِء اْلُؿْسؾِِؿق



            

 295 ملسو هيلع هللا ىلصكتاب صفة صالة النيب 
 

  َفنِنَّ ُسـََّة َرُسقلِ 
ِ
َقْت َبْقـَُفَؿا ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ، َواْلُعَؾَؿاُء اتََّػُؼقا َطَؾك َأنَّ َأَحَدُهَؿا ُسـَّةٌ ، َفرَّ

َخرِ ، َتَؾُػقا فِل ُوُجقبِفِ َواْخ  ْٔ  .َوَتـَاَزُطقا فِل َجَقاِز ا

ـْ َهَذا
ـَ َهَذا مِ  .َفَلْي

ـِ  ََلَتْق ـَ الصَّ ل اْلَجْؿِع َبْق
َماِم َأْحَؿد: َوَأْوَسُع اْلَؿَذاِهِب فِ َفنِكَُّف َكصَّ ، َمْذَهُب اإْلِ

ْغِؾ   .بَِحِديِث ُرِوَي فِل َذلَِؽ َطَؾك َأكَُّف َيُجقُز اْلَجْؿُع لِْؾَحَرِج َوالشُّ

ـْ َأْصَحابِـَا َيْعـِل إَذا َكاَن ُهـَاَك ُشْغٌؾ ُيبِقُح َلُف : َقاَل اْلَؼاِضل َأُبق َيْعَؾك َوَغْقُرُه ِم

 .َجاَز َلُف اْلَجْؿعُ ، َتْرَك اْلُجْؿَعِة َواْلَجَؿاَطةِ 

ـْ َأْصَحاِب 
 اْلَجْؿُع لِْؾَؿَرضِ َوَيُجقُز ِطـَْدُه َوِطـَْد َمالٍِؽ َوَصائَِػٍة مِ

ِّ
افِِعل  .الشَّ

ـَ اْلَؿْغِرِب َواْلِعَشاءِ   الـََّفاِر ، َوَيُجقُز ِطـَْد الثَّاَلَثِة اْلَجْؿُع لِْؾَؿَطِر َبْق
ْ
َوفِل َصاَلَتل

 .كَِزاٌع َبْقـَُفؿْ 

ِدي يِح الشَّ َدِة َوَيُجقُز فِل َضاِهِر َمْذَهِب َأْحَؿد َوَمالٍِؽ اْلَجْؿُع لِْؾَقْحِؾ َوالرِّ

 .اْلَباِرَدِة َوَكْحِق َذلَِؽ 

َوَيُجقُز لِْؾُؿْرِضِع َأْن َتْجَؿَع إَذا َكاَن َيُشؼُّ َطَؾْقَفا َغْسُؾ الثَّْقِب فِل َوْقِت ُكؾِّ 

 .َصاَلٍة َكصَّ َطَؾْقِف َأْحَؿد

 َهْؾ َيْػَتِؼُر إَلك كِقٍَّة؟: َوَتـَاَزَع اْلُعَؾَؿاُء فِل اْلَجْؿِع َواْلَؼْصرِ 

َٓ َيْػَتِؼُر إَلك كِقٍَّة َوَهَذا َمْذَهُب َمالٍِؽ َوَأبِل َحـِقَػَة َوَأَحُد : ُجْؿُفقُرُهؿْ  َفَؼاَل 

ـِ فِل َمْذَهِب َأْحَؿد َوَطَؾْقِف َتُدلُّ ُكُصقُصُف َوُأُصقُلفُ   .اْلَؼْقَلْق

ـْ َأْصَحاِب َأْحَؿد  .َأكَُّف َيْػَتِؼُر إَلك كِقَّةٍ : َوَقاَل الشافعل َوَصائَِػٌة ِم

  َوَقْقُل اْلُجْؿُفقِر ُهَق الَِّذي َتُدلُّ َطَؾْقِف ُسـَُّة َرُسقلِ 
ِ
َكَؿا َقْد ُبِسَطْت َهِذِه  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

 هـا. «َوَاهلُل َأْطَؾؿُ ، اْلَؿْسَلَلُة فِل َمْقِضِعَفا



 
296 

 

  2/جإفــادة ذوي األفهـــام بشرح عمدة األحكام

 

 :حهِ ادتُع بني ايضالتني يف املطس 

ـِ  ـِ اْب : ڤ ،َطبَّاسٍ  ذهب جؿفقر العؾؿاء إلك جقاز ذلؽ مستدلقـ بؿا جاء َط

  َجَؿَع َرُسقُل »: َقاَل 
ِ
ـَ الظُّْفِر َواْلَعْصرِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل فِل ، َواْلَؿْغِرِب َواْلِعَشاِء بِاْلَؿِديـَةِ ، َبْق

َٓ َمَطرٍ ، َغْقِر َخْقٍف  لؽـ الجؿع ، أكف جؿع ملسو هيلع هللا ىلص مع أكف لؿ يثبت طـ الـبل، (1)«َو

 .داخؾ يف القسرية

 :(24/29يف الؿجؿقع ) قال شقخ اإلسَلم 

ِديَدِة اْلَباِرَدِة َواْلَقْحِؾ » يِح الشَّ ـِ لِْؾَؿَطِر َوالرِّ ـَ اْلِعَشاَءْي َيُجقُز اْلَجْؿُع َبْق

ِديدِ   اْلُعَؾَؿاِء َوُهَق َضاِهُر َمْذَهِب َأْحَؿد َوَمالٍِؽ َوَغْقِرِهَؿا ، الشَّ
ْ
َوَهَذا َأَصحُّ َقْقَلل

 هـا. «َوَاهلُل َأْطَؾؿ

 

 

  

                                                                                       

 (.816أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (1)
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 دايطفس رباب قصس ايصال٠ يف

 

ِٞ ايطََّفِساَلَباُب َقِصِس اِيصَّ]  [٠ٔ ٔف

l: 

ی ی ی جئ حئ ﴿: اهلل  قصر الصالة إكؿا يؽقن يف السػر لؼقل

 .[212: الـساء] ﴾مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت ختمت

كؿا سقليت إن ، دالة طؾك ذلؽ ملسو هيلع هللا ىلص وإحاديث الؿستػقضة يف قصر الـبل

وهق ما يسؿك بؼصر العدد ، الرباطقةوإكؿا يؾحؼ الؼصر الصالة ، اهلل تعالك شاء

وهق قصر الصػة ويؽقن يف الخقف طؾك ما يليت إن ، ويؾحؼف كقع آخر مـ الؼصر

 .اهلل تعالك شاء
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 صخبت زضٍٛ فهإ ال ٜصٜد يف »: حدٜحر

 د«ٚعجُإ، ٚعُس، ٚأبا بهس، ايطفس ع٢ً زنعتني

 

ـْ َطْبدِ  - 139   )َط
ِ
ـِ ُطَؿرَ  اَّلل   َصِحْبُت َرُسقَل »: َقاَل  ڤ ْب

ِ
َٓ َيِزيُد  ملسو هيلع هللا ىلص اَّلل َفَؽاَن 

ـِ  َػرِ َطَؾك َرْكَعَتْق ل السَّ
 .((1)«َوَأَبا َبْؽرٍ َوُطَؿَر َوُطْثَؿاَن َكَذلَِؽ ، فِ

l: 

 .لبقان حؽؿ الؼصر يف السػر: احلديث ساق املصيف 

 :وقد اختؾػ العؾؿاء يف حؽؿ قصر الصالة يف السػر

 .فذهب جؿفقرهؿ إلك استحبابف

 .وذهب كثقٌر مـفؿ إلك وجقبف

 .فذهب ابـ حزٍم إلك بطالن صالة مـ أتؿ يف السػر: ثؿ اختؾػ الؼائؾقن بقجقبف

 .وذهب جؿفقر مـ يرى القجقب إلك أن الصالة صحقحة مع إساءتف

 :وإدلة تدل طؾك وجقب قصر الصالة يف السػر ومـفا

ـَ  ـَ َفَرَضَفا  َفَرَض »: َقاَلْت  ڤحديث َطائَِشَة ُأمِّ اْلُؿْممِـِق اَلَة ِحق اهلُل الصَّ

َػرِ  ـِ فِل اْلَحَضِر َوالسَّ ـِ َرْكَعَتْق َػرِ ، َرْكَعَتْق ْت َصاَلُة السَّ رَّ
َوِزيَد فِل َصاَلِة ، َفُلقِ

  .(2)متػؼ طؾقف، «اْلَحَضر

 .وٓ تجقز مخالػتف، والػرض معؾقٌم أكف ٓ يجقز اإلتقان بالزيادة طؾقف
                                                                                       

 بـحقه. (:79(، ومسؾؿ يف صحقحف )2213صحقحف )أخرجف البخاري يف  (1)

 (.796(، ومسؾؿ )4:64البخاري ) (2)
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ـِ »: ويف رواية ـِ َرْكَعَتْق َػِر َرْكَعَتْق ا َقِدَم ، ُفِرَضْت َصاَلُة اْلَحَضِر َوالسَّ  ملسو هيلع هللا ىلصَفَؾؿَّ

َوُتِرَكْت َصاَلُة اْلَػْجِر ، اْلَؿِديـََة َواْصَؿَلنَّ ِزيَد فِل َصاَلِة اْلَحَضِر َرْكَعَتاِن َرْكَعَتانِ 

َكََّفا ِوْتُر ا، لُِطقِل اْلِؼَراَءةِ 
ِ
 .(1)«لـََّفارِ َوَصاَلِة اْلَؿْغِرِب ٕ

أخرجف الطحاوي يف « َكان إذا َسافر طاد إلك صالتِف إوَلك»: ويف لػظ

 .وأخرجف أحؿد، مشؽؾ أثار

ـُ ُطَؿَر   »: ڤوَقاَل اْب
َّ
َػرِ  ملسو هيلع هللا ىلصَصِحبُْت الـَّبِل  اهللُ  َوَقاَل ، َفَؾْؿ َأَرُه ُيَسبُِّح فِل السَّ

 ﴿متػؼ طؾقف (2)«[32: إحزاب] ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ. 

 .الـقافؾ: بِـػل التَّْسبِقِح  َوُمَراُدهُ 

ـِ َحتَّك َقَبَضفُ ، َوَصِحْبت َأَبا َبْؽرٍ »: ولػظ مسؾؿ ، اهللُ  َفَؾْؿ َيِزْد َطَؾك َرْكَعَتْق

ـِ َحتَّك َقَبَضفُ   .«اهلُل َتَعاَلك َوَصِحْبت ُطَؿَر َفَؾْؿ َيِزْد َطَؾك َرْكَعَتْق

فنكف قصر صدًرا مـ خالفتف كؿا يف الصحقحقـ  ڤإٓ ما كان مـ طثؿان 

ومـ قال بلن ، بف يف مـك أَتؿَّ فقريد ڤوٓ إشؽال فؿـ قال بلن طثؿان ، ثؿ أتؿ

 .فالؿراد بف يف غقر مـك، كان يؼصر كبؼقتفؿ طثؿان

فؼال ، واطتذر لف العؾؿاء، كان طؾك التؿام يف مـك خاصة، ڤفنن طثؿان 

 .لعؾف تزوج يف مؽة: بعضفؿ

 .ولعؾف رأى إرض كؾفا داٌر لف، مـفا أكف خؾقػة الؿسؾؿقـ: لقا غقر ذلؽوقا

 .والصحقح أكف تلول

ْهرِيُّ  َػرِ »: َفُؼْؾُت لُِعْرَوةَ : َقاَل الزُّ َلْت »: َقاَل ، َما َباُل َطاِئَشَة ُتتِؿُّ فِل السَّ إِكََّفا َتَلوَّ
                                                                                       

 (.3925برقؿ ) (، وهق يف الصحقحة لإلمام إلباين 352/ 7أخرجف أحؿد ) (1)

 (.2212أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)
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َل ُطْثَؿاُن   .««ڤَكَؿا َتَلوَّ

 .لتلويٍؾ طـدهؿ، وإكؿا اكتؼؾقا إلقف، طـدهؿ هق الؿتعقَـّوهذا دلقٌؾ طؾك أن الؼصر 

ـْ َأَكسِ  ـِ َمالٍِؽ  ويف الصحقحقـ َط  »: َقاَل  ڤْب
ِّ
ْقُت الظُّْفَر َمَع الـَّبِل  ملسو هيلع هللا ىلصَصؾَّ

ـِ   .(1)«بِاْلَؿِديـَِة َأْرَبًعا َوبِِذي اْلُحَؾْقَػِة َرْكَعَتْق

  َخَرْجـَا َمَع َرُسقلِ »: َقاَل  ڤَوَطـُْف 
ِ
َة َفَصؾَّك  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ـْ اْلَؿِديـَِة إَِلك َمؽَّ

مِ

ـِ َحتَّك َرَجعَ  ـِ َرْكَعَتْق ةَ : ُقْؾُت ، َرْكَعَتْق  .(2)«َطْشًرا: َقاَل ، َكْؿ َأَقاَم بَِؿؽَّ

ـْ َحاِرَثةَ    َوَط
ِّ
ـِ َوْهٍب اْلُخَزاِطل   بِـَا َرُسقُل  َصؾَّك»: َقاَل  ڤْب

ِ
ـُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َوَكْح

ـِ ، َأْكَثُر َما ُكـَّا َقطُّ َوآَمـُُف بِِؿـًا  .(3)«َرْكَعَتْق

ـِ َطبَّاٍس  ـْ اْب  »: َقاَل  ڤوَط
ُّ
ـُ إَِذا  ملسو هيلع هللا ىلصَأَقاَم الـَّبِل تِْسَعَة َطَشَر َيْؼُصُر َفـَْح

 .(4)«َساَفْرَكا تِْسَعَة َطَشَر َقَصْرَكا َوإِْن ِزْدَكا َأْتَؿْؿـَا

ـِ َطبَّاٍس  ـِ اْب الَة َطَؾك لَِساِن َكبِقُِّؽْؿ  اهلُل  َفَرَض »: َقاَل ، ڤوَط  ملسو هيلع هللا ىلصالصَّ

ـِ ، فِل اْلَحَضِر َأْرَبًعا َػِر َرْكَعَتْق  .(5)«َوفِل اْلَخْقِف َرْكَعةً ، َوفِل السَّ

ـَ  وهـاك أدلة أخرى تدل طؾك ذلؽ مـفا ما أخرجف مسؾؿ طـ ُمقَسك ْب

ـَ َطبَّاٍس : َقاَل ، َسَؾَؿةَ  ةَ »: ُقْؾُت : َقاَل ، ڤَسَلْلُت اْب َفَؽْقَػ ، إِكِّل َأُكقُن بَِؿؽَّ

ـِ »: َقاَل  «ُأَصؾِّل؟  .(6)«ملسو هيلع هللا ىلصُسـََّة َأبِل اْلَؼاِسِؿ ، َرْكَعَتْق

ـْ َأَكسِ    وَط
ِّ
ـِ َمالٍِؽ اْلَؽْعبِل   َقاَل َرُسقُل : َقاَل  ڤْب

ِ
اَّللَ َوَضَع  إِنَّ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

                                                                                       

 (.7:1(، ومسؾؿ يف صحقحف ):219أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)

 (.7:4صحقحف )أخرجف مسؾؿ يف  (2)

 (.2767أخرجف البخاري يف صحقحف ) (3)

 (.2191أخرجف البخاري يف صحقحف ) (4)

 (.798أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (5)

 (.799أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (6)
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ََلِة  رِ َشْطَر الصَّ
ـِ اْلُؿَسافِ ـِ اْلُؿْرِضِع َواْلُحْبَؾكَط ـِ اْلُؿَسافِرِ َوَط ْقَم َط ، (1)«َوالصَّ

 .أخرجف أبق داود

 .أي خػػ الصالة طؾك الؿسافر: والؿراد بَقَضعَ 

 :وقال شقخ اإلسَلم 

لؿ يصؾ يف السػر إٓ  ملسو هيلع هللا ىلصَقد كؼُؾقا بالتقاُتر أن الـبل ، وأيًضا فننَّ الؿسؾِؿقـ

 ; صؾك أربًعا َقطولؿ َيـؼؾ طـف أحٌد أكف ، ركعتقـ
ْ
ولؽـ الثابِت َطـْف أكف صاَم فِل

وأما الؼصر فُؽؾ ; وَكان أصَحابف مـفؿ الصاِئُؿ ومـفؿ الؿػطر، الَسػر وأفَطرَ 

 هـا .وغقِرَها، وَطَرفة، وغقر أهؾ مؽة بؿـك، الصحابِة كاكقا يؼصرون مـفؿ أهؾ مؽة

 .(: - 9/ 35): مـ مجؿقع الػتاوى

 :(1/464يف زاد الؿعاد ) وقال ابـ الؼقؿ 

فقصؾقفا ركعتــقـ مـ حقـ يخرج مسافًرا إلك أن ، يؼصر الرباطقة ملسو هيلع هللا ىلصوكان »

 هـا. ولؿ يثبت طـف أكف أتؿ الرباطقة يف سػره البتة; يرجع

 :وقال ابـ حْزم 

ـِ َفْرٌض  َػِر َرْكَعتَْق َؾَقاِت اْلَؿْذُكقَرِة فِل السَّ َصاَطٍة َأْو  َسَقاٌء َكاَن َسَػرَ  - َوَكْقُن الصَّ

َٓ َمْعِصقَةَ ، َمْعِصَقةٍ  َٓ َصاَطَة َو ـْ الُؿَحؾَّك َمْسَلَلٌة ) هـا. َأْمـًا َكاَن َأْو َخْقًفا، َأْو 
 .(623مِ

 :وقال الشقَكاكِل 

ِٞ امَلطأَي١ِ  ِٔ ِف ِٝ ٍِٛ اْيَفِسَٜك  :َبِعَد عِسض َق

ـْ َمْجُؿقِع َما َذَكْرَكا ُرْجَحاُن 
َح مِ َٓ  .اْلَؼْقِل بِاْلُقُجقِب َوَقْد 

                                                                                       

(، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام 2778(، وابـ ماجف )3386(، والـسائل )3519أخرجف أبق داود ) (1)

 (.238برقؿ ) القادطل 
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ا َدْطَقى َأنَّ التََّؿام َأْفَضُؾ َفَؿْدُفقَطٌة بُِؿاَلَزَمتِِف  لِْؾَؼْصِر فِل َجِؿقِع َأْسَػاِرِه  ملسو هيلع هللا ىلصَوَأمَّ

مَ  ُصقَل ُطْؿِرِه اْلَؿْػُضقَل  ملسو هيلع هللا ىلصَوَيْبُعُد َأْن ُياَلِزَم ، َوَطَدِم ُصُدوِر التََّؿاِم َطـُْف َكَؿا َتَؼدَّ

َْفَضَؾ  ْٕ  .(4/313مـ كقؾ إوصار ) هـا. َوَيَدَع ا

اَّلل يف ضقاء السالؽقـ يف أحؽام وآداب  قال شقخـا يحقك الحجقري حػظف

 :الؿسافريـ

، بـ صالح والحسـ، وسػقان الثقري، العزيز وهبذا قال ُطَؿر طبد: قؾت

والؿؼصقد هق معرفة ; الؽالم بذكرهؿوغقرهؿ مؿـ يطقل ، والظاهرية أجؿعقن

 هـا. وقد تبقـ جؾقًّا أن الؼصر لؾؿسافر واجٌب ، الحؼ يف الؿسللة

 .تعالك ♫والؼقل بقجقب الؼصر هق ققل شقخـا اإلمام مؼبؾ 

 .واستدل الؼائؾقن بقجقبف بؿا تؼدم مـ إحاديث

  َأكََّفا اْطَتَؿَرْت َمَع َرُسقلِ »: ڤوأما حديث َطائَِشَة 
ِ
ـْ اْلَؿِديـَِة إَلك  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

مِ

ةَ  ةَ ، َمؽَّ  بَِلبِل َيا َرُسقَل : َقاَلْت ، َحتَّك إَذا َقِدَمْت َمؽَّ
ِ
ل َقَصْرَت ، اهلل َأْكَت َوَأمِّ

 ، َأْحَسـِْت َيا َطائَِشةُ : َقاَل ، َوَأْفَطْرَت َوُصْؿُت ، َوَأْتَؿْؿُت 
َّ
 .(1)«َوَما َطاَب َطَؾل

:  َقال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقَة، بْـ ُزَهقْرٍ  َسـَِدهِ اْلَعاَلءِ َفُفَق َحِديث ضعقػ يف 
                                                                                       

(، 674(، وهق يف اإلرواء لإلمام إلباين رحؿف تعالك تحت حديث )2567أخرجف الـسائل يف ســف ) (1)

لؿ يعتؿر يف رمضان، وفقف  ملسو هيلع هللا ىلصواستـؽر ذلؽ، فنكف  «طؿرة يف رمضان»رواية الدارقطـل:  وقال فقف: ويف

 اختالف يف اتصالف.

 «تاريخ البخاري»الرحؿـ أدرك طائشة ودخؾ طؾقفا وهق مراهؼ، وهق كؿا قال فػل  قال الدارقطـل: طبد

 وغقره ما يشفد لذلؽ، وقال أبق حاتؿ: دخؾ طؾقفا وهق صغقر، ولؿ يسؿع مـفا.

الرحؿـ طـ أبقف  ثؿ قال: وىف ابـ أبك شقبة والطحاوي ثبقت سؿاطف مـفا. وىف رواية لؾدارقطـل: طـ طبد

ر الـقسابقري: مـ قال فقف طـ أبقف أخطل. واختؾػ ققل الدارقطـل فقف، فؼال يف طـ طائشة. قال أبق بؽ

 . ثؿ قال: ولعؾ اإلرسال هق طؾة الحديث.«الؿرسؾ أشبف»الســ: إسـاده حسـ. وقال يف العؾؾ: 
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 .أي يف الحديث، فِقف َباصؾ

 .ُمـَؽر: الفادي َوَقال ابـ طبد

 .(455 - 1/454): يف الزاد ♫قال اإلمام ابـ الؼقؿ 

ـَ َتْقِؿقََّة َيُؼقُل » ْسََلِم اْب
، َطَؾك طائشةَهَذا اْلَحِديُث َكِذٌب : َوَسِؿْعُت َشْقَخ اإْلِ

 بِِخاَلِف َصاَلِة َرُسقلِ 
َ
ـْ طائشة لُِتَصؾِّل   َوَلْؿ َتُؽ

ِ
  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

َ
َحاَبِة َوِهل ِر الصَّ

َوَسائِ

 َوْحَدَها باَِل ُمقِجٍب 
َ
 اْلَؼائَِؾةُ . ُتَشاِهُدُهْؿ َيْؼُصُروَن ُثؿَّ ُتتِؿُّ ِهل

َ
ُفرَِضِت »: َكْقَػ َوِهل

ـِ  ـِ َرْكَعَتْق ََلُة َرْكَعَتْق َػرِ ، َفِزيَد فِل َصََلِة اْلَحَضرِ الصَّ ْت َصََلُة السَّ َفَؽْقَػ  «َوُأِقرَّ

ُـّ َأكََّفا َتِزيُد َطَؾك َما َفَرَض    َوُتَخالُِػ َرُسقَل ، اهللُ  ُيَظ
ِ
 .َوَأْصَحاَبفُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ْهرِيُّ لعروة َثُف َطـَْفا بَِذلَِؽ : َقاَل الزُّ ا َحدَّ اَلَة؟ َفَؼاَل َفَؿا َشْلكَُفا َكاَكْت : َلؿَّ : ُتتِؿُّ الصَّ

َل طثؿان َلْت َكَؿا َتَلوَّ  . َتَلوَّ
ُّ
َها َطَؾقْفِ  ملسو هيلع هللا ىلصَفنَِذا َكاَن الـَّبِل ـَ فِْعَؾَفا َوَأَقرَّ َفَؿا لِؾتَّْلِويِؾ ، َقْد َحسَّ

َٓ َيِصحُّ َأْن ُيَضاَف إِْتَؿاُمَفا إَِلك التَّْلِويِؾ َطَؾك َهَذا التَّْؼِديرِ  ـُ ، ِحقـَئٍِذ َوْجٌف َو َوَقْد َأْخبََر اْب

  َأنَّ َرُسقَل »ُطَؿَر 
ِ
ـِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َػِر َطَؾك َرْكَعتَْق ـْ َيِزيُد فِل السَّ َٓ أبق بؽر، َلْؿ َيُؽ َٓ طؿر، َو  .«َو

ُـّ بعائشة أم الؿممـقـ ُمَخاَلَػُتُفؿْ  ا َبْعَد َمْقتِِف ، َأَفُقَظ َ َتَراُهْؿ َيْؼُصُروَن؟ َوَأمَّ
َوِهل

ْت َكَؿا َأَتؿَّ طثؿان ملسو هيلع هللا ىلص َل َتْلِوياًل ، َفنِكََّفا َأَتؿَّ َٓ ، َوكاَِلُهَؿا َتَلوَّ ُة فِل ِرَواَيتِِفْؿ  َواْلُحجَّ

 .َواهلُل َأْطَؾؿُ ، فِل َتْلِويِؾ اْلَقاِحِد مِـُْفْؿ َمَع ُمَخاَلَػِة َغْقِرِه َلفُ 

  بـ خالد لَِعْبدِ  َوَقْد َقاَل أمقة
ِ
ـِ ُطَؿرَ  اَّلل َوَصاَلَة ، كَّا َكِجُد َصاَلَة اْلَحَضرِ إِ : ْب

ـُ ُطَؿرَ ، اْلَخْقِف فِل اْلُؼْرآنِ  َػِر فِل اْلُؼْرآِن؟ َفَؼاَل َلُف اْب َٓ َكِجُد َصاَلَة السَّ َيا َأِخل : َو

ًدا  إِنَّ  َٓ كَْعَؾُؿ َشْقًئا ملسو هيلع هللا ىلصاهلَل بََعَث ُمَحؿَّ ًدا ، َو  هـا. َيْػَعُؾ  ملسو هيلع هللا ىلصَفنِكََّؿا كَْػَعُؾ َكَؿا َرَأْيـَا ُمَحؿَّ

فال  ،«أو جفاد، أو طؿرة، لؿ يؼصر إٓ يف حج»: وأما حديث طؿران ابـ حصقـ

 .أصؾ لف هبذا الؾػظ
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وأكف أفضؾ مـ اإلتؿام ، واستدل الجؿفقر طؾك طدم وجقب الؼصر يف السػر

 .[212 :الـساء] ﴾خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی﴿ : اهلل بؼقل

 :قال اإلمام الشافعل 

 .اكتفك مـ الؿجؿقع لؾـقوي. «إٓ يف الؿباح، ٓ ُيستعَؿؾ ٓ جـاح»

ـْ َيْعَؾك ڤبـ الخطاب  واستدلقا أيًضا بؿا ثبت طـ ُطؿر ـِ ُأَمقََّة  َط : َقاَل ْب

ـِ اْلَخطَّاِب  ُقْؾُت لُِعَؿرَ  مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت ڀ﴿: ڤْب

ـَ ، ﴾حت خت مت ا َطِجْبَت مِـُْف َفَسَلْلُت َرُسقَل  َفَؼْد َأمِ   الـَّاُس َفَؼاَل َطِجْبُت مِؿَّ
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

َق  ـْ َذلَِؽ َفَؼاَل َصَدَقٌة َتَصدَّ  .(1)«اهلُل بَِفا َطَؾْقُؽْؿ َفاْقَبُؾقا َصَدَقَتفُ  َط

 .فنذن لقس بقاجب، الؼصر صدقة: فؼالقا

فقجب ، «َفاْقَبُؾقا َصَدَقَتفُ »: يف الحديث ملسو هيلع هللا ىلصقد قال الـبل : فؼال الؿقجبقن

 .اهلل  طؾقـا قبقل صدقة

وصؾك خؾػف ابـ مسعقد ; أكف أتؿ الصالة بؿـك ڤثبت طـ طثؿان »: وقالقا

ه أصحاب رسقل، وغقره، ڤ  .«ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ولق لؿ يؽـ اإلتؿام جائًزا لَؿا أقرَّ

ـْ َطبْدَ : وهذا مدفقعٌ  ـِ  فَع ْحَؿ ـَ َيِزيَد َيُؼقُل  الرَّ بِـَا ُطْثَؿاُن بِِؿـًك َأْرَبَع  َصؾَّك: ْب

  َفِؼقَؾ َذلَِؽ لَِعبْدِ ، َرَكَعاٍت 
ِ
ـِ َمْسُعقٍد  اهلل َصؾَّقُْت َمَع : َفاْستَْرَجَع ُثؿَّ َقاَل ، ڤْب

  َرُسقلِ 
ِ
ـِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ـِ ، بِِؿـًك َرْكَعَتْق يِؼ بِِؿـًك َرْكَعتَْق دِّ َوَصؾَّقُْت ، َوَصؾَّْقُت َمَع َأبِل بَْؽٍر الصِّ

ـِ  ُطَؿرَ  َمعَ  ـِ اْلَخطَّاِب بِِؿـًك َرْكَعتَْق ـْ َأْرَبِع َرَكَعاٍت َرْكَعَتاِن ، ْب
َفَؾْقَت َحظِّل مِ

 .(2)«ُمتََؼبََّؾتَانِ 
                                                                                       

 .(797) أخرجف مسؾؿ (1)

 (.7:6(، ومسؾؿ )2195البخاري ) (2)
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  واستدلقا بؿا تؼدم مـ حديث َأَكسِ 
ِّ
ـِ َمالٍِؽ اْلَؽْعبِل   َقاَل َرُسقُل : َقاَل  ڤْب

ِ
 اهلل

ـِ اْلُؿَسافِِر  إِنَّ »: ملسو هيلع هللا ىلص ـِ الُْؿْرِضِع اَّللَ َوَضَع َط ـِ الُْؿَسافِِر َوَط ْقَم َط ََلِة َوالصَّ َشْطَر الصَّ

 .«َوالُْحْبَؾك

اهلل سبحاكف إكؿا خػػ لؾؿسافر فلِذَن لف يف الؼصر  أن قالقا ففذا الحديث يدل

كؿا أن الػطر والؿسح طؾك الخػقـ ثالثة أيام بؾقالقفـ ، ففق ُرخصة، تخػقًػا فؼط

 .وهذا الؼقل ٓ يـتفض لرد دٓلة الحديث، وتركف يجقز لف فعؾف، رخصة لؾؿسافر

 : ڤقالقا وقد جاء يف حديث َطاِئَشَة 
َّ
َػِر  ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ الـَّبِل َكاَن َيْؼُصُر فِل السَّ

 .وهذا حديث ٓ يثبت كؿا تؼدم «َوُيتِؿُّ َوُيْػطُِر َوَيُصقمُ 

 :اَّلل تعالك بـ طؾل الحجقري حػظف قال شقخـا يحقك

كؿا ذكر ذلؽ ، إدلة طؾك جقاز اإلتؿام يف السػرففذا حاصؾ ما لفؿ مـ 

ورد َمـ قال ، وغقرهؿا، والشقكاين يف كقؾ إوصار، الـقوي يف الؿجؿقع

 .بقجقب الؼصر طؾك استدٓلفؿ بؿا يليت

 .[212: الـساء] ﴾حئ مئ ىئ يئ جب حب خب﴿: أما استدٓلفؿ بأية

والتخػقػ  ،والسجقد، والخشقع، قصر الصػة بالركقع: فالؿؼصقد بالؼصر هـا

 .وتشؿؾ قصر العدد، وكحق ذلؽ، يف الؼراءة

 :يف الزاد قال اإلمام ابـ الؼقؿ 

َيُة َقِد ُأْشؽَِؾْت َطَؾك ْٔ   َفَسَلَل َطـَْفا َرُسقَل ، َوَطَؾك َغْقِرهِ  طؿر َوا
ِ
َفَلَجاَبُف  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

َػاءِ  ـَ ، بِالشِّ  َوَشْرٌع  َوَأنَّ َهَذا َصَدَقٌة مِ
ِ
ةِ اهلل َوَكاَن َهَذا َبَقاَن َأنَّ ُحْؽَؿ ، َشَرَطُف لَِْلُمَّ

ـِ َواْلَخاِئِػ ، اْلَؿْػُفقِم َغْقُر ُمَرادٍ  مِ ْٔ ـِ ا اَلِة َط ، َوَأنَّ اْلُجـَاَح ُمْرَتِػٌع فِل َقْصِر الصَّ

َيَة اْقَتَضْت َقْصًرا  إِنَّ : َوَقْد ُيَؼاُل ، َوَغاَيُتُف َأكَُّف َكْقُع َتْخِصقٍص لِْؾَؿْػُفقِم َأْو َرْفٍع َلفُ  ْٔ ا

َْرَكاِن بِالتَّْخِػقِػ  ْٕ  هـا. الخقف ٕن أية يف شلن، َيَتـَاَوُل َقْصَر ا
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 :ٚايكضس قضسإ 

 .قصر صػة: إول

 .وقصر طدد: الثاين

ويؽقن يف السػر ، وربؿا يؽقن يف البؾد، أما قصر الصػة فقؽقن يف الخقف

ـُ َطبَّاٍس  اَلَة َطَؾك لَِساِن  َفَرَض »: ڤلؿا تؼدم مـ حديث َطْبداهلل اْب اهلُل الصَّ

ـِ ، َكبِقُِّؽْؿ فِل اْلَحَضِر َأْرَبًعا َػِر َرْكَعَتْق  .«َوفِل اْلَخْقِف َرْكَعةً ، َوفِل السَّ

ـِ ُطَؿَر    َرُسقُل َكاَن »: َقاَل  ڤوربؿا يصؾقفا كؿا جاء يف حديث اْب
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

َفْت ُيقمُِئ إِيَؿاًء َصاَلَة الؾَّْقؾِ  َػِر َطَؾك َراِحَؾتِِف َحْقُث َتَقجَّ َّٓ ، ُيَصؾِّل فِل السَّ إِ

 .«اْلَػَرائَِض َوُيقتُِر َطَؾك َراِحَؾتِفِ 

 .يقمئ إيؿاًء وهق يسايػ

ـ أكقس  اهلل وكؿا جاء أيضا يف قصة طبد ـ  لؿا ذهب إلك قتؾ خالد، ڤب  .سػقانب

  َبَعَثـِك َرُسقُل »: قال، بـ ُأكقس طـ أبقف اهلل َطـ طبد
ِ
ـِ  إَِلك َخالِدِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ْب

 .«اْذَهْب َفاْقُتْؾفُ »: َفَؼاَل  - َوَكاَن َكْحَق ُطَرَكَة َوَطَرَفاٍت  - ُسْػَقاَن اْلُفَذلِكِّ 

َأْن َيُؽقَن َبْقـِل َوَبْقـَُف َما إِْن إِكِّل ََٕخاُف : َفُؼْؾُت ، َفَرَأْيُتُف َوَحَضَرْت َصالَُة اْلَعْصرِ 

الَةَ  ُر الصَّ  .ُأومُِئ إِيَؿاًء َكْحَقهُ ، َفاْكَطَؾْؼُت َأْمِشك َوَأَكا ُأَصؾِّك، ُأَؤخِّ

ا َدَكْقُت مِـُْف َقاَل لِل ـْ َأْكَت ؟: َفَؾؿَّ  َم

ـَ اْلَعَرِب : ُقْؾُت 
ُجؾِ ; َرُجٌؾ مِ  .َفِجْئُتَؽ فِل َذاكَ  ،َبَؾَغـِل َأكََّؽ َتْجَؿُع لَِفَذا الرَّ

 .إِكِّل َلِػل َذاكَ : َقاَل 

 .(1)«[َحتَّك إَِذا َأْمَؽـَـِل َطَؾْقُتُف بَِسْقِػل َحتَّك َبَرَد ]أي مات، َفَؿَشْقُت َمَعُف َساَطةً 
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 :قال الحافظ ابـ كثقر 

ففذه أية دالة صريًحا طؾك أن الؼصر : بعد ذكر بعض إحاديث الؿاضقة قال

بلن الؿراد بالؼصر ; ولفذا قال مـ قال مـ العؾؿاء; وجقد الخقفلقس مـ شروط 

 .والسدي، والضحاك ،وهق ققل مجاهد: يف هذه أية قصر الؽقػقة ٓ الؽؿقة

 :اَّلل تعالك بـ طؾل الحجقري حػظف قال شقخـا يحقك

، اهلل بـ طبد ،وجابر، وابـ ُطؿر، وُطؿر، وابـ طباس، بؾ وققل طائشة: قؾت

بلن صالة السػر ركعتان تؿـام غقر قصر كؿا ; طـفؿ الؼقلكؾفؿ ثبت  ،ڤ

 .اهلل يف مسللة مـ سفا وهق مسافر فصؾك أربًعا سقليت بقاكف إن شاء

ق بفا طؾقؽؿ»: وأما حديث ُطَؿر كػسف ما يدل ، فػل الحديث، «صدقة تصدَّ

 هـا. «طؾك وجقب قبقل هذه الصدقة

 :اَّلل تعالك قال أبق محؿد سدده

 .«فاقبؾقا صدقتف»: فؼال يف آخره

 :يف الُؿحؾَّك قال ابـ حْزم 

َٓ َيْؼَبُؾَفا َطاِصًقا، بَِؼُبقلَِفا َأَمَر  ـْ   هـا. َفَقُؽقُن َم

 :مـ وجفقـ يف مـك فالجقاب طـف أتؿ: ڤوأما كقن طثؿان 

، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  لؿ يؾزمـا بطاطة أحٍد مـ خؾؼف دون رسقل اهلل  أن: إول

 .اهلل طؾقفؿ الصحابة رضقانففق الؿعصقم دون أفراد 

ل يف إتؿامف يف مـك ڤأن طثؿان : الثاين  .قد تلوُّ

 :واختؾػقا يف كقع تلويؾف

 .ستة تلويالت كؾفا طؾقفا اكتؼاد: فذكر ابـ الؼقؿ 
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، أكف كان قد تلهؾ بؿـك ڤوأحسـ ما اطُتِذَر بف َطـ طثؿان : ثؿ قال

مـ زاد  هـا. بف زوجة أتؿأو كان لف ، والؿسافر إذا أقام يف مقضع وتزوج فقف

 .(2/581): الؿعاد

 :اَّلل تعالك بـ طؾل الحجقري حػظف وقال شقخـا يحقك

مب ىب يب ﴿: اجتفد يف ففؿ أية ڤوأحسـ مـف أن ُيؼال يف ذلؽ أن طثؿان 

فػفؿ أن الؼصر يؽقن يف حالة السػر مع ،  [212: الـساء] ﴾جت حت ختمت

ولؿ يقافؼفؿا ، ڤكؿا ففؿت طائشة مـفا كذلؽ وأخطل هق وطائشة ، الخقف

طؾك هذا الػفؿ لقجقد الـصقص الؿتؽاثرة طـ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  جؿقع أصحاب رسقل

 .طؾك بقان أية وأن الؿراد هبا قصر الصػة كؿا تؼدم، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسقل

وٓ يجقز لـا ، وبذل وسعف يف صؾب الحؼ، فقؽقن ملجقًرا طؾك اجتفاده

 .طؾك الخطل بعد وضقح الصقاب بلدلتف الثابتةمتابعتف 

 :أقسٚٙ ع٢ً ذيو ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ٚأَا نٕٛ أصخاب زضٍٛ 

فؼد تؼدم حديث ابـ مسعقد أكف حقـ صؾك طثؿان بؿـك ، ففذا غقر صحقح

ه ذلؽ مـ الؿصائب; أربعا وقال ابـ ُطؿر ، قال إكا هلل وإكا إلقف راجعقن، طدَّ

 .تػرقت بؽؿ إهقاء

وصاطة ولل ، فقرى أن جؿع الؽؾؿة، يؼقل الخالف شرلؽـ ابـ مسعقد 

ُيَصؾُّقَن َلُؽْؿ َفنِْن َأَصاُبقا »: يؼقل ملسو هيلع هللا ىلصوالـبل ، إمر الؿسؾؿ أوجب مـ الؼصر

 .(1)«َفَؾُؽْؿ َوإِْن َأْخَطُئقا َفَؾُؽْؿ َوَطَؾْقِفؿْ 

 .ولقس الؼصر لؾؿسافر شرًصا يف صحة صالتف
                                                                                       

 .ڤ(، مـ حديث أبل هريرة 7:5أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)
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 :حهِ قضس ايضال٠ يف ضفس املعض١ٝ 

 أم أكف ٓ يؽقن إٓ يف سػر الطاطة ؟، واختؾػقا هؾ الؼصر يجقز يف سػر الؿعصقة

أو سػر ، سقاًء كان سػر معصقة، أن الؼصر يؽقن يف كؾ سػرٍ : والصحقح

 .أو سػر مباح، صاطة

 :بد٤ املطافس يف قضس ايضال٠ 

 .ولقس لؾؿسافر أن يؼصر حتك يخرج مـ بققت قريتف

 .مـ البققت صح الؼصرلؽـ إذا ضرب يف إرض وخرج 

وصؾك العصر يف ذي الحؾقػة ، صؾك الطفر بالؿديـة أربع»: ملسو هيلع هللا ىلصفنن الـبل 

 .وقد سبؼ، «ركعتقـ

 :وأما مـ قال بلن الؼصر إكؿا يتعؾؼ بالخقف

ـِ َطبَّاٍس  ـْ اْب  »: ڤفؼد ُرد كؿا يف حديث َط
َّ
ـْ اْلَؿِديـَِة  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِل

َخَرَج مِ

 َّٓ َٓ َيَخاُف إِ َة  ـِ  إَِلك َمؽَّ ـَ َفَصؾَّك َرْكَعَتْق  .(1)«اهلَل َربَّ اْلَعاَلِؿق

 :حتدٜد َطاف١ ايطفس اييت ٜػسع فٝٗا قضس ايضال٠ 

 :واختؾػ العؾؿاء يف الؿسافة التل يؼع هبا الؼصر

 .يف مسقرة ثالثة أيام: فؼال بعضفؿ

 .مسقرة يقمقـيف : وقال بعضفؿ

 .يف مسقرة يقم ولقؾة: وقال بعضفؿ

لؽـ جاء طـ ابـ ، وذهب بعضفؿ إلك أن ما ُأصؾؼ طؾقف سػر جاز فقف الؼصر

 .«إذا سافرت مـ مؽة إلك الطائػ»: طباس ُسئؾ طـ الؼصر فؼال
                                                                                       

 (.658أخرجف الرتمذي ) (1)
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 .«مـ مؽة إلك ِجده َقَصرَت »: قال ڤوابـ طؿر 

مسافة الؼصر تؽقن ثؿاكقـ وهذه الؿسافة جرت طؾقفا الؾجـة الدائؿة يف أن 

 .كقؾقمرت

وأما مـ حقث ، فنن كان السػر دون ذلؽ ٓ يؼصر وإن كان فقق ذلؽ يؼصر

 .العؿؾ فقعقد إلك الُعرف

 :(24/38كؿا يف الؿجؿقع ) قال شقخ اإلسَلم 

اِرُع بِِف اْلِػْطَر َواْلَؼْصرَ » َؼ الشَّ َػِر الَِّذي َطؾَّ  .َحدُّ السَّ

ا   .اْضَطَرَب الـَّاُس فِقفِ َوَهَذا مِؿَّ

 .َثاَلَثُة َأيَّامٍ : ِققَؾ 

ـِ : َوِققَؾ  ـِ َقاِصَدْي  .َيْقَمْق

ـْ َذلَِؽ : َوِققَؾ 
 .َأَقؾُّ مِ

 .مِقٌؾ : َحتَّك ِققَؾ 

ـْ  ُدوا َذلَِؽ بِاْلَؿَساَفِة مِـُْفْؿ َم ـَ َحدَّ ِذي  .َثَؿاكَِقٌة َوَأْرَبُعقَن مِقاًل : َقاَل َوَالَّ

 .َوَأْرَبُعقنَ ِستٌَّة : َوِققَؾ 

 .َخْؿَسٌة َوَأْرَبُعقنَ : َوِققَؾ 

ـْ َمالٍِؽ . َأْرَبُعقنَ : َوِققَؾ   .َوَهِذِه َأْقَقاٌل َط

ُة َوْجًفا ؿَّ
َئِ ْٕ َٓ َأْطَؾُؿ لَِؿا َذَهَب إَلْقِف ا ٍد الؿؼدسل   .َوَقْد َقاَل َأُبق ُمَحؿَّ

َٓ قِقَاسٍ  َثابِتًاَفنِنَّ التَّْحِديَد بَِذلَِؽ َلقَْس ، َوُهَق َكَؿا َقاَل  َٓ إْجَؿاٍع َو  .بِـَصِّ َو

ةُ  ءِ  َوَطامَّ َٓ ُققنَ  َهُم ـَ  ُيَػرِّ َػرِ  َبْق ا َذلَِؽ  َوَيْجَعُؾقنَ  َواْلَؼِصقرِ  الطَِّقيؾِ  السَّ َػرِ  َحدًّ  لِؾسَّ

 .الطَِّقيؾِ 
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َّٓ َما َبَؾَغ َهَذا اْلَحدَّ َوَما ُدوَن  ل َسَػًرا إ َٓ ُيَسؿِّ ـْ  قِف َسَػًراَومِـُْفْؿ َم َٓ ُيَسؿِّ  .َذلَِؽ 

ـَ َقاُلقا قا بَِؼْقلِفِ : َفَالَِّذي َـّ »: َثاَلَثُة َأيَّاٍم اْحَتجُّ ُر َثََلَثَة َأيَّاٍم َوَلَقالِقِف
، «َيْؿَسُح اْلُؿَسافِ

ـِ َأكَُّف َقاَل  ِحقَحْق َّٓ َوَمَعَفا َٓ ُتَسافِْر اْمَرَأٌة َمِسقَرَة َثََلَثِة أَ »: َوَقْد َثَبَت َطـُْف فِل الصَّ اٍم إ يَّ

ـِ َأكَُّف َقاَل ، «ُذو َمْحَرمٍ  ِحقَحْق ـِ »: َوَقْد َثَبَت َطـُْف فِل الصَّ َوَثَبَت فِل ، «َمِسقَرَة َيْقَمْق

ِحقِح  ـِ ، «َمِسقَرَة َيْقمٍ »: الصَّ ـَ ُف َسَػرٌ ، «َبرِيًدا»َوفِل السُّ َوإِْذُكُف ، َفَدلَّ َطَؾك َأنَّ َذلَِؽ ُكؾَّ

َٓ َيْؼَتِضل َأنَّ َذلَِؽ َلُف فِل  ـْ َساَفَر َذلَِؽ َوُهَق  اْلَؿْسِح َثاَلَثَة َأيَّاٍم إكََّؿا ُهَق َتْجِقيٌز لَِؿ

َػرِ   .َكَؿا َأِذَن لِْؾُؿِؼقِؿ َأْن َيْؿَسَح َيْقًما َوَلْقَؾةً ، َأَقؾُّ السَّ

َقاَمةِ  َٓ َيْؼَتِضل َأنَّ َذلَِؽ َأَقؾُّ اإْلِ  .َوُهَق 

ـَ قَ  ِذي ـِ َطبَّاسٍ : اُلقاَوَالَّ ـِ ُطَؿَر َواْب ـِ اْطَتَؿُدوا َطَؾك َقْقِل اْب  .َيْقَمْق

ـِ َطبَّاسٍ  ـِ ُطَؿَر َواْب ـْ اْب َحاَبِة َحتَّك َط ـْ الصَّ َوَما . َواْلِخاَلُف فِل َذلَِؽ َمْشُفقٌر َط

ـْ َأْرَبَعِة ُبُرٍد مِ »: ُرِوَي 
َٓ َتْؼُصُروا فِل َأَقؾَّ مِ َة  َة إَلك طسػانَيا َأْهَؾ َمؽَّ إكََّؿا ، «ـْ َمؽَّ

ـِ َطبَّاسٍ  ـْ َقْقِل اْب
 .ُهَق مِ

 
ِّ
ـِ ُخَزْيَؿة َوَغْقِرِه َلُف َمْرُفقًطا إَلك الـَّبِل ِة  ملسو هيلع هللا ىلصَوِرَواَيُة اْب ؿَّ

َباصٌِؾ باَِل َشؽٍّ ِطـَْد َأئِ

 .َأْهِؾ اْلَحِديِث 

 
ُّ
َة بِالتَّْحِديِد  ملسو هيلع هللا ىلصَوَكْقَػ ُيَخاصُِب الـَّبِل َوإِكََّؿا َأَقاَم َبْعَد اْلِفْجَرِة َزَمـًا َأْهَؾ َمؽَّ

َة َوَما َباُل التَّْحِديِد  َْهِؾ َمؽَّ
ِ
ُه ٕ ا َكَؿا َحدَّ َْهؾَِفا َحدًّ

ِ
َٓ َيِحدُّ ٕ َيِسقًرا َوُهَق بِاْلَؿِديـَِة 

ـَ  ـْ اْلُؿْسؾِِؿق
َة ُدوَن َغْقِرِهْؿ مِ َْهِؾ َمؽَّ

ِ
 .َيُؽقُن ٕ

َْرِض َوَأْيًضا َفالتَّْحِديُد  ْٕ َْمَقاِل َواْلَػَراِسِخ َيْحَتاُج إَلك َمْعِرَفِة مِْؼَداِر مَِساَحِة ا ْٕ بِا

ُة الـَّاسِ  َّٓ َخاصَّ َٓ َيْعَؾُؿُف إ  .َوَهَذا َأْمٌر 

 
ُّ
ا ُيْؼَطُع بِِف َوالـَّبِل ـْ َغْقِرِه َتْؼؾِقًدا َوَلْقَس ُهَق مِؿَّ ـْ َذَكَرُه َفنِكََّؿا ُيْخبُِر بِِف َط  ملسو هيلع هللا ىلصَوَم
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َْرَض بِِؿَساَحٍة َأْصاًل  ْٕ ْر ا ا َلْؿ َيْجِر َلُف ِذْكٌر ، َلْؿ ُيَؼدِّ تِِف َحدًّ ُمَّ
ِ
اِرُع ٕ ُر الشَّ َفَؽْقَػ ُيَؼدِّ

 .فِل َكاَلمِِف َوُهَق َمْبُعقٌث إَلك َجِؿقِع الـَّاسِ 

ا َوَذْرُع ا َػِر َمْعُؾقًما ِطْؾًؿا َطامًّ ـُ َفاَل ُبدَّ َأْن َيُؽقَن مِْؼَداُر السَّ َٓ ُيْؿؽِ ا  َْرِض مِؿَّ ْٕ ;

رٌ  ا ُمَتَعسِّ ٌر َوإِمَّ ا ُمَتَعذَّ ـَ اْلُؿُؾقَك َوَكْحَقُهْؿ َمْسُح َصِريٍؼ َفنِكََّؿا ; َبْؾ ُهَق إمَّ َكَُّف إَذا َأْمَؽ
ِ
ٕ

ـَ  َيْؿَسُحقكَُف َطَؾك َخطٍّ ُمْسَتٍق َأْو ُخُطقٍط ُمـَْحـِقٍَة اْكِحـَاًء َمْضُبقًصا َوَمْعُؾقٌم َأنَّ  اْلُؿَسافِِري

ِريِؼ َوَقْد َيْسُؾُؽقَن َغْقَرَها َوَقْد َيُؽقُن فِل اْلَؿَساَفِة ُصُعقٌد  َقْد َيْعِرُفقَن َغْقَر تِْؾَؽ الطَّ

َوَقْد َيُطقُل َسَػُر َبْعِضِفْؿ لُِبْطِء َحَرَكتِِف َوَيْؼُصُر َسَػُر َبْعِضِفْؿ لُِسْرَطِة َحَرَكتِِف 

َبُب اْلُؿقِجُب هُ  َْرضِ َوالسَّ ْٕ َٓ َكْػُس مَِساَحِة ا َػِر   .َق َكْػُس السَّ

 
ِّ
َْزمِـَِة َكَؼْقلِِف  ملسو هيلع هللا ىلصَواْلَؿْقُجقُد فِل َكاَلِم الـَّبِل ْٕ َْرِض بِا ْٕ َحاَبِة فِل َتْؼِديِر ا َوالصَّ

َْرضِ »: َوَقْقلِفِ ، «ُصقُلُف َشْفٌر َوَطْرُضُف َشْفرٌ »: فِل اْلَحْقضِ  ْٕ َؿاِء َوا ـَ السَّ ُسِؿاَئِة َخؿْ  َبْق

 .«إْحَدى َأْو اْثـََتاِن َأْو َثََلٌث َوَسْبُعقَن َسـَةً »: َوفِل َحِديٍث آَخرَ ، «َسـَةٍ 

ُل  َوَّ ْٕ ْقِر اْلُؿْعَتادِ : َفِؼقَؾ ا َْقَدامِ ، بِالسَّ ْٕ بِِؾ َوا  .َسْقُر اإْلِ

اٍت َفنِكَُّف فِل اْلَعاَدِة ُيْؼَطُع بَِؼْدِر ; َسْقُر اْلَبِريدِ : َوالثَّاكِل  .اْلُؿْعَتاِد َسْبَع َمرَّ

َحاَبُة َيُؼقُلقَن َيْقٌم َتام  َوَيْقَمانِ   .َوَكَذلَِؽ الصَّ

ـَ مِقاًل : َولَِفَذا َقاَل  ُه بَِثَؿاكَِقِة َوَأْرَبِعق ـْ َحدَّ بِِؾ : َم ـَ بَِسْقِر اإْلِ ـِ َقاِصِدي َمِسقَرُة َيْقَمْق

َٓ َدلِقَؾ َطَؾقْ  َـّ َهَذا 
َْقَداِم َلؽِ ْٕ  .فِ َوا

ْرعِ »: َوإَِذا َكاَن َكَذلَِؽ َفـَُؼقُل  َٓ فِل الشَّ َغِة َو َفاْلَؿْرِجُع  ُكؾُّ اْسٍؿ َلقَْس َلُف َحد  فِل الؾُّ

اِرُع ، فِقِف إَلك اْلُعْرِف  َػُر الَِّذي َطؾََّؼ بِِف الشَّ َفَؿا َكاَن َسَػًرا فِل ُطْرِف الـَّاِس َفُفَق السَّ

 هـا. ««اْلُحْؽؿَ 

 .الؼقل الؿختصر يف هذا البابوهذا هق 
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كتاب ضقاء السالؽقـ يف أحؽام وآداب : اهلل وقد ألََّػ شقخـا يحقك حػظف

 .وهق كتاٌب كافع مػقد كؼؾـا مـف قؾقاًل مؿا يتعؾؼ بؿسللتـا، الؿسافريـ

 :ٚإَا١َ املكِٝ باملطافس، حهِ إَا١َ املطافس باملكِٝ 

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل فؼد صؾك رسقل، بالؿسافروالؿؼقؿ ، ويجقز أن يصؾل الؿسافر بالؿؼقؿ

 .ومان مسافرًا وهؿ مؼقؿقن، بلهؾ مؽة

أتؿقا فنكا ققُم »: ثؿ لف أن يؼقل، فنذا صؾك الؿسافر بالؿؼقؿ صؾك ركعتقـ

فنن كاكت ، فقجب طؾك الؿؼقؿ أن يتؿ لـػسف ما بؼل طؾقف مـ ركعات، (1)«سػر

  .صالة ثالثقة صؾك الثالثة وإن كاكت، والرابعة، الركعة الثالثة، رباطقة صؾك ركعتقـ

وٓ يجقز لف أن ، وإذا صؾك الؿؼقؿ بالؿسافر تعقـ طؾك الؿسافر أن َيتؿ

إِكِّل : ُقْؾُت »: وفقف، (799) لؿا تؼدم مـ حديث ابـ طباس يف مسؾؿ، يـصرف

ةَ  ـِ »: َفَؽْقَػ ُأَصؾِّل؟ َقاَل ، َأُكقُن بَِؿؽَّ  .«ملسو هيلع هللا ىلصُسـََّة َأبِل اْلَؼاِسِؿ ، َرْكَعَتْق

َماُم لُِقْمَتؿَّ بِفِ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل قال رسقلوقد 
َؿا ُجِعَؾ اإْلِ  .«َفََل َتْخَتِؾُػقا َطَؾْقفِ ، إِكَّ

 :حهِ َٔ ْصٍ يف َهإ ٖٚٛ َطافس 

هؾ يجب طؾقف أن يحضر الجؿاطة ; وإذا كزل الؿسافر يف مـطؼة مـ الؿـاصؼ

 أم ٓ يجب؟

 .الجؿاطةذهب الشقكاين وابـ باز وجؿع مـ أهؾ العؾؿ إلك وجقب حضقر 

والذي يظفر أكف إن حضر ، إٓ لحاجةٍ ، وٓ يجقز لف أن يتخؾػ طـ الجؿاطة

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل فؼد صؾك رسقل، ففق أفضؾ وإن ترخص وصؾك يف مؽاكف أن ٓ حرج طؾقف

 .واهلل أطؾؿ، ولؿ يؽـ يذهب الؿسجد لؾصالة، بإبطح

                                                                                       

 (.:2مالؽ طـ ابـ طؿر  )أخرجف  (1)



 
314 

 

  2/جإفــادة ذوي األفهـــام بشرح عمدة األحكام

 

 :حتدٜد َد٠ قضس املطافس 

 :واختؾػقا يف مدة الؼصر

إلك وجقب اإلتؿام طؾك مـ أجؿع اإلقامة أربعة أيام فذهب الجؿفقر 

 .وٓ دلقؾ صريح طؾك ما ذهبقا إلقف، فصاطًدا

 ♫طـد البخاري  ڤوأصرح ما رأيت يف الباب حديث ابـ طباس 

ـِ َطبَّاٍس »: (2129) ـْ اْب  »: َقاَل  ڤَط
ُّ
ـُ ، تِْسَعَة َطَشَر َيْؼُصرُ  ملسو هيلع هللا ىلصَأَقاَم الـَّبِل َفـَْح

 .«َوإِْن ِزْدَكا َأْتَؿْؿـَا، تِْسَعَة َطَشَر َقَصْرَكاإَِذا َساَفْرَكا 

 .«ما جاء يف الؼصر وكؿ يؼقؿ حتك يؼصر»: وطؾقف بقب البخاري يف صحقحف

وصقرتف يف الؿسافر الذي لؿ يجؿع إقامة ويؼقل ، وأما الؿرتدد فقؼصر حتك يرجع

 .يف أذربقجان ستة أشفر ڤوهؽذا فؼد قصر ابـ طؿر ، لعؾل أسافر الققم أو غًدا

 .ِويفْ َسَػِره، يف حضره ملسو هيلع هللا ىلصطؾك صحبة الـبل  ڤحرص الصحابة : ويف احلديث

، وأققالف، ملسو هيلع هللا ىلصمـ كؼؾ أفعال الـبل  ڤما كان طؾقف الصحابة : ويف احلديث

 .وغقر ذلؽ مؿا تحتاجف إمة

 .فقف الـصب طـ إمة ٓ سقؿا والسػر يؾحؼف اهلل  تخػقػ: وفيُ 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة   ، ڤفَع
ِّ
ـْ الـَّبِل  :َقـــــاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَط

ـْ اْلَعَذاِب » َػُر ِقْطَعٌة ِم َفنَِذا َقَضك ، َيْؿـَُع َأَحَدُكْؿ َصَعاَمُف َوَشَراَبُف َوَكْقَمفُ ، السَّ

ْؾ إَِلك َأْهِؾفِ   .(1)«َكْفَؿَتُف َفْؾُقَعجِّ

مـ  ملسو هيلع هللا ىلصوطثؿان وغقرهؿ مـ صحابة الـبل ، وطؿر، ما طؾقف أبق بؽر: وفيُ 

 .ملسو هيلع هللا ىلصالتلسل بالـبل 
                                                                                       

 (.2:38(، ومسؾؿ يف صحقحف )2915أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)
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 .ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  أن الحجة فقؿا دل طؾقف الدلقؾ طـ رسقل: وفيُ

 :(1/456قال ابـ الؼقؿ يف الزاد ): فائدة

ـْ َهْديِِف »
ْقتَِصاُر َطَؾك اْلَػْرضِ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن مِ

ِ
َوَلْؿ ُيْحَػْظ َطـُْف َأكَُّف ، فِل َسَػِرِه آ

ـَ اْلِقْترِ َصؾَّك ُسـََّة 
َّٓ َما َكاَن مِ َٓ َبْعَدَها إِ اَلِة َقْبَؾَفا َو ـْ ، الصَّ َوُسـَِّة اْلَػْجِر َفنِكَُّف َلْؿ َيُؽ

َٓ َسَػًرا ـْ َذلَِؽ . لَِقَدَطُفَؿا َحَضًرا َو َؾ َط
ـُ ُطَؿَر َوَقْد ُسئِ َصِحْبُت »: َفَؼاَل : َقاَل اْب

 
َّ
َػرِ  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِل وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ﴿ اهلُل  َوَقاَل ، َفَؾْؿ َأَرُه ُيَسبُِّح فِل السَّ

 .«[32: إحزاب] ﴾ۈئ ېئ

اتَِبةُ : َوُمَراُدُه بِالتَّْسبِقِح  ـَُّة الرَّ َّٓ َفَؼَد َصحَّ َطـُْف ، السُّ َأكَُّف َكاَن ُيَسبُِّح َطَؾك  ملسو هيلع هللا ىلصَوإِ

 .َضْفِر َراِحَؾتِِف َحْقُث َكاَن َوْجُففُ 

ـِ »َوفِل  ِحقَحْق ـِ ُطَؿَر  «الصِّ ـِ اْب  َكاَن َرُسقُل »: َقاَل ، ڤَط
ِ
ُيَصؾِّل فِل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

َفـــْت ُيقمُِئ  َػِر َطَؾك َراِحَؾتِِف َحْقُث َتَقجَّ  السَّ

َّٓ اْلَػَرائَِض َوُيقتُِر َطَؾك َراِحَؾتِفِ ، إِيَؿاًء َصاَلَة الؾَّْقؾِ   .«إِ

ِعلُّ 
افِ  : َقاَل الشَّ

ِّ
ـِ الـَّبِل ُؾ َلْقاًل َوُهَق َيْؼُصرُ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَثَبَت َط ، َأكَُّف َكاَن َيَتـَػَّ

ـِ »َوفِل  ِحقَحْق ـْ َطامِرِ : «الصِّ ـِ َربِقَعةَ  َط  »َأكَُّف ، ْب
َّ
ْبَحَة  ملسو هيلع هللا ىلصَرَأى الـَّبِل ُيَصؾِّل السُّ

َػِر َطَؾك َضْفِر َراِحَؾتِفِ  ْقِؾ فِل السَّ  .َفَفَذا ِقَقاُم الؾَّْقؾِ « بِالؾَّ

َماُم َأْحَؿُد  َػرِ؟ َوُسئَِؾ اإْلِ ل السَّ
ِع فِ ـِ التََّطقُّ  َط

َػِر َبْلٌس : َفَؼاَل  ِع فِل السَّ َٓ َيُؽقَن بِالتََّطقُّ  .َأْرُجق َأْن 

ـِ الحسـ َقاَل    َكاَن َأْصَحاُب َرُسقلِ : َوُرِوَي َط
ِ
ُطقَن  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُيَسافُِروَن َفَقَتَطقَّ

 .َقْبَؾ اْلَؿْؽُتقَبِة َوَبْعَدَها

ـْ طؿر ـِ َمْسُعقدٍ ، وطؾل، َوُرِوَي َهَذا َط ـِ َطبَّاسٍ ، وأكس، وجابر، َواْب ، َواْب
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 .ڤ وأبل ذر

ـُ ُطَؿرَ  ا اْب ـْ : ڤ َوَأمَّ
َّٓ مِ َٓ َبْعَدَها إِ ُع َقْبَؾ اْلَػِريَضِة َو َٓ َيَتَطقَّ َجْقِف َفَؽاَن 

ْقِؾ َمَع اْلِقْترِ   .الؾَّ

 
ِّ
ـْ َهْدِي الـَّبِل

َٓ ُيَصؾِّل َقْبَؾ اْلَػِريَضةِ ، ملسو هيلع هللا ىلصَوَهَذا ُهَق الظَّاِهُر مِ اْلَؿْؼُصقَرِة  َأكَُّف َكاَن 

َٓ َبْعَدَها َشْقًئا  هـا. «َو
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 درباب ادتُع١

 

َُُع١ٔ]  [َباُب اِيُذ

l: 

: جاءت بف الؼراءة يف ققلف تعالك والضؿ وكالهؿا، يؼال الُجْؿَعة بالسؽقن

 .[:: الجؿعة] ﴾ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿

 :ضبب تط١ُٝ ادتُع١ بٗرا االضِ 

 .وكان اسؿف َطُروَبة، وُسؿل بققم الجؿعة ٓجتؿاع الـاس فقف

 :ايعدد ايرٟ تٓعكد ب٘ ادتُع١ 

ع بالؿسؾؿقـ هق أسعد ابـ زرارة  ـْ َطْبدِ ، ڤوأول مـ َجؿَّ ـِ  فَع ْحَؿ ـِ  الرَّ ْب

ـِ َمالٍِؽ َوَكاَن َقاِئَد َأبِقِف َبْعَد َما َذَهَب َبَصُرهُ  َكْعِب  ـْ َأبِقِف َكْعِب ، ْب ـِ َمالٍِؽ  َط : ڤ ْب

َْسَعدَ »
ِ
َؿ ٕ ـِ ُزَراَرَة َفُؼْؾُت َلُف إَِذا َسِؿْعَت  َأكَُّف َكاَن إَِذا َسِؿَع الـَِّداَء َيْقَم اْلُجُؿَعِة َتَرحَّ ْب

ؿْ  َْسَعدَ الـَِّداَء َتَرحَّ
ِ
ـِ ُزَراَرةَ  َت ٕ عَ »: َقاَل ، ْب ـْ َجؿَّ ُل َم َكَُّف َأوَّ

ِ
ـْ  ٕ

بِـَا فِل َهْزِم الـَّبِقِت مِ

ةِ  : َكْؿ َأْكُتْؿ َيْقَمِئٍذ َقاَل : َبـِل َبَقاَضَة فِل َكِؼقٍع ُيَؼاُل َلُف َكِؼقُع اْلَخَضَؿاِت ُقْؾُت  َحرَّ

وصؾقت  وقد فرضت الجؿعة بؿؽة ڤبـ طؿقر  وخطبفؿ مصعب، (1)«َأْربَُعقنَ »

فؾؿ  ملسو هيلع هللا ىلص بالؿديـة والذي يدل طؾك فرضقتفا بؿؽة صالة الصحابة لفا وأما الـبل

                                                                                       

(، وقال فقف: 91:(، وهق يف صحقح أبل داود إم برقؿ )2193(، والرتمذي ):217أخرجف أبق داود ) (1)

إسـاده حسـ، وصححف »، وقال الحافظ ابـ حجر: «حسـ آسـاد صحقح»حديث حسـ، وقال البقفؼل: 

 . قؾت: مـفؿ الحاكؿ والذهبل.«ابـ خزيؿة وغقر واحد
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 .يصؾقفا بؿؽة

طؾك أن الجؿعة إكؿا تـعؼد بلربعقـ وهذا غقر ، واحتج بعضفؿ هبذا الحديث

 .صحقح

 .وهؿا اثـان فؿا فقق، فنن الجؿعة مـعؼدة بؿا تـعؼد بف الجؿاطة

 :(319/ 8يف فتح الباري ) قال ابـ رجب 

 :وقد اختؾػ يف ذلؽ، العدد الذي تـعؼد بف الجؿعة»

روي ذلؽ طـ ، ٓ تـعؼد الجؿعة بدون أربعقـ رجالً : فؼالت صائػةٌ 

 - وهق ققُل الشافعل وأحؿد، العزيز بـ طبد بـ طتبة وطؿر اهلل بـ طبد اهلل طبقد

 .وإسحاق ورواية طـ مالٍؽ  - يف الؿشفقر طـف

 - أيضًا - العزيز بـ طبد روي طـ طؿر، تـعؼد بخؿسقـ: صائػةٌ وقالت 

 .وهق روايٍة طـ أحؿد

ابـ الؿبارك وإوزاطل والثقري وأبق : مـفؿ، وقالت صائػٌة تـعؼد بثالثة

تـعؼد : وقالت صائػةٌ . وحؽل رواية طـ أحؿد، وروي طـ أبل يقسػ، ثقر

وإوزاطل  - طـفؿا يف الؿشفقر - وهق ققُل أبل حـقػة وصاحبقف، بلربعةٍ 

 .بـ سعدٍ  والؾقث - يف رواية طـفؿا - ومالؽ والثقري

ًٓ قديؿًا لؾشافعل  .ومـفؿ مـ حؽاه أهنا تـعؼد بثالثةٍ ، وحؽل قق

وحؽل روايًة طـ ، يعترب أربعقن يف إمصار وثالثٌة يف الؼرى: وقالت صائػةٌ 

 .صححفا بعض الؿتلخريـ مـ أصحابف، أحؿد

 .ورواية طـ أحؿد، وحؽل طـ طؽرمة، بسبعة تـعؼد: وقالت صائػةٌ 

 .حؽل طـ ربقعة، تـعؼد باثـل طشر رجالً : وقالت صائػةٌ 
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بـ طؿقر أول ما جؿع هبؿ بالؿديـة كاكقا إثـك  أن مصعب: وقد قام الزهري

 .طشر رجالً 

 .وتعؾؼ بعضفؿ لفذا الحديث بحديث جابر الؿخرج يف هذا الباب

وهق ققُل ، وهق رجالن، عؼد بف الجؿاطةتـعؼد الجؿعة بؿا تـ: وقال صائػةٌ 

 .وحؽل طـ مؽحقلٍ ، وداود - يف روايةٍ  - بـ صالح وأبل ثقر الحسـ

 بـ أن أول جؿعٍة جؿع هبؿ أسعد، بـ مالٍؽ  وتعؾؼ الؼائؾقن بإربعقـ كعب

 .«كتاب الجؿعة»وقد سبؼ ذكره يف أول ، كاكقا أربعقـ، زرارة

أن الجؿعة فرضت : آستدٓل بفوقد ذكر الؼاضل أبق يعؾك وغقره وجف 

وكان بالؿديـة مـ الؿسؾؿقـ أربعٌة وأكثر مؿـ هاجر إلقفا ومؿـ أسؾؿ ، بؿؽة

فدل طؾك أهنا ٓ تجب ، كذلؽ حتك كؿؾ العدد أربعقـ [... ثؿ لؿ يصؾقا ]، هبا

 .ولؿ يثب أبق بؽر الخالل خالفف طـ أحؿد يف اشرتاط إربعقـ، طؾك أقؾ مـفؿ

ولؿ يذهب ، وبسبعةٍ ، وباربعةٍ ، أكف قال بثالثةٍ ، طـ غقره وإكؿا يحؽك: قال

 .واهلل أطؾؿ. وهذا الذي قالف الخالل هق إضفر، إلك شلء مـ ذلؽ

 اهـ «فال معـك لذكرها، ٓ يصح فقفا شلء، ويف طدد الجؿعة أحاديث مرفقطة

 :ادتُع١ أفغٌ أٜاّ األضبٛع 

ـْ ، ويقم الجؿعة أفضؾ أيام إسبقع  ، ڤ َأبِل ُهَرْيَرةَ لؿا جاء َط
َّ
 ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ الـَّبِل

َـَّة »: َقاَل  قِف ُأْدِخَؾ اْلَج
ْؿُس َيْقُم اْلُجُؿَعِة فِقِف ُخِؾَؼ آَدُم َوفِ َخْقُر َيْقٍم َصَؾَعْت َطَؾْقِف الشَّ

َّٓ فِل َيْقِم اْلُجُؿَعةِ  اَطُة إِ َٓ َتُؼقُم السَّ قِف ُأْخرَِج ِمـَْفا َو
 .أخرجف مسؾؿ، (1)«َوفِ

ـْ َأْفَضِؾ َأيَّاِمُؽْؿ َيْقَم »: قال ملسو هيلع هللا ىلصطـ الـبل : ڤبـ أوس  أوسوطـ  إِنَّ ِم

                                                                                       

 (.965أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (1)
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قِف الـَّْػَخةُ ، َوفِقِف ُقبَِض ، فِقِف ُخِؾَؼ آَدُم ، اْلُجُؿَعةِ 
ْعَؼةُ ، َوفِ قِف الصَّ

َفَلْكثُِروا ، َوفِ

ََلِة َفنِنَّ َصََلَتُؽْؿ َمْعُروَضٌة َطَؾلَّ  ـْ الصَّ   َرُسقَل َيا : َقاُلقا، َطَؾلَّ ِم
ِ
َوَكْقَػ ُتْعَرُض ، اهلل

َم َطَؾك  اَّللَ  إِنَّ  :َقاَل  - َأْي َيُؼقُلقَن َقْد َبؾِقَت  - َصالُتـَا َطَؾْقَؽ َوَقْد َأَرْمَت  َقْد َحرَّ

َلم  .أخرجف أبق داود وابـ ماجف، (1)«إَْرِض َأْن َتْلُكَؾ َأْجَساَد إَْكبِقَاِء َطَؾْقِفْؿ السَّ

 :اإلجاب١ ّٜٛ ادتُع١حتدٜد ضاع١  

اهلل  يسلل، وهق قائٌؿ يصؾل، مسؾؿ ويف يقم الجؿعة ساطة ٓ يقافؼفا طبدٌ 

 ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة ، اهلل إياه فقفا إٓ أططاه   َأنَّ َرُسقَل ، ڤفَع
ِ
َذَكَر َيْقَم  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

َٓ ُيَقافُِؼَفا َطْبٌد »: اْلُجُؿَعِة َفَؼاَل  قِف َساَطٌة 
اَّللَ َتَعاَلك  َقائٌِؿ ُيَصؾِّل َيْسَلُل  َوُهقَ ، ُمْسِؾؿٌ  فِ

ُؾَفا اُه َوَأَشاَر ِبَقِدِه ُيَؼؾِّ َّٓ َأْطَطاُه إِيَّ  .متػؼ طؾقف، (2)«َشْقًئا إِ

 :وقد اختؾػ العؾؿاء يف تحديد هذه الساطة طؾك أققاٍل كثقرة 

ـِ َطْبدِ  وهق ما دل طؾقف حديث َجابِرِ ، وهق أرجح إققال: الؼقل آول   ْب
ِ
 اهلل

ـْ َرُسقلِ ، ڤ   َط
ِ
 َٓ ُيقَجُد فِقَفا، َيْقُم الُْجُؿَعِة اْثـََتا َطْشَرَة َساَطةً »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

اُه َفاْلَتِؿُسقَها آِخَر َساَطٍة َبْعَد اْلَعْصرِ  ُمْسِؾٌؿ َيْسَلُل  َطْبٌد  َّٓ آَتاُه إِيَّ ، (3)«اَّللَ َشْقًئا إِ

 .أخرجف الـسائل

َقاَل »: فعـ أبل هريرة قال، ڤبـ سالم  اهلل وهذا هق اختقار طبد 

  َطْبدُ 
ِ
ـُ َساَلمٍ  اهلل  : ْب

َ
َة َساَطٍة ِهل َفَلْخبِْركِل : َفُؼْؾُت َلفُ : َقاَل َأُبق ُهَرْيَرة، َقْد َطؾِْؿُت َأيَّ

  َفَؼاَل َطْبدُ ، بَِفا
ِ
ـُ َساَلمٍ  اهلل ـْ َيْقِم : ْب

 آِخُر َساَطٍة مِ
َ
 : َفُؼْؾُت ، اْلُجُؿَعةِ ِهل

َ
َكْقَػ ِهل

ـْ َيْقِم اْلُجُؿَعةِ 
  َوَقْد َقاَل َرُسقُل ، آِخُر َساَطٍة مِ

ِ
ُمْسِؾٌؿ  َٓ ُيَصاِدُفَفا َطْبٌد »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

                                                                                       

 (.5(، وصححف اإلمام إلباين يف اإلرواء برقؿ )2196(، وابـ ماجف )2485أخرجف الـسائل ) (1)

 (.963(، ومسؾؿ يف صحقحف )46:أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)

 (.349(، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل ):249(، والـسائل )2159أبق داود ) (3)
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َٓ ُيَصؾِّل فِقَفا «َوُهَق ُيَصؾِّل اَطُة    َفَؼاَل َطْبدُ ، َوتِْؾَؽ السَّ
ِ
ـُ َساَلمٍ  اهلل َأَلْؿ َيُؼْؾ : ْب

  َرُسقُل 
ِ
ل َصََلٍة َحتَّك ُيَصؾِّلَ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ََلَة َفُفَق فِ ـْ َجَؾَس َمْجِؾًسا َيـَْتظُِر الصَّ ، «َم

 .(1)«ُهَق َذاكَ : َقاَل ، َبَؾك: َفُؼْؾُت : َقاَل 

وجاء أهنا مـ حقـ يصعد اإلمام الؿـرب إلك حقـ أن تـتفل الصالة : الؼقل الثاين 

ـْ َأبِل بُْرَدةَ  َْشَعِريِّ َقاَل  وحديثف يف صحقح مسؾؿ َط ْٕ ـِ َأبِل ُمقَسك ا َقاَل لِل : ْب

  َطبْدُ 
ِ
ـْ َرُسقلِ  اهلل ُث َط ـُ ُطَؿَر َأَسِؿْعَت َأَباَك ُيَحدِّ   ْب

ِ
 فِل َشْلِن َساَطِة اْلُجُؿَعِة ؟ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

  َسِؿْعُت َرُسقَل : َسِؿْعُتُف َيُؼقُل ; َكَعؿْ : ُقْؾُت : َقاَل 
ِ
ـَ َأْن ِهَل َما »: َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َبْق

ََلةُ  َماُم إَِلك َأْن ُتْؼَضك الصَّ  .إٓ أن الحديث قد أطؾف الدار قطـل «َيْجِؾَس اإْلِ

 :ذنس بعض خضا٥ط ّٜٛ ادتُع١ 

والعبادة لؿا يف ذلؽ مـ الػضائؾ العظقؿة ، وجؿقع يقم الجؿعة وقٌت لؾدطاء

 :َخص هذا الققم بلمقٍر كثقرة مـفا اهلل  إذ أن

وما فقفؿا ، ﴾ۈ ٴۇ ۋ ۋ﴿صَلة الػجر بسقرة السجدة وافتتاح : إولك

 .ووطظ لؿـ تدبرهؿا، وما فقفؿا مـ طربة، والؿعاد، مـ ذكر الؿبدأ

ـْ َأبِل َسِعقٍد اْلُخْدِريِّ ، وجقب الُغسؾ: الثاكقة  ، فَع
ِّ
ـِ الـَّبِل َأكَُّف   َط

ـْ الطِّقِب َما ُغْسُؾ َيْقِم اْلُجُؿَعِة َواِجٌب َطَؾك ُكؾِّ ُمْحَتِؾٍؿ »: َقاَل  َوِسَقاٌك َوَيَؿسُّ ِم

 .(2)متػؼ طؾقف «َقَدَر َطَؾْقفِ 

إٓ أكف يف ، مع أهنؿا يستحبان يف كؾ يقم، والطقب، استحباب السقاك: الثالثة

 .كؿا يف الحديث السابؼ، ذلؽ الققم آكد
                                                                                       

 (.293برقؿ ) (، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل 2541(، والرتمذي )2157أبق داود ) (1)

 (.957(، ومسؾؿ )969البخاري ) (2)
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ـْ الطِّقِب َما َقَدَر َطَؾقْفِ »: وجاء يف بعض الروايات
ـْ صِقِب اْلَؿْرأَةِ َوَلْق ، َوَيَؿسُّ مِ

 .«مِ

 .ُيستحب فقفا التبؽقر إلك الجؿعة: الرابعة 

 .مع ذكر اختالف أهؾ العؾؿ يف الؿسللة، اهلل  طؾك ما يليت بقاكف إن شاء

ـْ ، ويستحب فقفا الصَلة إلك أن يصعد اإلمام إلك الؿـبر: الخامسة لؿا جاء َط

  َقاَل َرُسقُل : َقاَل  ڤَأبِل ُهَرْيَرَة 
ِ
ـَ اْلُقُضقءَ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َل َفَلْحَس ـْ َتَقضَّ ُثؿَّ َأَتك ، َم

ـَ اْلُجُؿَعةِ  ـْ َمسَّ ، َوِزَياَدُة َثََلَثِة َأيَّامٍ ، اْلُجُؿَعَة َفاْسَتَؿَع َوَأْكَصَت ُغِػَر َلُف َما َبْقـَُف َوَبْق َوَم

 .(1)«اْلَحَصك َفَؼْد َلَغا

 ُمْسؾِؿ  لحديث: السـة أن يصؾل بعد الجؿعة أربًعا: السادسة 
ْ
َأبِل ُهَرْيَرَة فِل

  َقاَل َرُسقُل : َقاَل 
ِ
، (2)«إَِذا َصؾَّك َأَحُدُكْؿ اْلُجُؿَعَة َفْؾُقَصؾِّ َبْعَدَها َأْرَبًعا»: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

 .أخرجف مسؾؿ

  لحديث َطبْدِ : ويجقز لف أن يصؾل ركعتقـ
ِ
ـِ ُطَؿَر  اهلل   َأنَّ َرُسقَل ، ڤْب

ِ
: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

َٓ ُيَصؾِّل » ـِ َكاَن   .متػؼ طؾقف، (3)«بَْعَد اْلُجُؿَعِة َحتَّك َيـَْصرَِف َفقَُصؾِّل َرْكَعتَْق

كؿا ذكر ذلؽ الرتمذي يف جامعف أكف ، وجؿع بعض أهؾ العؾؿ بقـ الحديثقـ

وقد جؿع ، وإذا صؾك يف بقتف صؾك ركعتقـ، إذا صؾك يف الؿسجد صؾك أربًعا

ركعتقـ ثؿ تحقل وصؾك  فؽان إذا صؾك الجؿعة صؾك، بقـفؿا ابـ طؿر يف مؽة

 .وكان إذا صؾك يف الؿديـة لؿ يصؾ حتك يرجع إلك بقتف فقصؾل ركعتقـ، أربًعا

 :والؿـافؼقن، مـ السـة أن يؼرأ يف ركعتل الجؿعة سقرة الجؿعة: السابعة

 »: ڤفعـ أبل هريرة 
َّ
َكاَن َيْؼَرُأ فِل َصاَلِة اْلُجُؿَعِة ُسقَرَة  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِل

                                                                                       

 (.968أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (1)

 (.992أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (2)

 (.993(، ومسؾؿ يف صحقحف )48:أخرجف البخاري يف صحقحف ) (3)
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ـَ اْلُجُؿَعِة وَ   .(1)«اْلُؿـَافِِؼق

 :وسقرة الغاشقة، أو يؼرأ سقرة إطؾك

ں ﴿: كان يؼرأ يف صالة الُجُؿعة ملسو هيلع هللا ىلص اهلل أَنَّ َرُسقَل »: ڤ بـ بشقر فَعـ الـعؿان

 .(2)«[2: الغاشقة] ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ﴿و،  [2: إطؾك] ﴾ڻ ڻ ڻ

 :أٚ ٜكسأ ضٛز٠ ادتُع١ ٚايػاغ١ٝ 

يقم  ملسو هيلع هللا ىلص( أي شلء قرأ رسقل اهلل 89:) بـ بشقر يف مسؾؿ لحديث الـعؿان

 .«هؾ أتاك»الجؿعة سقى سقرة الجؿعة فؼال: كان يؼرأ 

 »: َقاَل ، ڤوطـ َأبِل ُهَرْيَرَة 
ُّ
فِل َصالَِة ، َيْؼَرُأ فِل اْلُجُؿَعةِ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن الـَّبِل

ْجَدةَ « َتـِزيُؾ . آلؿ»، اْلَػْجرِ  كَسانِ »و، السَّ  .«َهْؾ َأَتك َطَؾك اإْلِ

 :ادتُع١ٚقت صال٠  

مع أن مذهب الحـابؾة تجقيز صالة الجؿعة ، ووقت الجؿعة هق وقت الظفر

إٓ أن الصحقح أن ، ڤلرواية جاءت طـ طبداهلل ابـ مسعقد ، يف وقت الضحك

ففذا ، وٓ بلس إذا بدأ بالخطبة قبؾ دخقل الققت، ُتصؾك يف وقت صالة الظفر

 .واهلل أطؾؿ، مؿا ٓ حرج فقف طـدكا

 :خطب١ ادتُع١ إٔ تكضسايط١ٓ يف  

ر الخطبة  :ومـ السـة أن ُتَؼصَّ

ارِ  ـْ َطؿَّ ـِ َياِسٍر  فَع   َسِؿْعت َرُسقَل : َقاَل  ڤْب
ِ
إنَّ ُصقَل َصََلِة »: َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـْ فِْؼِففِ  ـٌَّة ِم
ُجِؾ َوِقَصَر ُخْطَبتِِف َمئِ ََلةَ ، الرَّ  .(3)«َواْقُصُروا اْلُخْطَبةَ ، َفَلصِقُؾقا الصَّ

                                                                                       

 (.:98) أخرجف مسؾؿ (1)

 (.989) أخرجف مسؾؿ (2)

 (.:97أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (3)
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 :خطبيت ادتُع١ حهِ 

وفقفا ققام وقعقد كؿا جاء يف حديث ابـ ، وخطبتفا واجبٌة طؾك الصحقح

وطـ ، «يخطب قائًؿا ثؿ يؼعد ثؿ يؼقم كؿا تػعؾقن ملسو هيلع هللا ىلص كان الـبل»: ڤطؿر 

ـِ َيْؼُعُد َبْقـَُفَؿا ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن الـَّبِل »: قال، ڤبـ سؿرة  جابر  .(1)«َيْخُطُب ُخْطَبَتْق

 : ٚجٛب ادتُع١ 

 جاء ذكرهؿا يف حديث، إٓ طؾك أربعة، واجبٌة طؾك جؿقع الؿؽؾػقـوالجؿعة 

ـِ ِشَفاٍب  َصاِرِق    َقاَل َرُسقُل : َقاَل ، ڤْب
ِ
اْلُجُؿَعُة َحؼ  َواِجٌب َطَؾك »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

َّٓ َطَؾك َأْرَبَعةٍ ، ُكؾِّ ُمْسِؾٍؿ فِل َجَؿاَطةٍ   َأوْ ، َأْو َصبِلٍّ ، َأِو اْمَرَأةٍ ، َمْؿُؾقكٍ  َطبْدٍ : إِ

 .أخرجف أبق داود، (2)«َمرِيضٍ 

 :حهِ ادتُع١ ع٢ً املطافس 

 وهؾ يجقز لؾؿسافر أن يصؾل الجؿعة؟

 :اَّلل طؾقفؿا وتؾؿقذه العَلمة ابـ الؼقؿ رحؿة، ذكر شقخ اإلسَلم

 لؽـ، أكف صؾك الجؿعة يف سػره ملسو هيلع هللا ىلصأكف لؿ يثبت طـ الـبل 

، الؿسافريـومعؾقم أن ، كان يؼقؿ الجؿعة يف مسجده ملسو هيلع هللا ىلصقد ثبت أن الـبل 

 .يلتقكف مـ كؾ مؽان، والقافديـ

وإن ، ففل جائزٌة يف حؼ الؿسافر، ولؿ ُيْذَكر أكف أكؽر طؾك أحدهؿ إذ صالها

 هـا. صؾك ضفًرا صحت لف
                                                                                       

 بـحقه. (972( والؾػظ لف، ومسؾؿ )39:أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)

(، 628برقؿ ) (، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل 2178أخرجف أبق داود يف صحقحف ) (2)

: ثؿ قال ولؿ يسؿع مـف شقئا.  ملسو هيلع هللا ىلصبـ شفاب قد رأى الـبل  صارق: قال أبق داود وقال فقف: 
 هذا حديث صحقح، مرسؾ صحابل مؼبقل; ٕن الصحابة كؾفؿ طدول..



            

 325 ملسو هيلع هللا ىلصكتاب صفة صالة النيب 
 

 :اَّلل تعالك قال أبق محؿد سدده

جاز لف أن ، إلك مـطؼٍة مسافة سػر الخطقب ومـ هذا ُيعؾؿ أكف إذا ذهب

 .محذور يف ذلؽوأن يصؾل الجؿعة وٓ ، يخطب

 :حهِ ادتُع١ ع٢ً املسٜض 

قد طذره يف  اهلل  ٕن; ويجقز لؾؿريض أن يتخؾػ طـ الجؿعة

 .مـ تخؾػ طـ الجؿعة لغقر ما طذر ملسو هيلع هللا ىلصوتقطد الـبل ، التخؾػ طـ الجؿاطة

ْؿِريِّ  ـْ َتَرَك َثََلَث ُجَؿٍع »: قال ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  أن رسقل ڤفعـ أبل اْلَجْعِد الضَّ َم

 .(1)«اَّللُ َطَؾك َقْؾبِفِ  َصَبعَ َتَفاُوًكا بَِفا 

ـْ َتَرَك اْلُجُؿَعَة َثََلًثا »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال رسقل: قال ڤاهلل  بـ طبد وطـ جابر َم

ـْ َغْقرِ َضُروَرٍة َصَبعَ   .(2)«اَّللُ َطَؾك َقْؾبِفِ  ِم

  وطـ َطْبدَ 
ِ
ـَ ُطَؿرَ  اهلل   َأكَُّفَؿا َسِؿَعا َرُسقَل ، ڤ، َوَأَبل ُهَرْيَرةَ ، ْب

ِ
َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

َـّ »: َطَؾك َأْطَقاِد مِـَْبِرهِ  ـْ َوْدِطِفْؿ اْلُجُؿَعاِت َأْو َلَقْختَِؿ َـّ َأْقَقاٌم َط اَّللُ َطَؾك  َلَقـَْتِفقَ

ـَ  ـْ اْلَغافِِؾق َـّ ِم  .(3)«ُقُؾقبِِفْؿ ُثؿَّ َلَقُؽقُك

 :حهِ ايتجٌُ يضال٠ ادتُع١ 

ـْ َطْبدِ لؿا جاء ، ويستحب التجؿؾ يف ذلؽ الققم   َط
ِ
ـِ ُطَؿرَ  اهلل ـَ  َأنَّ ُطَؿرَ ، ْب ْب

َة ِسَقَراَء ِطـَْد َباِب اْلَؿْسِجِد ُتَباُع َفَؼاَل َيا َرُسقَل ، ڤاْلَخطَّاِب   َلْق  َرَأى ُحؾَّ
ِ
اهلل

                                                                                       

(، وهق يف صحقح أبل داود إم لإلمام إلباين رحؿف :247(، والـسائل )2163أخرجف أبق داود ) (1)

(، 3886)، وصححف ابـ حؿان «حديث حسـ»(، وقال فقف: إسـاده حسـ صحقح، وقال الرتمذي: 76:)

 والحاكؿ، ووافؼف الذهبل.

 فقف: حسـ صحقح. (، وقال اإلمام إلباين 2237أخرجف ابـ ماجف ) (2)

 (.976أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (3)
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  قُل اْشَتَرْيَت َهِذِه َفَؾبِْسَتَفا َيْقَم اْلُجُؿَعِة َولِْؾَقْفِد إَِذا َقِدُمقا َطَؾْقَؽ َفَؼاَل َرُس 
ِ
: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ِخَرةِ » ْٔ ل ا
َٓ َخََلَق َلُف فِ ـْ  َؿا َيْؾَبُس َهِذِه َم   ُثؿَّ َجاَء َرُسقَل . «إِكَّ

ِ
مِـَْفا ُحَؾٌؾ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـَ اْلَخطَّاِب  َفَلْطَطك ُطَؿرَ   َكَسْقَتـِقَفا َوَقْد  َيا َرُسقَل : َفَؼاَل ُطَؿرُ ، مِـَْفا ُحؾَّةً  ڤ ْب
ِ
اهلل

  َفَؼاَل َرُسقُل ، ُطَطاِرَد َما ُقْؾَت ُقْؾَت فِل ُحؾَِّة 
ِ
، َلْؿ َأْكُسَؽَفا لَِتْؾَبَسَفا»إِكِّل : ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـُ اْلَخطَّاِب َأًخا َلُف ُمْشِرًكا َفَؽَساَها ُطَؿرُ   .متػؼ طؾقف، (1)«ْب

اهلل طؾقفؿ ربؿا ذهبقا إلك مزارطفؿ واكبعثت مـفؿ  وكان الصحابة رضقان

 .فشرع الغسؾ لؾجؿعة، رائحة

ـْ َطاِئَشَة  ـْ »: َأكََّفا َقاَلْت ، ڤكؿا جاء َط
َكاَن الـَّاُس َيـَْتاُبقَن اْلُجُؿَعَة مِ

يُح  ـْ اْلَعَقالِل َفَقْلُتقَن فِل اْلَعَباِء َوُيِصقُبُفْؿ اْلُغَباُر َفَتْخُرُج مِـُْفْؿ الرِّ
َفَلَتك ، َمـَاِزلِِفْؿ مِ

  َرُسقَل 
ِ
  ـِْدي َفَؼاَل َرُسقُل إِْكَساٌن مِـُْفْؿ َوُهَق طِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ِ
ْرُتْؿ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُؽْؿ َتَطفَّ َلْق َأكَّ

 .(2)«لَِقْقِمُؽْؿ َهَذا

 ١ِّ  :ع٢ً ٖرٙ األ١َ بّٝٛ ادتُع١ اهلل  َٚ

َقاَل : َقاَل  ڤلحديث َأبِل ُهَرْيَرَة  ملسو هيلع هللا ىلصطؾك أمة محؿد ، اهلل والجؿعة مـة

  َرُسقُل 
ِ
ابُِؼقَن »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ِخُروَن السَّ ْٔ ـُ ا ـْ ، َيْقَم اْلِؼَقاَمةِ َكْح ُفْؿ ُأوُتقا اْلُؽتَّاَب ِم َبْقَد َأكَّ

ـْ بَْعِدِهؿْ ، َقبِْؾـَا  - َيْعـِل اْلُجُؿَعةَ  - ُثؿَّ َهَذا فِل َيْقِمِفُؿ الَِّذي َفَرَض َطَؾْقِفؿْ ، َوُأوتِقـَاُه ِم

َوالـََّصاَرى َبْعَد ، الَْقُفقُد َغًدا، َتَبعٌ َوالـَّاُس َلـَا فِقِف ، اَّللُ َلفُ  َفَفَداَكا، َفاْخَتَؾُػقا فِقفِ 

 .ُمتََّػٌؼ َطَؾْقفِ ، (3)«َغدٍ 

 .ولؽـ أكثر الـاس ٓ يشؽرون، وطؾك الـاس، اهلل طؾقـا وهذا مـ فضؾ
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 :أذإ صال٠ ادتُع١ 

حقـ يصعد اإلمام  ملسو هيلع هللا ىلصوهق الذي ثبت طـ الـبل ، وإذان لؾجؿعة واحد

ُـّ لف تحقة الؿسجدوإذا دخؾ اإلمام ٓ ، طؾك الؿـرب وٓ أن ُيحدث شقئا إٓ ، ُيَس

 .ثؿ يؼقم بعد ذلؽ لؾخطبة، والؼقام طؾك الؿـرب، السالم

ـْ ، أكف جعؾ أذان يف الزوراء ڤوقد جاء طـ طثؿان ابـ طػان  فَع

ائِِب  ـِ َيِزيَد َقاَل  السَّ َما»: ْب ُلُف إَِذا َجَؾَس اإْلِ ُم َطَؾك اْلِؿـَْبِر َكاَن الـَِّداُء َيْقَم اْلُجُؿَعِة َأوَّ

 
ِّ
ا َكاَن ُطْثَؿاُن  ڤَوَأبِل َبْؽٍر َوُطَؿَر  ملسو هيلع هللا ىلصَطَؾك َطْفِد الـَّبِل َوَكُثَر الـَّاُس َزاَد  ڤَفَؾؿَّ

ْوَراءِ   .(1)«الـَِّداَء الثَّالَِث َطَؾك الزَّ

  َقاَل َأُبق َطْبد
ِ
قِق بِاْلَؿِديـَةِ »: اَّلل ْوَراُء َمْقِضٌع بِالسُّ  .البخاريأخرجف ، «الزَّ

وإذا ، وأبل بؽر وطؿر ملسو هيلع هللا ىلص اهلل يخالػ الثابت طـ رسقل ڤوهذا اجتفاد مـف  

مع طدم التعرض لؾصحابة ، خالػ الصحابل الحديث تعقـ الؿصقر إلك الدلقؾ

 .وإجريـ، يدورون بقـ إجر ڤبؾ إهنؿ ، أو تػسقؼ، بتبديع ڤ

 :حهِ قٝاّ ارتطٝب يف خطب١ ادتُع١ 

، أو طاجًزا طـ الؼقام، قائؿا إٓ إذا كان مريضا والقاجب أن يخطب اإلمام

 .[22: الجؿعة] ﴾ڇ ڇڇ﴿: يؼقل اهلل  فؾف أن يخطب جالًسا ٕن

دخؾ اْلَؿْسِجَد »: قال ڤ بـ ُطْجَرةَ  مـ حديث َكْعِب  (975) ويف مسؾؿ

 اْلَخبِقــِث بـ ُأمِّ اْلَحَؽِؿ َيْخُطُب َقاِطـًدا فؼـــال اْكُظُروا إلك هــذا  الرحؿـ َوَطْبدُ 

 ﴾ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇڇ﴿: اهلل َتَعاَلك َيْخُطُب َقاِطًدا وقال

 .«[22: الجؿعة]
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 :حهِ ايبٝع ٚايػسا٤ بعد أذإ صال٠ ادتُع١ 

َن لؾجؿعة أذان الخطبة ، وٓ الشراء، فال يجقز طـد ذلؽ البقع، وإذا ُأذِّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ﴿: اهلل  لؼقل

ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ 

 ﴾چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک

 [22-:: الجؿعة]

 :حهِ حت١ٝ املطجد ٚاإلَاّ خيطب يًجُع١ 

أو كان يف إذان أن يبادر إلك تحقة ، ويشرع لؿـ دخؾ واإلمام يخطب

 : ڤفعـ جابر ، الؿسجد
ُّ
  اْلُجُؿَعِة َوَرُسقُل َيْقَم  َجاَء ُسَؾْقٌؽ اْلَغَطَػاكِل

ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ْز فِقِفَؿا»: َيْخُطُب َفَجَؾَس َفَؼاَل  ـِ َوَتَجقَّ إَِذا »: ُثؿَّ َقاَل ، «َيا ُسَؾْقُؽ ُقْؿ َواْرَكْع َرْكَعَتْق

ْز فِقِفَؿا ـِ َوْلَقَتَجقَّ َماُم َيْخُطُب َفْؾَقْرَكْع َرْكَعَتْق  .(1)«َجاَء َأَحُدُكْؿ َيْقَم اْلُجُؿَعِة َواإْلِ

 َيْقَم اْلُجُؿَعِة َوَرُسقُل 
ُّ
ـْ َجابٍِر بَِؾْػِظ َجاَء ُسَؾْقٌؽ اْلَغَطَػاكِل   وَجاَء َط

ِ
َقائٌِؿ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 ، َطَؾك اْلِؿـَْبرِ 
َ
ـِ ؟ َفَؼاَل : َفَؼاَل َلفُ ، َفَؼَعَد ُسَؾْقٌؽ َقْبَؾ َأْن ُيَصؾِّل . َٓ : َأَصؾَّْقَت َرْكَعَتْق

 .«ُقْؿ َفاْرَكْعُفَؿا»: َفَؼاَل 

 :حهِ نالّ ارتطٝب َع غريٙ أثٓا٤ خطبت٘ يًجُع١ 

 .ويجقز لإلمام أن يتحدث مع الحاضريـ لؿصؾحة الصالة

أو أن يسلل اإلمام لؿا ثبت يف ، وهؽذا يجقز لؾحاضر أن يرد طؾك اإلمام

ـْ َأَكسِ  ـِ َمالٍِؽ  الصحقح َط ـْ َباٍب »: ڤْب
 َأنَّ َرُجاًل َدَخَؾ اْلَؿْسِجَد َيْقَم ُجُؿَعٍة مِ
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  َكاَن َكْحَق َداِر اْلَؼَضاِء َوَرُسقُل 
ِ
  َقاِئٌؿ َيْخُطُب َفاْسَتْؼَبَؾ َرُسقَل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ِ
َقاِئًؿا  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ُبُؾ َفاْدعُ  ُثؿَّ َقاَل َيا َرُسقَل  َْمَقاُل َواْكَؼَطْعِت السُّ ْٕ  َهَؾَؽْت ا
ِ
اهلَل ُيِغقُثـَا َفَرَفَع  اهلل

  َرُسقُل 
ِ
ُفؿَّ َأِغْثـَا َقاَل َيَدْيِف ُثؿَّ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُفؿَّ َأِغْثـَا الؾَّ ُفؿَّ َأِغْثـَا الؾَّ  .متػؼ طؾقف، (1)«الؾَّ

 : قال، ڤوطـ َأبل ِرَفاَطَة 
ِّ
َفُؼْؾُت »: َوُهَق َيْخُطُب َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصاْكَتَفْقُت إَِلك الـَّبِل

َٓ َيْدِري َما  َيا َرُسقَل  ـْ ِديـِِف   َرُجٌؾ َغِريٌب َجاَء َيْسَلُل َط
ِ
 اهلل

َّ
ِديـُُف َقاَل َفَلْقَبَؾ َطَؾل

  َرُسقُل 
ِ
 َحِسْبُت َقَقائَِؿُف َحِديًدا  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ٍّ
 بُِؽْرِسل

َ
 َفُلتِل

َّ
َوَتَرَك ُخْطَبَتُف َحتَّك اْكَتَفك إَِلل

  َقاَل َفَؼَعَد َطَؾْقِف َرُسقُل 
ِ
ا َطؾََّؿفُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُخْطَبَتُف َفَلَتؿَّ اهلُل ُثؿَّ َأَتك  َوَجَعَؾ ُيَعؾُِّؿـِل مِؿَّ

 .متػؼ طؾقف (2)«آِخَرَها

اهلل  وقد ألََّػ فقفا شقخـا يحقك الحجقري حػظف، والجؿعة لفا أحؽام كثقرة

 .وهق مـ أكػس ما ُكتَِب يف الباب، «كتاب أحؽام الجؿعة»: تعالك كتاًبا سؿاه

وقد تؽؾؿ طـ كثقر مـ خصائصفا وأحؽامفا اإلمام ابـ الؼقؿ يف كتابف 

 .زاد الؿعاد يف هدي خقر العباد العظقؿ

، ففق يقٌم مبارك، وهـاك مصـػات أخرى يف خصائصفا وأحؽامفا وآداهبا

يعقد ، وجعؾف طقًدا مـ أطقاد الؿسؾؿقـ، طؾك إيام اهلل  يقٌم اصطػاه

وتؼع لفؿ كثقر ، والذكر، ويسؿعقن الؿقاطظ، طؾقفؿ يف كؾ أسبقع يجتؿعقن فقف

 .ققيةوالدك، مـ الؿصالح الديـقة

 :حهِ ادتُع بني ادتُع١ ٚايعضس 

والصحقح الجقاز مع أن ، واختؾػقا يف جؿع العصر مع الجؿعة لؾؿسافر
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جؿع بقـ  ملسو هيلع هللا ىلصقائؾقـ بلن الـبل ، كثقًرا مـ أهؾ العؾؿ يخالػقن يف هذه الؿسللة

 .مـ غقر خقف وٓ سػر، والعصر أربًعا، والظفر أربًعا، الظفر والعصر

وأما آستدٓل بلن ، جاز لف أن يصؾل العصرلؽـ هذا صؾك الجؿعة ثؿ 

وهذا إكؿا صؾك سًتا جؿقًعا فال ، وسبًعا جؿقًعا، صؾك ثؿاكقة جؿقًعا ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

والعصر ، إذ أن الؿسافر يصؾل الظفر ركعتقـ، دٓلة فقف طؾك كػل الجؿعة

 .زد طؾك ذلؽ أن صالة الجؿعة يف يقم الجؿعة قامت مؼام صالة الظفر، ركعتقـ

وإن ، بـقة الظفر الؿسافر يصح مـف أن يصؾل مع أصحاب الجؿعةثؿ إن 

كان يؿـع القفقد مـ صالة  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل إذ لؿ يرد أن رسقل، بـقة الجؿعة جاز صؾك

كؿا أهنا لق صؾت الؿرأة ، تقسقر طـفؾالجؿعة إكؿا رخص لؾؿسافر بالتخؾػ طـفا ل

بقـ ، قاز الجؿعإٓ ما ُذكِر فالصحقح ج، وٓ دلقؾ يـتفض بالؿـع، أجزأت طـفا

يف وقت ، إٓ إذا كان الؿصؾل أو اإلمام يذهب إلك صالة الجؿعة، الجؿعة والعصر

 .ٕن الققت لؿ يدخؾ بعد; الضحك فعـد ذلؽ كؼقل ٓ ُيجَؿع بقـ الجؿعة والعصر

 واهلل أطؾؿ والحؿد هلل رب العالؿقـ

 

 

  



            

 331 ملسو هيلع هللا ىلصكتاب صفة صالة النيب 
 

 

 اهلل  إٔ زداال متازٚا يف َٓرب زضٍٛ»: رحدٜح

ٟ عٛد  ٔ أ ٍ ضٌَٗ ٔ طسفا٤ ايػاب١: ٖٛ؟ فكا  د«...َ

 

ـْ َسْفؾِ  - 144 اِطدي  )َط ًٓ َتؿاروا يف»: ڤبـ َسْعٍد السَّ اَّلل  ِمـْبر َِرُسقل أنَّ ِرَجا

َقاَم  ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل  َوَقْد َرأْيُت َرُسقَل ، مـ َصْرفاء اْلَغاَبةِ : ِمـ أيِّ ُطقٍد ُهَق؟ فؼال َسْفٌؾ  ملسو هيلع هللا ىلص

ُثؿَّ رَكع فـزل الَؼْفَؼري َحتَّك ، طؾقِف َفؽبََّر َوكبََّر الـَّاُس َوَراَءُه َوهق َطَؾك الِؿـَْبرِ 

ـْ آِخرِ َصَلَتِفِ ، َسَجَد يف أصِؾ اْلِؿـبرِ  ثؿ َأْقَبَؾ َطَؾك الـَّاس  .ُثؿَّ َطاَد َحتَّك فَرَغ ِم

قا بل َولَِتعؾَُّؿقا َصَلَتلإِكََّؿا َصـَْعُت ، َيا أيَُّفا الـَّاُس »: َفَؼاَل   .«هَذا لِتَلتؿُّ

 .((1)«ُثؿَّ َرَفَع َوُهَق َطؾقَْفا ُثؿَّ َكَزَل الَْؼْفَؼرى، َفَصؾَّك َوُهَق َطؾقْفا َثؿ َكبَّر َطَؾقَْفا»: ويف لػظ

l: 

والسـة يف ، لبقان استحباب الؿـرب يقم الجؿعة: احلديث ساق املصيف  

لؿا جاء ، يؼقم طؾك الثاكقة ويجؾس طؾك الثالثة، الؿـرب أن يؽقن ثالث درجات

ُؿ الـَّاَس » :ٓمرأة قال ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل  اَر َيْعَؿْؾ لِل َأْطَقاًدا ُأَكؾِّ اْكُظرِي ُغََلَمِؽ الـَّجَّ

 .(2)«َطَؾْقَفا َفَعِؿَؾ َهِذِه الثَََّلَث َدَرَجاٍت 

وُيسؿعفؿ حتك يرقك اإلمام طؾك الـاس ويراهؿ ، والؿـرب مـ الؿستحبات

ـُ َحْزٍن  لَِؿا َرَوى اْلَحَؽؿُ ، وٓ بلس أن يخطب متؽًئا طؾك ققٍس أو طصا  ڤْب
                                                                                       

 (.655(، ومسؾؿ يف صحقحف )28:أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)

 .(655(، ومسؾؿ )559أخرجف البخاري ) (2)
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 »: َقاَل 
ِّ
ًئا َطَؾك َقْقٍس َأْو َطًصا ملسو هيلع هللا ىلصَوَفْدُت إَلك الـَّبِل ، َفَشِفْدَكا َمَعُف اْلُجُؿَعَة َفَؼاَم ُمَتَقكِّ

 .أخرجف أبق داود، (1)«َصقَِّباٍت ُمَباَرَكاٍت ، َكؾَِؿاٍت َخِػقَػاٍت ، اهلَل َوَأْثـَك َطَؾْقفِ  َفَحِؿدَ 

 .أو كحق هذا، «باب الخطبة طؾك العصا»: وبقب طؾقف الشقخ مؼبؾ 

 .لؽـ الذي يظفر ثبقهتا، سـقة هذا إمر: وأكؽر الشقخ إلباين 

ًٓ َتؿاروا يف ِمـْبر َِرُسقل»: قولُ  :«ِمـ أيِّ ُطقٍد ُهقَ  ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل  أنَّ ِرَجا

 :املُازا٠ ٚادتدٍحهِ  

وأما إذا ، والؿؿاراة إن كاكت مـ أجؾ القصقل إلك العؾؿ والحؼ ففل جائزة

 كاكت لؾخصام فال تجقز

ا»: ملسو هيلع هللا ىلصقال  ـْ َتَرَك اْلِؿَراَء َوإِْن َكاَن ُمِحؼًّ ، (2)«َأَكا َزِطقٌؿ بَِبْقٍت ِفل َرَبِض اْلَجـَِّة لَِؿ

 .أخرجف أبق داود

 .[69: الزخرف] ﴾وئ وئەئ ەئ ﴿: قريش بؼقلف اهلل  وذم 

 ﴾﮲ ۓ ۓ﴿: والساطة تؼقم طؾك أصحاب الخصقمات قال تعالك

 .[:5: يس]

 .وإبطال الباصؾ، فالجدل مـ الؿحرمات إٓ إذا كان إلحؼاق الحؼ

لؿا تجر إلقف ، اهلل طؾقفؿ أما مـاضرة أهؾ البدع فؼد هنك طـفا السؾػ رضقان

 .مـ قسقة الؼؾقب وحصقل الشبفات

 .بذلؽ بلس فال الؾبـ أو ،الحديد مـ ُطِؿؾ وإذا ،الخشب مـ يؽقن الؿـرب أن :وفيُ
                                                                                       

 (.422يف الصحقح الؿسـد برقؿ ) (، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل 21:7أخرجف أبق داود ) (1)

ـ حديث أبل أمامة الباهؾل 5911أخرجف أبق داود ) (2) ـ ماجف )4::2، وأخرجف الرتمذي )ڤ(، م (، 62(، واب

(، وقال فقف: لؽـ لؾحديث 384برقؿ ) ، وهق يف الصحقحة لإلمام إلباين ڤبـ مالؽ  مـ حديث أكس

ـ طباس  ـ طؾك أقؾ إحقال. فؿـفا حديث اب  ... وذكر حديث معاذ أيًضا.ڤشقاهد يرتؼل هبا إلك درجة الحس
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 :(1/415يف الزاد ) قال اإلمام ابـ الؼقؿ 

، َوَكاَن َقْبَؾ اتَِّخاِذِه َيْخُطُب إَِلك ِجْذٍع َيْسَتـُِد إَِلْقفِ ، َوَكاَن مِـَْبُرُه َثاَلَث َدَرَجاٍت »

َل إَِلك اْلِؿـْبَرِ  ا َتَحقَّ َـّ ، َفَؾؿَّ  ملسو هيلع هللا ىلصَفـََزَل إَِلقِْف ، اْلِجْذُع َحـِقـًا َسِؿَعُف َأْهُؾ اْلَؿْسِجدِ َح

فُ  ـَ اْلَقْحِل : َقاَل أكس، َوَضؿَّ
ا َفَؼَد َما َكاَن َيْسَؿُع مِ َـّ َلؿَّ  ، َح

ِّ
 .ملسو هيلع هللا ىلصَوَفْؼَدُه اْلتَِصاَق الـَّبِل

ـَ َوإِكََّؿا ُوِضَع فِل ، َوَلْؿ ُيقَضِع اْلِؿـَْبُر فِل َوَسِط اْلَؿْسِجدِ 
 َقِريًبا مِ

ِّ
َجاكِبِِف اْلَغْربِل

اةِ ، اْلَحائِطِ  ِط َقْدُر َمَؿرِّ الشَّ
ـَ اْلَحائِ  .َوَكاَن َبْقـَُف َوَبْق

 
ُّ
، َأْو َخَطَب َقائًِؿا فِل اْلُجُؿَعةِ ، فِل َغْقِر اْلُجُؿَعةِ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَكاَن إَِذا َجَؾَس َطَؾْقِف الـَّبِل

 هـا. «ِقَبَؾُفْؿ فِل َوْقِت اْلُخْطَبةِ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَكاَن َوْجُفُف ، ِفؿْ اْسَتَداَر َأْصَحاُبُف إَِلْقِف بُِقُجقهِ 

 :«مـ َصْرفاء اْلَغاَبةِ »: قولُ

 .فلفتك بعؾؿف، كقع مـ الشجر وسفؾ ابـ سعد كان حاضرا

 :«َقاَم طؾقفِ  ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل  َوَقْد َرأْيُت َرُسقَل »: قولُ

 .أي قام لتعؾقؿ الـاس الصالة فؽان أطؾك مـفؿ حتك يراه الجؿقع

وفقف التعؾقؿ بالػعؾ وهق أبؾغ مـ ، جقاز الصالة مـ أجؾ التعؾقؿ: وفيُ

 .التعؾقؿ بالؼقل

ُثؿَّ رَكع فـزل الَؼْفَؼري َحتَّك ، كبََّر َوكبََّر الـَّاُس َوَراَءُه َوهق َطَؾك الِؿـَْبرِ »: قولُ

 :«َسَجَد يف أصِؾ اْلِؿـبر

وقد ، إلك اإلخالل هبا جقاز الحركة القسقرة يف الصالة التل ٓ تمدي: وفيُ

 .كزل مـ أجؾ السجقد طؾك إرض

ـْ آِخرِ َصَلَتِفِ »: قولُ َفا : ثؿ َأْقَبَؾ َطَؾك الـَّاس َفَؼاَل  ُثؿَّ َطاَد َحتَّك فَرَغ ِم َيا أيُّ

قا بل َولَِتعؾَُّؿقا َصَلَتل، الـَّاُس  َؿا َصـَْعُت هَذا لَِتلتؿُّ  :«إِكَّ
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يلخذون هذا طؾك آستؿرار والسـقة فلراد إبداء العذر فنن الـاس قد : فيُ

وإكؿا صؾك طؾك الؿـرب ، وطؾك هقئتفا، أن يبقـ لفؿ أن الصالة طؾك طادهتا

قا َكَؿا َرَأْيُتُؿقكِل ُأَصؾِّل»: لقعؾؿفؿ وهق الؼائؾ  . «َصؾُّ

قا بل»: قولُ  :«لَِتلتؿُّ

َؿا ُجِعَؾ اإِلَماُم »: ملسو هيلع هللا ىلصأي لتصؾقا كصاليت وقد قال  ُقْمَتؿَّ بِفِ إكَّ
 .«لِ

 :«َولَِتعؾَُّؿقا َصَلَتل»: قولُ

مع أهنؿ كاكقا يعرفقن كقػ يصؾقن لؽـ ، أي لتعرفقها طؾك القجف إكؿؾ

 .واهلل أطؾؿ، والؿستحبات، والقاجبات، أراد أن يبقـ لفؿ الســ
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 َٔ دا٤ َٓهِ »: رحدٜح

 د«ادتُع١ فًٝػتطٌ

 

ـْ َطْبدِ  - 149   )َط
ِ
ـِ  اَّلل   َأنَّ َرُسقَل »: ڤ ُطَؿرَ ْب

ِ
ـْ َجاَء ِمـُْؽْؿ  ملسو هيلع هللا ىلص اَّلل َقاَل َم

 .((1)«اْلُجُؿَعَة َفْؾَقْغَتِسْؾ 

l: 

 .لبقان حؽؿ غسؾ يقم الجؿعة: احلديث ساق املصيف 

ـَ اْلَخطَّاِب َبْقـَا ُهَق َيْخُطُب  َأنَّ ُطَؿرَ »: ڤبـ طؿر  اهلل ويف الباب طـ طبد ْب

ـْ َأْصَحاِب َرُسقلِ  الـَّاَس َيْقَم اْلُجُؿَعةِ 
  َدَخَؾ َرُجٌؾ مِ

ِ
ُة َساَطٍة  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َفـَاَداُه ُطَؿُر َأيَّ

َهِذِه َفَؼاَل إِكِّل ُشِغْؾُت اْلَقْقَم َفَؾْؿ َأْكَؼؾِْب إَِلك َأْهؾِل َحتَّك َسِؿْعُت الـَِّداَء َفَؾْؿ َأِزْد 

ْلُت    َوَقْد َطؾِْؿَت َأنَّ َرُسقَل َواْلُقُضقَء َأْيًضا : َقاَل ُطَؿرُ ، َطَؾك َأْن َتَقضَّ
ِ
َكاَن »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

 .متػؼ طؾقف، (2)«َيْلُمُر بِاْلُغْسؾِ 

 .(3)«إذا َراَح أحدكؿ إلك اْلُجُؿَعِة َفْؾَقْغَتِسْؾ »: مثؾف وزاد ڤوطـ أبل هريرة 

ـْ ُطْرَوةَ  َبْقرِ  َوَط ـِ الزُّ ـْ َطاِئَشَة ، ْب َيـَْتاُبقَن َكاَن الـَّاُس »: َأكََّفا َقاَلْت ، ڤَط

ـْ اْلَعَقالِل َفَقْلُتقَن فِل اْلَعَباِء َوُيِصقُبُفْؿ اْلُغَباُر َفَتْخُرُج مِـُْفْؿ 
ـْ َمـَاِزلِِفْؿ مِ

اْلُجُؿَعَة مِ

يُح َفَلَتك َرُسقَل    الرِّ
ِ
  إِْكَساٌن مِـُْفْؿ َوُهَق ِطـِْدي َفَؼاَل َرُسقُل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ِ
ُؽْؿ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َلْق َأكَّ

                                                                                       

 (.955(، ومسؾؿ يف صحقحف )9:5أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)

 (.956ؾؿ يف صحقحف )(، ومس989أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)

 (.993أخرجف البخاري يف صحقحف ) (3)
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ْرُتؿْ   .(1)«لَِقْقِمُؽْؿ َهَذا َتَطفَّ

ـْ َأبِل َسِعقٍد اْلُخْدِريِّ   ، وَط
ِّ
ـِ الـَّبِل ُغْسُؾ َيْقِم اْلُجُؿَعِة »: َأكَُّف َقاَل   َط

 .متػؼ طؾقف، (2)«َواِجٌب َطَؾك ُكؾِّ ُمْحَتِؾؿٍ 

 .«والسقاك وأن يؿس مـ الطقب ما قدر طؾقف»: ويف زيادة لؿسؾؿ

 .«يؿس صقًبا إن وجدوأن يستـ وأن »: ويف رواية لؾبخاري

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة    َقاَل َرُسقُل : َقاَل ، ڤوَط
ِ
اِبُؼقَن »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ِخُروَن السَّ ْٔ ـُ ا َكْح

ـْ َبْعِدِهْؿ َفَفَذا اْلَقْقُم الَِّذي اْخَتَؾُػقا ِفق قـَاُه ِم
ـْ َقْبِؾـَا َوُأوتِ ِف َيْقَم اْلِؼَقاَمِة ُأوُتقا اْلؽَِتاَب ِم

اَّللُ َفَغًدا لِْؾَقُفقِد َوَبْعَد َغٍد لِؾـََّصاَرى َفَسَؽَت ُثؿَّ َقاَل َحؼ  َطَؾك ُكؾِّ ُمْسِؾٍؿ َأْن  َفَفَداَكا

اٍم َيْقًما َيْغِسُؾ فِقِف َرْأَسُف َوَجَسَدهُ  ل ُكؾِّ َسْبَعِة َأيَّ
 .متػؼ طؾقف، (3)«َيْغَتِسَؾ فِ

يف اْلُغْسِؾ يقم اْلُجُؿَعِة قال  ملسو هيلع هللا ىلصأكف َذَكَر َقْقَل الـبل »: ڤوطـ ابـ طباس 

َٓ َأْطَؾُؿفُ  ، (4)«َصاُوٌس فؼؾت ٓبـ َطبَّاٍس َوَيَؿسُّ صِقًبا أو ُدْهـًا إن كان ِطـَْد َأْهؾِِف قال 

 أخرجف مسؾؿ

  َأنَّ َرُسقَل ، ڤوطـ أبل هريرة 
ِ
مـ اْغَتَسَؾ يقم اْلُجُؿَعِة ُغْسَؾ »: قال ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

َب َبَؼَرًة اْلَجـَاَبِة ُثؿَّ َراَح فَ  َؿا َقرَّ اَطِة الثَّاكَِقِة َفَؽَلكَّ ـْ َراَح يف السَّ َب بدكف َوَم َؿا َقرَّ َؽَلكَّ

ابَِعِة  اَطِة الرَّ ـْ َراَح يف السَّ َب َكْبًشا َأْقَرَن َوَم َؿا َقرَّ اَطِة الثَّالَِثِة َفَؽَلكَّ ـْ َراَح يف السَّ َوَم

ـْ َراَح  َب َدَجاَجًة َوَم َؿا َقرَّ َب َبْقَضًة فنذا َخَرَج  َفَؽَلكَّ َؿا َقرَّ اَطِة اْلَخاِمَسِة َفَؽَلكَّ يف السَّ

ْكرَ  َماُم َحَضَرْت اْلَؿََلئَِؽُة َيْسَتِؿُعقَن الذِّ  .أخرجف مسؾؿ، «اإْلِ
                                                                                       

 (.958(، ومسؾؿ يف صحقحف )13:أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)

 (.957(، ومسؾؿ يف صحقحف )969أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)

 (.:95(، ومسؾؿ يف صحقحف )9:9، 9:8أخرجف البخاري يف صحقحف ) (3)

 (.959(، ومسؾؿ يف صحقحف )996)أخرجف البخاري يف صحقحف  (4)
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َؾ َواْغَتَسَؾ »: قال ملسو هيلع هللا ىلصطـ الـبل ، ڤبـ أوس  وطـ أوس ـْ َغسَّ َوَغَدا ، َم

َماِم َوَلْؿ ، َواْبَتَؽرَ  ـَ اإْلِ ، (1)«َيْؾُغ َكاَن َلُف بُِؽؾِّ ُخْطَقٍة َطَؿُؾ َسـٍَة ِصَقاُمَفا َوِقَقاُمَفاَوَدَكا ِم

 .أخرجف أحؿد وإسـاده صحقح

طؾك كؾ ُمْحَتِؾٍؿ َرَواٌح اْلُجُؿَعِة »: قال ملسو هيلع هللا ىلصطـ الـبل ، ڤوطـ َحْػَصَة 

 .(2)«َوَطَؾك كؾ مـ َراَح إلك اْلُجُؿَعةِ 

  قال رسقل: قآ ڤوطـ أبل َسِعقٍد اْلُخْدِريِّ َوَأبِل ُهَرْيَرَة 
ِ
مـ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـِ ثَِقابِِف َوَمسَّ مـ صِقٍب إن كان ِطـَْدُه ُثؿَّ أتك  اْغَتَسَؾ يقم اْلُجُؿَعِة َوَلبَِس مـ َأْحَس

َأْكَصَت إذا َخَرَج إَِماُمُف اَّلل لف ُثؿَّ  اْلُجُؿَعَة فؾؿ َيَتَخطَّ َأْطـَاَق الـاس ُثؿَّ صؾك ما َكَتَب 

ـَ ُجُؿَعتِِف التل َقْبَؾَفا قال َوَيُؼقُل أبق  اَرًة لَِؿا َبْقـََفا َوَبْق حتك َيْػُرَغ مـ َصََلتِِف كاكت َكػَّ

 .أخرجف أبق داود، (3)«ُهَرْيَرِة َوِزَياَدٌة َثََلَثُة َأيَّاٍم َوَيُؼقُل إِنَّ اْلَحَسـََة بَِعْشرِ َأْمَثالَِفا

: قولُطـد أبل داود يف تػسقر ، ڤبـ طؿرو  اهلل خرج كحقه طـ طبدوأ

َؾ َرْأَسُف َوَغَسَؾ َجَسَدهُ »: طـ مؽحقل: «مـ غسؾ واغتسؾ» وكذا قال ، «َغسَّ

 .العزيز بـ طبد سعقد

اْلُغْسُؾ  َثَلٌَث َحؼ  طؾك كؾ ُمْسِؾؿٍ »: اكف قال ملسو هيلع هللا ىلصوطـ َرُجٍؾ مـ َأْصَحاِب الـبل 

َقاُك َوَيَؿسُّ مـ صِقٍب ان َوَجَد   .أخرجف أحؿد، (4)«يقم اْلُجُؿَعِة َوالسِّ

 .وإحاديث يف وجقب ُغسؾ الجؿعة كثقرة
                                                                                       

 يف صحقح الســ. (، وصححف اإلمام إلباين 2492أخرجف الـسائل يف ســف ) (1)

 (.2645) (، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل 453أخرجف أبق داود ) (2)

 (، وحسـف اإلمام إلباين رحؿف يف صحقح الســ.454أخرجف أبق داود ) (3)

(، وقال فقف: هذا 2598) (، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل 274:8أخرجف أحؿد ) (4)

 حديث صحقح، رجالف رجال الصحقح.
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ـِ ُجـَْدٍب  محتجقـ بحديٍث َسُؿَرةَ ، وذهب الجؿفقر إلك استحباب الُغسؾ ْب

  َقاَل َرُسقُل : َقاَل 
ِ
َل َيْقَم »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ـْ َتَقضَّ ـْ اْغَتَسَؾ َم اْلُجُؿَعِة َفبَِفا َوكِْعَؿْت َوَم

 .أخرجف الرتمذي وأبق داود وابـ ماجف، «َفاْلُغْسُؾ َأْفَضؾ

ـْ َسُؿَرةَ  ـَ َط  َوالَحِدْيث مـ رواية اْلَحَس

ـْ َسُؿَرةَ 
، فؿـفؿ مـ أثبتف مطؾًؼا وقد اختؾػ العؾؿاء يف سؿاع الحسـ مِ

ولؿ ، سؿع مـف َحِديَث اْلَعِؼقَؼةِ : قالومـفؿ مـ فّصؾ و، ومـفؿ مـ كػاه مطؾًؼا

 .يسؿع غقره وهق ققل اإلمام البخاري

 .وٓ ُيحتج بف، فعؾك هذا فالحديث مـؼطع

 ، ڤمـ حديث َأبِل ُهَرْيَرَة  (986) ويف صحقح مسؾؿ
ِّ
ـْ الـَّبِل : َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَط

َر َلُف ُثؿَّ » ـْ اْغَتَسَؾ ُثؿَّ َأَتك اْلُجُؿَعَة َفَصؾَّك َما ُقدِّ ـْ ُخْطَبتِِف ُثؿَّ َم َأْكَصَت َحتَّك َيْػُرَغ ِم

ُْخَرى َوَفْضُؾ َثََلَثِة َأيَّامٍ  ْٕ ـَ اْلُجُؿَعِة ا  .«ُيَصؾِّل َمَعُف ُغِػَر َلُف َما َبْقـَُف َوَبْق

ـَ الُْقُضقَء ُثؿَّ أتك الُْجُؿَعَة َفاْستََؿَع َوأَْكَصَت ُغِػرَ »: وأخرجف بؾػظ  َفلَْحَس
لَ  مـ َتَقضَّ

ـْ َمسَّ اْلَحَصك َفَؼْد لََغا لف ما ـَ اْلُجُؿَعِة َوِزَياَدُة َثََلَثِة َأيَّاٍم َوَم  .وقد سبؼ معـا، «بَقْـَُف َوبَْق

إٓ أن هذه الرواية ، وإن كان قد جاء يف الرواية إخرى الُغسؾ كؿا تؼدم 

طؾك مـ تقضل ، ڤإٓ أن ُيحَؿؾ حديث أبل هريرة ، أرجح مـ حقث اإلسـاد

 :ٓ سقؿا وحديث أبل سعقد صريٌح يف القجـــقب، اغتسؾبعد أن 

 .«ُغْسُؾ َيْقِم اْلُجُؿَعِة َواِجٌب َطَؾك ُكؾِّ ُمْحَتِؾؿٍ »

 
ِّ
ـْ َحْػَصَة َزْوِج الـَّبِل  ، ملسو هيلع هللا ىلصوَجاء َط

َّ
َرَواُح اْلُجُؿَعِة َواِجٌب »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِل

 .(1)«َطَؾك ُكؾِّ ُمْحَتِؾؿٍ 

                                                                                       

 (.2482أخرجف الـسائل ) (1)
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 :بد٤ غطٌ ّٜٛ ادتُع١ 

فال يصح ، فؿـ اغتسؾ قبؾ الػجر، والُغسؾ يقم الجؿعة يؽقن بعد الػجر

: وقد استدل بعضفؿ بؾػظ حديث، ويصؾح أن يجؿع بقـ ُغسَؾقـ، ُغْسُؾف لؾجؿعة

َؾ يقَم الجؿعةِ » َر وابتؽرَ ، واغتسَؾ ، َمـ غسَّ  .(1)«وبؽَّ

ؾ غقره الؿعـك وهبذا ، واغتسؾ هق كػسف مـ الجـابة، طؾك هذا إمر أكف غسَّ

ـِ َأْوٍس  احتج الشقخ إلباين يف تعؾقؼف طؾك حديث َأْوسِ  َقاَل : َقاَل  ڤْب

  َرُسقُل 
ِ
َر َواْبَتَؽَر َوَدَكا َواْسَتَؿَع »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َؾ َوَبؽَّ ـْ اْغَتَسَؾ َيْقَم اْلُجُؿَعِة َوَغسَّ َم

 .(2)«ِصَقاُمَفا َوِقَقاُمَفاَوَأْكَصَت َكاَن َلُف بُِؽؾِّ ُخْطَقٍة َيْخُطقَها َأْجُر َسـٍَة 

 :قال اإلمام إلباين 

وذهب إلك هذا ، وإكؿا هق ٕكاس مخصقصقـ، هذا لقس لؽؾ لل أحد

 .أن هذا الؿعـك ٓ يستؼقؿ، الؿعـك لؽـ الذي يظفر واهلل أطؾؿ

 وأحسـ مـف يف آستدٓل ما أخرجف ابـ أبل شقبة يف الؿصـػ وطبد

كان يغتسؾ يقم الجؿعة غسال واحًدا  ڤأن ابـ طؿر »: الرزاق طـ كافع

 .لؽـ ٓبد مـ اقرتان الـقة لؾغسؾقـ، «طـ الجـابة والجؿعة

 .ومـ صؾك الجؿعة ولؿ يغتسؾ صحت صالتف

 :أّ يّٝٛ ادتُع١، غطٌ ادتُع١ يضال٠ ادتُع١ 

 :واختؾػ العؾؿاء هؾ الُغسؾ لؾققم أم لؾصالة

يغتسؾ يقم الجؿعة فؿـ ذهب إلك أن الُغسؾ لؾققم أوجب طؾك مسؾؿ أن 
                                                                                       

يف صحقح الســ،  (، وصححف اإلمام إلباين 2198(، وابـ ماجف )5:7أخرجف الرتمذي ) (1)

 كالهؿا حديث واحد.

)2(  
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 .لؿ يحضر حضر أم

لؿ يقجب الُغسؾ إٓ طؾك ، بلن الُغسؾ خاص بؿـ شفد الصالة: ومـ قال

 .وهذا الؿعـك أقرب لؿا تؼدم مـ إحاديث، مـ حضر

ز الُغسؾ ولق بالعصر لؽـ الصحقح أن ، ومـ رأى أن الُغسؾ لؾققم جقَّ

ـْ َجاَء »: إحاديث متعؾؼة بؿـ جاء الجؿعة ومـ ، «ِمـُْؽْؿ اْلُجُؿَعَة َفْؾَقْغَتِسْؾ َم

 .♫ذهب إلك أن الغسؾ لؾققم ابـ حزم 

 :(2/586يف البقان ) قال العَلمة العؿراين 

حؾؼ الشعر وتؼؾقؿ : ويستحب لف مع الغسؾ يقم الجؿعة أن يػعؾ ستة أشقاء»

 هـا. «إضػار والسقاك وقطع الروائح الؽريفة ولبس أحسـ ثقابف والتعطقر

 واحلمد هلل رب العادني، واهلل أعلم
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 نإ خيطب ارتطبتني ٖٚٛ »: رحدٜح

 د«ٚنإ ٜفصٌ بُٝٓٗا جبًٛع، قا٥ِ

 

ـْ طبد - 141   َأنَّ َرُسقَل ، ڤبـ طؿر  اَّلل )َط
ِ
ـِ »: ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل َكاَن َيْخُطُب اْلُخْطَبَتقْ

ـَُفَؿا بُِجُؾقسٍ ، َوُهَق َقائِؿٌ   .((1)«َوَكاَن َيْػِصُؾ َبْق

l: 

 .لبقان شرصقة الخطبتقـ لؾجؿعة: احلديث ساق املصيف 

 .وهذا حديث كص يف هذه الؿسللة

 .ثؿ يجؾس، ويعظ ويذكر، يػتتحفا بالحؿد والثـاء: الخطبة إولك

 .ثؿ يـزل ويصؾل، ويػتتحفا بالحؿد والثـاء: ثؿ يؼقم ويلتل بخطبة ثاكقة

ـْ َجابِرُ  ـُ َسُؿَرَة  وجاء هذا الؿعـك يف صحقح مسؾؿ َط   َأنَّ َرُسقَل ، ڤْب
ِ
اهلل

ُف َكاَن »: ملسو هيلع هللا ىلص ـْ َكبََّلَك َأكَّ َكاَن َيْخُطُب َقائًِؿا ُثؿَّ َيْجِؾُس ُثؿَّ َيُؼقُم َفَقْخُطُب َقائًِؿا َفَؿ

ـْ َأْلَػْل َصََلةٍ  ْقُت َمَعُف َأْكَثَر ِم  َصؾَّ
ِ
 .(2)«َيْخُطُب َجالًِسا َفَؼْد َكَذَب َفَؼْد َواَّلل

 :خطب١ ادتُع١حهِ  

 .وسـةٌ ، وقد اختؾػ العؾؿاء هؾ الخطبة شرٌط أم أهنا واجٌبة
                                                                                       

يخطب قائؿًا ثؿ × كان الـبل »ذكره الؿصـػ لػظ الـسائل، وأما لػظ الصحقحقـ:  الحديث الذي (1)

  (، مـ حديث َطْبدِ 2527لػظ حديث الباب أخرجف الـسائل برقؿ )« يؼعد ثؿ يؼقم كؿا تػعؾقن الققم
ِ
بـ  اهلل

  َأنَّ َرُسقَل : »ڤبـ الخطاب  طؿر
ِ
ـِ َوُهَق َقائٌِؿ، َوَكاَن َيْػِصُؾ َبْقـَُفَؿا  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َكاَن َيْخُطُب اْلُخْطَبتَقْ

 (، ويف صحقح الســ.728يف اإلرواء ) ، وصححف اإلمام إلباين «بُِجُؾقسٍ 

 (.973أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (2)
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 .بؾ كؼؾ اتػاًقا أهنا شرط، فذهب الجؿفقر مـ أهؾ العؾؿ

 :(2/567يف البقان ) قال العؿراين 

وٓ تصح الجؿعة حتك يؼدمفا خطبتان وهؿا واجبتان وبف قال طامة »

 هـا. «وداود الؿؾؽ وبف قال طبدوقال الحسـ البصري الخطبة مستحبة ، الػؼفاء

 :(1/112وقال يف اإلفصاح )

فال تصح اجلمعة حتى ، واتفقوا عذ أن اخلطبتني رشط يف اىعقاد اجلمعة»

 هـا. «يتقدمها خطبتان

ُـّ الخطبة طؾك مـرب ـّ أن يػتتحفا بخطبة الحاجة، وُتَس التل جاءت يف ، وُيَس

َوَكُعقُذ ، لِؾِف َكْحَؿُدُه َوَكْسَتِعقـُُف َوَكْسَتْغِػُرهُ إنَّ اْلَحْؿَد »: بـ مسعقد اهلل حديث طبد

ـْ َسقَِّئاِت َأْطَؿالِـَا
ـْ ُشُروِر َأْكُػِسـَا َومِ

 مِ
ِ
ـْ َيْفِدهِ ، بِاهلل ـْ ُيْضؾِْؾ ، اهلُل َفالَ ُمِضؾَّ َلفُ  َم َوَم

َّٓ ، َفالَ َهاِدَى َلفُ  َٓ إَِلَف إِ َٓ َش  َوَأْشَفُد َأْن  ًدا ، ِريَؽ َلفُ اهلُل َوْحَدُه  َوَأْشَفُد َأنَّ ُمَحؿَّ

 .َطْبُدُه َوَرُسقُلفُ 

 .[213: آل طؿران] ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ﴿

 .[2: الـساء] ﴾ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

﮲ ﴿ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ 

﮼  ﮽  أخرجف، (1)«[82-81: إحزاب] ﴾﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻

 .أبق داود والرتمذي

  َفنِنَّ َخْقَر اْلَحِديِث كَِتاُب »: ڤثؿ يليت بؿا جاء يف حديث جابر 
ِ
َوَخْقَر ، اَّلل

                                                                                       

 (.965تعالك )(، وغقره، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل رحؿف 3229أخرجف أبق داود ) (1)
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ٍد  َوُكؾَّ بِْدَطٍة ، َوُكؾَّ ُمْحَدَثٍة بِْدَطةٌ ، َوَشرَّ إُُمقِر ُمْحَدَثاُتَفا، اْلَفْدِي َهْدُي ُمَحؿَّ

َـّارِ ، َضَلََلةٌ  ل ال
 .أخرجف مسؾؿ، (1)«َوُكؾَّ َضَلََلٍة فِ

َوإِنَّ َما ُتقَطُدوَن »: كؿا يف البخاري ڤويليت بطرف مـ حديث ابـ مسعقد 

ـَ  ٍت َوَما َأكُتؿ بُِؿْعِجِزي َٔ»(2). 

ا َبْعدُ : ثؿ يؼقل  :َأمَّ

ب طؾقف اإلمام البخاري   .«باب ققل الخطقب أما َبْعدُِ »: كؿا بقَّ

وطال ، كان اذا خطب احؿر وجفف ملسو هيلع هللا ىلصفنن الـبل : وُيسـ لف أن يرفع صقتف بفا

 :صقتف

ـْ َجابِرِ  ـِ َطبْدِ  فَع   ْب
ِ
  َكاَن َرُسقُل : َقاَل ، ڤاهلل

ِ
ْت َطقْـَاُه »: إَِذا َخَطَب  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل اْحَؿرَّ

اُكْؿ َوَيُؼقُل  َوَطاَل َصْقُتُف َواْشتَدَّ َغَضبُُف َحتَّك َكَلكَُّف ُمـِْذُر َجقٍْش َيُؼقُل َصبََّحُؽْؿ َوَمسَّ

بَّابَِة َواْلُقْسَطك َوَيُؼقُل  بُِعْثُت  ـَ إِْصَبَعقِْف السَّ ـِ َوَيْؼُرُن َبْق اَطُة َكَفاَتْق ا َبْعدُ : َأكَا َوالسَّ  .َأمَّ

ُُمقِر  َفنِنَّ َخْقَر اْلَحِديِث كَِتاُب  ْٕ ٍد َوَشرُّ ا  َوَخْقُر اْلُفَدى ُهَدى ُمَحؿَّ
ِ
اهلل

ًٓ ُمْحَدَثاُتَفا َوُكؾُّ بِْدَطٍة َضاَل  ـْ َتَرَك َما ـْ َكْػِسِف َم
ـٍ مِ َلٌة ُثؿَّ َيُؼقُل َأَكا َأْوَلك بُِؽؾِّ ُمْممِ

 
َّ
 َوَطَؾل

َّ
ـْ َتَرَك َدْيـًا َأْو َضَقاًطا َفنَِلل  .أخرجف مسؾؿ، (3)«َفَِلَْهؾِِف َوَم

 :يؽثر أن يؼرأ يف خطبة الجؿعة سقرة ق ملسو هيلع هللا ىلصوقد كان 

ـْ أم هشام ـِ الـُّْعَؿاِن  بِـٍْت َحاِرَثةَ  فَع ـْ فِل ، َما َحِػْظُت ق»: َقاَلْت  ڤْب
َّٓ مِ إِ

  َرُسقلِ 
ِ
 .متػؼ طؾقف، (4)«َيْخُطُب بَِفا ُكؾَّ ُجُؿَعةٍ ، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل
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 :أو طصا متؽئا طؾقفا، وُيسـ لف أن يخطب طؾك ققسٍ 

 .وتؽقن الخطبة إولك أصقل مـ الثاكقة

يف آخس ، يٞاهلل  ٚاضتػفس، أقٍٛ قٛيٞ ٖرا :حهِ قٍٛ ارتطٝب 

 :ارتطب١ األٚىل

اهلل لل ولؽؿ فاستغػروا إكف هق  أققل ققلل هذا واستغػر»: وأما ققل الخطقب

 ةبـ طبقد فؼد جاء مـ حديث ابـ طؿر وهق مـ صريؼ مقسك، «الغػقر الرحقؿ

ػ هذا آسؿ طؾك شقخـا مؼبؾ ، الربذي مرتوك  .ففل زيادة مـؽرة وقد َتَصحَّ

بـ طؼبة  طـ مقسك، الؽتاب طؾك هذه الصقرةولقس مـف وإكؿا وجد يف 

 .فلثبت الحديث ثؿ تراجع طـف

وصقل الصالة ، ولقس هبذا الجؾقس ذكر، ويػصؾ بقـفؿا بجؾقسٍ : فائدة

ارِ ، وُقصر الخطبة مـ الػؼف ـْ َطؿَّ ـِ َياِسٍر  فَع   َسِؿْعت َرُسقَل : َقاَل  ڤْب
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ُجِؾ »: َيُؼقُل  ـْ فِْؼِففِ إنَّ ُصقَل َصََلِة الرَّ ـٌَّة ِم
ََلةَ ، َوِقَصَر ُخْطَبتِِف َمئِ ، َفَلصِقُؾقا الصَّ

 .وقد سبؼ معـا، «َواْقُصُروا اْلُخْطَبةَ 

 ملسو هيلع هللا ىلص كـت ُأَصؾِّل مع الـبل»: قال، ڤبـ َسُؿَرَة  ويف صحقح مسؾؿ طـ َجابِرِ 

َؾَقاِت َفَؽاَكْت َصاَلُتُف َقْصًدا َوُخْطَبُتُف َقْصًدا  .(1)«الصَّ

 رب العالؿقـ والحؿد هلل

 

 

  

                                                                                       

 (.977أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (1)
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 . ال: صًٝت ٜا فالٕ؟ قاٍ»: رحدٜح

 د«قِ فازنع زنعتني: قاٍ

 

ـْ َجابِرِ  - 142 ـِ َطْبدِ  )َط   ْب
ِ
َيْخُطُب الـَّاَس  ملسو هيلع هللا ىلصَجاَء َرُجٌؾ َوالـَّبِلُّ »: َقاَل  ڤاَّلل

ْقَت َيا ُفََلُن ؟ َقاَل : َفَؼاَل . َيْقَم اْلُجُؿَعةِ  ـِ ُقْؿ : َقاَل . َٓ : َصؾَّ  .(1)«َفاْرَكْع َرْكَعَتْق

ـِ »: َوفِل ِرَواَيةٍ   .«(َفَصؾِّ َرْكَعَتْق

l: 

 .لبقان حؽؿ تحقة الؿسجد واإلمام يخطب: احلديث ساق املصيف 

 َيْقَم اْلُجُؿَعةِ »: والحديث أخرجف مسؾؿ بتسؿقة الرجؾ
ُّ
، َجاَء ُسَؾْقٌؽ اْلَغَطَػاكِل

  َوَرُسقُل 
ِ
ـِ ، َيا ُسَؾْقُؽ »: َفَؼاَل َلفُ ، َفَجَؾَس ، َيْخُطُب  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ، ُقْؿ َفاْرَكْع َرْكَعَتْق

ْز فِقِفَؿا  .«َوَتَجقَّ

َماُم َيْخُطُب ، إَِذا َجاَء َأَحُدُكْؿ َيْقَم اْلُجُؿَعةِ »: ويف لػظ ـِ ، َواإْلِ ، َفْؾَقْرَكْع َرْكَعَتْق

ْز فِقِفَؿا  .«َوْلَقَتَجقَّ

حتك يدرك ، فقفؿابقان أن الذي يصؾل واإلمام يخطب يتجقز : ففيُ

 .ويستؿع الؿقطظة، الخطبة

 .إٓ أن الػضؾ قبؾ ذلؽ، جقاز الدخقل بعد ققام اإلمام: وفيُ

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة   ، ڤفَع
َّ
َكاَن ، إَِذا َكاَن َيْقُم اْلُجْؿَعةِ »: َقاَل ، ملسو هيلع هللا ىلصَيْبُؾُغ بِِف الـَّبِل

                                                                                       

 (.986(، ومسؾؿ يف صحقحف )41:أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)



 
346 

 

  2/جإفــادة ذوي األفهـــام بشرح عمدة األحكام

 

ـْ َأبَْقاِب الَْؿْسِجِد َمََلئَِؽٌة  َل َطَؾك ُكؾِّ َباٍب ِم َوَّ ْٕ َل َفا َوَّ ْٕ ُر إَِلك ...، َيْؽتُبُقَن ا َفالُْؿَفجِّ

ََلِة َكالُْؿْفِدي بََدَكةً  ُثؿَّ الَِّذي َيِؾقِف َكالُْؿْفِدي الَْؽبَْش ، ُثؿَّ الَِّذي َيِؾقِف َكالُْؿْفِدي بََؼَرةً ، الصَّ

َجاَجَة َوالَْبقَْضةَ  َماُم َصقَ ، َحتَّك َذَكَر الدَّ ُحَػ َوَجَؾُسقا لِْؾُخطَْبةِ َفنَِذا َجَؾَس اإْلِ  .(1)«ُوا الصُّ

 .أكؽر طؾقف حقـ رآه جَؾس بغقر صالة ملسو هيلع هللا ىلصفنن الـبل ، إكؽار الؿـؽر: ويف احلديث

فعـ ، أن تحقة الؿسجد واجبةٌ ، لؿذهب الؿحؼؼقـ مـ أهؾ العؾؿ وفقف حجة

َيْجِؾْس َحتَّك إَِذا َدَخَؾ َأَحُدُكْؿ اْلَؿْسِجَد َفََل »: ملسو هيلع هللا ىلص قال الـبل: قال ڤأبل قتادة 

ـِ  َل َرْكَعَتْق  .متػؼ طؾقف، (2)«ُيَصؾِّ

ـِ »: واستدلقا طؾك القجقب مـ ققلف قالقا لق لؿ تؽـ واجبٌة : «ُقْؿ َفاْرَكْع َرْكَعَتْق

 .يف مقصـف وهلل الحؿد، والؿسللة خالفقة كؿا تؼدم الؽالم فقفا، لؿا أقامف يف الخطبة

 :(939)قال الحافظ يف الػتح يف شرح حديث رقؿ 

ـْ َصاَلِة َتِحقَِّة اْلَؿْسِجدِ »
اِخَؾ مِ َٓ َتْؿـَُع الدَّ ثؿ ، «َواْسُتِدلَّ بِِف َطَؾك َأنَّ اْلُخْطَبَة 

 .ولقٓ خشقة اإلصالة لذكرهتا، ساق أوجفًا صقبة يف بقان الؿسللة يرجع إلقفا

 .والحؿد هلل رب العالؿقـ
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 أْصت : إذا قًت يصاحبو»: رحدٜح

 د«...ادتُع١ ٚاإلَاّ خيطبّٜٛ 

 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  - 143   َأنَّ َرُسقَل : ڤ)َط
ِ
: إَذا ُقْؾَت لَِصاِحبَِؽ »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل

َماُم َيْخُطُب   .((1)«َفَؼْد َلَغْقَت  - َأْكِصْت َيْقَم اْلُجُؿَعِة َواإْلِ

 .تؽؾؿت بؽَلم ساقط لقس فقف فائدة: قال لغقت

l: 

لبقان حؽؿ الؽالم حال الخطبة مع غقر اإلمام : ساق املصيف احلديث 

 .وأكف ٓ يجقز

 .طؾك تحريؿ الؽالم يقم الجؿعة واإلمام يخطب: ويف احلديث دليل

 :بد٤ َٓع ايهالّ ٚاإلَاّ خيطب 

 واختؾػ العؾؿاء متك يتققػ طـ الؽالم؟

 .متك خرج اإلمام: فؼالقا

 .إذا صعد اإلمام الؿـرب: وقال بعضفؿ

 .إكؿا يتققػ إذا بدء اإلمام يف الخطبة: وقال بعضفؿ

واإلمام  باب آكصات يقم الجؿعة»: وقد بقب البخاري، وهذا هق الصحقح

 .«يخطب
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 :(414/ 2) قال الحافظ ابـ حجر 

ـْ ُخُروِج »
ْكَصاِت مِ ـْ َجَعَؾ ُوُجقَب اإْلِ دِّ َطَؾك َم َمامِ  َأَشاَر بَِفَذا إَِلك الرَّ  هـا. «اإْلِ

 .يؾزمف السؽقت إٓ طـد الخطبة أكف ٓ: والصحقح

 :«لصاحبؽ»: قولُ

 وإكؿا ذكر الصاحب لؽقكف الغالب، مـ يخاصبف: الؿراد بف

 .أقؾ أكقاع الؽالم ملسو هيلع هللا ىلصوذكر الـبل 

 :«يقم الجؿعة»: قولُ

 .أي أن الـفل متعؾؼ بققم الجؿعة حال الخطبة

 :«واإلمام يخطب»: قولُ

 .بقان لؿا تؼدم مـ أن الـفل متعؾؼ بحال الخطبة

 :«فؼد لغقت»: قولُ

 .وهق الػاسد الساقط، مـ الؾغق

 :(275/ 8يف فتح الباري ) قال الحافظ ابـ رجب 

 .الذي ٓ فائدة فقف، هق الؽالم الباصؾ الؿفدر: )الؾغق(

 .وهق مآ يعبل بف وٓ يـعؼد، لغق القؿقـ: ومـف

وئ ﴿وققلف ، [83: الػرقان] ﴾گ گ گ گ ڳ﴿: ققلف تعالك: ومـف

 .[73: مريؿ] ﴾ۇئ ۇئ ۆئ

، يف هذ الحديث إمر باإلكصات يف حال الخطبة لغًقا ملسو هيلع هللا ىلص وقد جعؾ الـبل

فدل طؾك أن كؾ كالم يشغؾ طـ ، وهنًقا طـ مـؽرٍ ، وإن كان أمًرا بؿعروف

وكان ، وإكؿا يسؽت الؿتؽؾؿ باإلشارة، آستؿاع واإلكصات ففق يف حؽؿ الؾغق
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 .وتارة يحصبف بالحصك، يشقر القف: ڤابـ طؿر 

 .رمقف بالحصك، وكره طؾؼؿة

 :حهِ اإلغاز٠ يف خطب١ ادتُع١ َٔ املطتُع 

، آ ما حؽل طـ صاوس وحده، وٓ خالف يف جقاز اإلشارة بقـ العؾؿاء

 هـا. «أولك فػل حال الخطبة، ٕن اإلشارة يف الصالة جائزةٌ ; وٓ يصح

 : ويف الباب
ِّ
  َأنَّ َرُسقَل »: ڤبـ َكْعٍب  طـ ُأَبل

ِ
يقم اْلُجُؿَعِة  َقَرأَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

َرَكا بَِليَّامِ  ْرَداِء أو أبق َذرٍّ َيْغِؿُزكِل فؼال َمَتك ُأْكِزَلْت  َتَباَرَك وهق َقاِئٌؿ َفَذكَّ  وأبق الدَّ
ِ
اهلل

َن َفَلَشاَر إلقف َأْن اْسُؽْت فؾؿا اْكَصَرُفقا قال  ْٔ قَرُة إين لؿ َأْسَؿْعَفا إٓ ا هذه السُّ

 لقس لؽ مـ َصاَلتَِؽ اْلَقْقَم َسَلْلُتَؽ َمَتك أُ 
 
قَرُة فؾؿ ُتْخبِْركِل فؼال ُأَبل ْكِزَلْت هذه السُّ

  إٓ ما َلَغْقَت َفَذَهَب إلك رسقل
ِ
  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

 
فذكر ذلؽ لف َوَأْخَبَرُه بِالَِّذي قال ُأَبل

  فؼال رسقل
ِ
  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

 
 .أخرجف ابـ ماجف، (1)«َصَدَق ُأَبل

اهلل  وحرم، أمر بالسؽقت لفا ملسو هيلع هللا ىلصإذ أن الـبل ، تعظقؿ شلن الخطبة: فيُ

 [:: الجؿعة] ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ﴿: البقع إذا قام الخطقب لفا. 

، السؽقت وآستسؼاء ٓ يؾزم فقفا، والؽسقف، وبؼقة الُخَطب كخطبة العقد

 .وإكؿا يسؽت اإلكسان لقستػقد

 :يف خطب١ ادتُع١ ملسو هيلع هللا ىلصحهِ ايضال٠ ع٢ً ايٓيب  

 :ملسو هيلع هللا ىلصواختؾػ العؾؿاء يف مسللة الصالة طؾك الـبل 

 .فذهب جؿفقرهؿ إلك جقاز الصالة طؾقف يف السر

ًٓ بظاهر الحديث، إلك تحريؿ ذلؽ: وذهب بعضفؿ  .استدٓ
                                                                                       

 يف صحقح ابـ ماجف. (، وصححف اإلمام إلباين 2222أخرجف ابـ ماجف ) (1)
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: ڤاستدل بحديث طؾل  ملسو هيلع هللا ىلصومـ ذهب إلك جقاز الصالة طؾك الـبل 

ـْ ُذكِْرُت ِطـَْدُه َفَؾْؿ ُيَصؾِّ َطَؾلَّ »  .(1)«اْلَبِخقُؾ َم

ـْ َصؾَّك َطَؾلَّ َصََلًة َصؾَّك»: وبحديث  .(2)«اَّللُ َطَؾْقِف بَِفا َطْشًرا َم

 ملسو هيلع هللا ىلصإذ أن الصالة طؾك الـبل ، والذي يستدل بعؿقم الحديث ٓ ُيـؽر طؾقف 

 .وإكؿا هق مـ جـس الخطبة، لقست بؽالم خارج

 :ٚنالّ املطتُع َع ارتطب، حهِ نالّ ارتطٝب َع املطتُع 

والعؽس يجقز لؾؿلمقم أن يؽؾؿ اإلمام ، يؽؾؿ الؿمَتؿقـ ويجقز لإلمام أن

 »: قال ڤلؿا ثبت يف مسؾؿ طـ أبل ِرَفاَطَة ، وهق يخطب
ِّ
 ملسو هيلع هللا ىلصاْكَتَفْقُت إَِلك الـَّبِل

َٓ َيْدِري َما  َوُهَق َيْخُطُب َقاَل َفُؼْؾُت َيا َرُسقَل  ـْ ِديـِِف   َرُجٌؾ َغِريٌب َجاَء َيْسَلُل َط
ِ
اهلل

 َرُسقُل ِديـُُف 
َّ
  َقاَل َفَلْقَبَؾ َطَؾل

ِ
  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ٍّ
 بُِؽْرِسل

َ
 َفُلتِل

َّ
َوَتَرَك ُخْطَبَتُف َحتَّك اْكَتَفك إَِلل

  َحِسْبُت َقَقائَِؿُف َحِديًدا َقاَل َفَؼَعَد َطَؾْقِف َرُسقُل 
ِ
ا  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َوَجَعَؾ ُيَعؾُِّؿـِل مِؿَّ

 .(3)«ؿَّ آِخَرَهااهلُل ُثؿَّ َأَتك ُخْطَبَتُف َفَلتَ  َطؾََّؿفُ 

 :حهِ اضتكباٍ ايٓاع ارتطٝب يف ارتطب١ 

وٓ ، إذا كان يخطب ٓ ُيقَلك الظفر، ومـ السـة أن يستؼبؾ الـاس الخطقب

 .ُيؾَتػت إلك غقره

 .اتجفقا إلقف، الؿـرب ملسو هيلع هللا ىلصاهلل طؾقفؿ كان إذا رقك الـبل  فنن الصحابة رضل
                                                                                       

(، 2/312(، وأحؿد )3/382رواه الرتمذي )صحقح. (: 6يف اإلرواء ) قال اإلمام إلباين  (1)

)ق  «ملسو هيلع هللا ىلصفضؾ الصالة طؾك الـبل »(، وإسؿاطقؾ الؼاضل يف 2/3:3/2)ج  «الؿعجؿ الؽبقر»والطرباين يف 

بـ طؾك  (، طـ حسقـ:2/65(، والحاكؿ )487رقؿ ) «طؿؾ الققم والؾقؾة»(، وابـ السـك يف 1/2:

 اهلل طـفؿا مرفقًطا. رضك

 .ڤبـ العاص  بـ طؿرو اهلل (، مـ حديث طبد495صحقحف )أخرجف مسؾؿ يف  (2)

 (.987أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (3)
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َيْقٍم طؾك اْلِؿـَْبِر َوَجَؾْسـَا َجَؾَس َذاَت  ملسو هيلع هللا ىلص إن الـبل»: قال ڤفعـ أبل سعقد 

 .أخرجف البخاري ومسؾؿ، «َحْقَلفُ 

باب يستؼبؾ اإلمام الؼقم واستؼبال »: وطؾقف بقب اإلمام البخاري 

 .«واستؼبؾ ابـ طؿر وأكس اإلمام»: وقال، «الـاس إلمام إذا خطب

 :حهِ َٔ مل ٜدزى صال٠ ادتُع١ َع اإلَاّ 

، يصؾل الظفر أربًعا، حتك ُصؾَِقت الجؿعة كلن تلخر، ومـ لؿ يؾحؼ الجؿعة

 .وإن كان مسافًرا صؾك ركعتقـ

 :مبا ٜدزى املأَّٛ صال٠ ادتُع١ 

 :(2/691): قال العَلمة العؿراين يف البقان

ومـ دخؾ واإلمام يف صالة الجؿعة أحرم خؾػف فنن أدرك معف الركقع مـ 

وإن ، إلقفا ركعة وسؾؿالثاكقة فؼد أدرك الجؿعة فنذا سؾؿ اإلمام قام وأضاف 

 هـا. أدرك بعد الركقع مـ الثاكقة فؼد فاتتف الجؿعة

 :(3/184يف الؿغـل ) قال اإلمام ابـ قدامة 

ـْ َرْكَعةٍ 
ـْ َأْدَرَك َأَقؾَّ مِ ا َم َٓ َيُؽقُن ُمْدِرًكا لِْؾُجُؿَعةِ ، َأمَّ َوُيَصؾِّل ُضْفًرا ، َفنِكَُّف 

ـْ َذَكْرَكا فِل اْلَؿْسَلَلِة َقْبَؾ َهِذهِ َوُهَق َقْقُل َجِؿقِع . َأْرَبًعا ادٌ ، َوَقاَل اْلَحَؽؿُ . َم ، َوَحؿَّ

َمامِ  اَلِة َمَع اإْلِ ـْ الصَّ
ـْ ; َوَأُبق َحـِقَػَة َيُؽقُن ُمْدِرًكا لِْؾُجُؿَعِة بَِليِّ َقْدٍر َأْدَرَك مِ َنَّ َم

ِ
ٕ

َماِم إَذا َأْدرَ   َطَؾك َصاَلِة اإْلِ
َ
َكاْلُؿَسافِِر ، َلِزَمُف إَذا َأْدَرَك َأَقؾَّ مِـَْفا، َك َرْكَعةً َلِزَمُف َأْن َيْبـِل

اَلةِ ، ُيْدِرُك اْلُؿِؼقؿَ  ـْ الصَّ
َكَُّف َأْدَرَك ُجْزًءا مِ

ِ
 .َكالظُّْفرِ ، َفَؽاَن ُمْدِرًكا َلَفا، َوٕ

ـْ اْلُجُؿَعِة َفَؼْد َأْدَرَك الصَّ »:  َقْقُلفُ ، َوَلـَا ـْ َأْدَرَك َرْكَعًة ِم . «ََلةَ َم

ـْ ُمْدِرًكا َلَفا ـْ َذلَِؽ َلْؿ َيُؽ
 .َفَؿْػُفقُمُف َأكَُّف إَذا َأْدَرَك َأَقؾَّ مِ
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ـَ  َحاَبِة َوالتَّابِِعق ـْ الصَّ
ْقـَا مِ ـْ َسؿَّ َكَُّف َقْقُل َم

ِ
َٓ ُمَخالَِػ َلُفْؿ فِل َطْصِرِهؿْ ، َوٕ ، َو

ـُ ُمَعاذٍ  َوَقْد َرَوى بِْشرُ ، َفَقُؽقُن إْجَؿاًطا يَّاُت  ْب ْهِريِّ ، الزَّ ـْ الزُّ ـْ َأبِل َسَؾَؿةَ ، َط ، َط

 
ِّ
ـْ الـَّبِل ـْ َأْدَرَك َيْقَم اْلُجُؿَعِة َرْكَعًة َفْؾُقِضْػ إَلْقَفا ُأْخَرى»: َأكَُّف َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص َط ـْ ، َم َوَم

َها َأْرَبًعا َكَُّف َلْؿ ُيْدِرْك َرْكَعةً ، «َأْدَرَك ُدوَكَفا َصَلَّ
ِ
 هـا. «َلُف اْلُجُؿَعةُ  َفَؾْؿ َتِصحَّ ، َوٕ

فؿا أدركتؿ فصؾقا وما »: ملسو هيلع هللا ىلصوالؼقل الثاين هق الصحقح لؼقل رسقل اهلل 

 واهلل أطؾؿ .(1)«فاتؽؿ فلتؿقا

رسالة الؾؿعة يف آطتداد بندراك الركعة »: وقد ألػ اإلمام الشقكاين 

 .«مـ الجؿعة

 

 

  

                                                                                       

 .( طـ أبل قتادة714(، ومسؾؿ )746أخرجف البخاري ) (1)
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 ثِ زاح يف ، َٔ اغتطٌ ّٜٛ ادتُع١»: رحدٜح

 د«،...فهأمنا قسب بد١ْ ايطاع١ األٚىل

 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  - 145   َأنَّ َرُسقَل »: ڤ)َط
ِ
ـْ اْغَتَسَؾ َيْقَم اْلُجُؿَعةِ  ملسو هيلع هللا ىلص اَّلل ، َقاَل َم

َب َبَدَكةً  َؿا َقرَّ ُوَلك َفَؽَلكَّ ْٕ ْل اْلَساَطِة ا
َؿا ، ُثؿَّ َراَح فِ اَطِة الثَّاكَِقِة َفَؽَلكَّ ل السَّ

ـْ َراَح فِ َوَم

َب  َب َكْبًشا َأْقَرنَ ، َبَؼَرةً َقرَّ َؿا َقرَّ اَطِة الثَّالَِثِة َفَؽَلكَّ ل السَّ
ـْ َراَح فِ ـْ َراَح فِل ، َوَم َوَم

َب َدَجاَجةً  َؿا َقرَّ ابَِعِة َفَؽَلكَّ اَطِة الرَّ َب ، السَّ َؿا َقرَّ اَطِة اْلَخاِمَسِة َفَؽَلكَّ ل السَّ
ـْ َراَح فِ َوَم

مَ : َبْقَضةً  ْكرَ َفنَِذا َخَرَج اإْلِ  .((1)«اُم َحَضَرْت اْلَؿََلئَِؽُة َيْسَؿُعقَن الذِّ

l: 

 .لبقان فضقؾة التبؽقر لؾجؿعة: احلديث ساق املصيف 

َٓ َيْغَتِسُؾ َرُجٌؾ َيْقَم »: أخرجف البخاري ڤبـحقه طـ سؾؿان  وجاء

ـْ ُصْفرٍ ، الُجُؿَعةِ  ُر َما اْسَتَطاَع ِم ـْ ُدْهـِفِ ، َوَيَتَطفَّ ـُ ِم ِه ـْ صِقِب َبْقتِفِ ، َوَيدَّ ، َأْو َيَؿسُّ ِم

ـِ  ـَ اْثـَْق ُق َبْق َؿ اإِلَمامُ ، ُثؿَّ ُيَصؾِّل َما ُكتَِب َلفُ ، ُثؿَّ َيْخُرُج َفَلَ ُيَػرِّ ، ُثؿَّ ُيـِْصُت إَِذا َتَؽؾَّ

ـَ الُجُؿَعِة إُْخَرى َّٓ ُغِػَر َلُف َما َبْقـَُف َوَبْق  .(2)«إِ

  رسقلأن : طـد أحؿد ڤوطـ أبل سعقد 
ِ
اْلُجُؿَعِة  إذا كان َيْقمُ »: قال ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـَ الـاس طؾك  َقَعَدِت اْلَؿَلَئَِؽُة طؾك َأْبَقاِب اْلَؿْسِجِد َفَقْؽُتُبقَن الـاس مـ جاء ِم
                                                                                       

 (.961(، ومسؾؿ يف صحقحف )992أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)

 (.994أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)
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َم َدَجاَجًة  َم َشاًة َوَرُجٌؾ َقدَّ َم َبَؼَرًة َوَرُجٌؾ َقدَّ َم َجُزوًرا َوَرُجٌؾ َقدَّ َمـَاِزلِِفْؿ َفَرُجٌؾ َقدَّ

ُن َوَجَؾَس اإِلَماُم طؾك  َن اْلُؿَمذِّ َم َبْقَضًة قال فنذا َأذَّ َم ُطْصُػقًرا َوَرُجٌؾ َقدَّ َوَرُجٌؾ َقدَّ

ْكرَ  ُحُػ َوَدَخُؾقا اْلَؿْسِجَد َيْسَتِؿُعقَن الذِّ  .(1)«اْلِؿـَْبرِ ُصِقَيِت الصُّ

وكؾؿا كان تبؽقره يف الساطات ، فضقؾة التبؽقر إلك الجؿعة: ويف احلديث

 .إول مـ الققم كان أفضؾ

يقم الجؿعة اثـتل »: قال ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل ، ڤويف حديث جابر ابـ طبداهلل 

اُه َفاْلَتِؿُسقَها آِخَر  ُمْسِؾٌؿ َيْسَلُل  َٓ ُيقَجُد فقفا َطْبٌد : طشر ساطة اَّللَ شقئا إٓ آَتاُه إِيَّ

 .أخرجف الـسائل، «َساَطٍة َبْعَد اْلَعْصرِ 

ًٓ بؼقلف، طؾك بعد الزوال ♫بقـؿا حؿؾ الساطة اإلمام مالؽ  : استدٓ

 .والرواح ٓ يؽقن إٓ بعد الزوال، «راح»

 :(199/ 1يف معالؿ الســ ) قال الخطابل 

ّٓ بعد الزوال: بـ أكس يؼقل قال كان مالؽ» وهذه ، ٓ يؽقن الرواح إ

 .إوقات كؾفا يف ساطة واحدة

، التل تحقـ فقفا الرواح لؾجؿعة أقساًما خؿسةكلكف قسؿ الساطة : قؾت

، كؿا يؼقل الؼائؾ قعدت ساطة، فسؿاها ساطات طؾك معـك التشبقف والتؼريب

وهذا طؾك سعة مجاز ، وكحقه يريد جزًءا مـ الزمان غقر معؾقم، وتحدثت ساطة

 هـا. «وطادة الـاس يف آستعؿال، الؽالم

                                                                                       

، وأخرجف الـسائل يف ســف ڤ(، مـ حديث أبل سعقد الخدري :2287أخرجف أحؿد برقؿ ) (1)

 يف صحقح وضعقػ  بـحقه، وقال اإلمام إلباين  ڤ(، مـ حديث أبل هريرة 2498)

 ســ الـسائل: حسـ صحقح، لؽـ ققلف طصػقر مـؽر، والؿحػقظ دجاجة كؿا يف الطرق الؿتؼدمة 

(2496 - 2497.) 
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 :قال الحافظ ابـ رجب يف فتح الباري

أو ، هؾ هل مـ أول الـفار: اختؾػ العؾؿاء يف الؿراد بفذه الساطات وقد»

 :بعد زوال الشؿس؟ طؾك ققلقـ

ٕن حؼقؼة ; أن الؿراد هبا أخر الساطة التل بعد زوال الشؿس: أحدهؿا

ۀ ۀ ﴿: كؿا قال تعالك، والغدو يؽقن قبؾف، الرواح إكؿا تؽقن بعد الزوال

 .[23: سبل] ﴾ہ ہہ

الؿفجر إلك الجؿعة كالذي يفدي »: بالحديث أخر - أيًضا - واستدلقا

وإكؿا يؽقن ، والتفجقر إكؿا هق اإلتقان بالؿفاجرة، فجعؾ البدكة بالتفجر، «بدكةٍ 

 .ذلؽ بعد الزوال

 .ووافؼفؿ صائػة مـ الشافعقة طؾك ذلؽ، هذا تلويؾ مالٍؽ وأكثر أصحابف

 .وهق ققل إكثريـ، أن الؿراد بالساطات مـ أول الـفار: والؼقل الثاين

 أو مـ صؾقع الشؿس؟، هؾ أولفا مـ صؾقع الػجر: ثؿ اختؾػقا

 .وهق ضاهر مذهب الشافعل وأحؿد، أولفا مـ صؾقع الػجر: فؼالت صائػةٌ 

كان طؾك أبقاب الؿسجد مَلئؽٌة يؽتبقن ، إذا كان الجؿعة»: واستدلقا بؼقلف

 .اهلل تعالك شاءأن  - كؿا سقليت ذكره، الحديث - «الـاس إول فإول

 .أن ذلؽ يؽقن بعد صؾقع الػجر: وضاهره

وحؽل طـ الثقري وأبل حـقػة ، أولفا مـ صؾقع الشؿس: وقالت صائػة

ٕن ما قبؾف وقت ، ورجحف الخطابل وغقره، بـ إبراهقؿ البقشـجل ومحؿد

 .لؾسعل إلك صالة الػجر

 .بـ حبقٍب الؿالؽل الؿؾؽ ورجح هذا الؼقل طبد

الؿتبادر  وهق الظاهر، ساطات طؾك ساطات الـفار الؿعفقدةوهمٓء حؿؾقا ال
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 .إلك الػفؿ

 :فعـف جقابان، وأما ذكر الرواح

 ، أكف لؿا كان آخر الساطات بعد الزوال: أحدهؿا
ٌ
سؿقت ، وهق رواٌح حؼقؼل

كؿا يسؿك الخارج لؾحج والجفاد حاًجا وغازًيا قبؾ تؾبسف بالحج ، كؾفا رواًحا

 .إلك ذلؽٕن امره يـتفل ; والغزو

 مع قطع الـظر طـ كقكف قبؾ، أن الرواح هـا أريد بف الؼصد والذهاب: والثاين

 هـا. «الزوال أو بعده

ـْ اْغَتَسَؾ َيْقَم اْلُجُؿَعةِ »: فضقؾة الغسؾ مـ ققلف: ويف الحديث مـ الػقائد  .«َم

ُوَلك»: قولُ ْٕ ْل اْلَساَطِة ا
 :«ُثؿَّ َراَح فِ

 .أي ذهب يف أول الـفار

 فضقؾة التبؽقر إلك صالة الجؿعة: وفيُ

 :وقد اختؾػ العؾؿاء يف الساطة إولك

 .مـ بعد صالة الػجر إلك أن تطؾع الشؿس: فؼال بعضفؿ

 .مـ صؾقع الشؿس إلك أن ترتػع: ثؿ الساطة الثاكقة

 .وهؽذا، إلك أن يصقر الرمضاء: ثؿ يف الساطة الثالثة

َب َبَدَكةً »: قولُ َؿا َقرَّ  :«َفَؽَلكَّ

 .بالذبح اهلل  ومعؾقم طظؿ التؼرب إلك، اإلبؾمـ 

ففذا الزمـ ٓ يختؾػ ، يػاضؾ بقـ إزمان وإمؽـة اهلل  أن: وفيُ

وجعؾ فضقؾة لؿـ ، شرع فقف التبؽقر اهلل  إٓ أن; طـ غقره مـ إزمان

 .كلكؿا أهدى لف بدكة; تؼرب إلقف بالطاطة
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اَطِة »: قولُ ل السَّ
ـْ َراَح فِ َب َبَؼَرةً َوَم َؿا َقرَّ  :«الثَّاكَِقِة َفَؽَلكَّ

وهل دون البدكة يف الػضؾ وإن كان كؾ مـفا يجزئ طـ ، معروف والبؼر

 .سبعة يف الفدي وإضحقة

َب َكْبًشا َأْقَرنَ »: قولُ َؿا َقرَّ اَطِة الثَّالَِثِة َفَؽَلكَّ ل السَّ
ـْ َراَح فِ  :«َوَم

طؾقف شروُط إضحقة وغقر ذلؽ تـطبؼ ، قرب كبشًا طظقؿًا مؽتؿالً : أي

 .مـ الشروط

َب َدَجاَجةً »: قولُ َؿا َقرَّ ابَِعِة َفَؽَلكَّ اَطِة الرَّ ل السَّ
ـْ َراَح فِ  :«َوَم

وهذا كقع مـ ، وبالؽسر، وبالػتح، بالضؿ، ُدجاجة: ويؼال، ِدَجاجة: ويؼال

 .الطققر معروف

 :األْعاّٖٚٞ يٝطت َٔ ب١ُٝٗ ، ٚايبٝغ١، ايطبب يف ذنس ايدجاج١ 

وٓ مؿا ُيشرع بف التؼرب ، هذه لقست مـ هبقؿة إكعام: قد يؼقل قائؾ

 فؾؿاذا ذكرت هـا؟، اهلل  إلك

، صار لفا الحؽؿ يف هذا الؿقصـ فؼط; لؿا ُططػت طؾك هبقؿة إكعام: فقؼال

ولق ، أو العؼقؼة، أو إضاحل، يف الفدي ولقس معـك ذلؽ أن الدجاج ُيجزئ

 .بـافع فنن ذلؽ لقس بؿجزئ ولقس; ذبح ألػ دجاجة

َب َبْقَضةً »: قولُ َؿا َقرَّ اَطِة اْلَخاِمَسِة َفَؽَلكَّ ل السَّ
ـْ َراَح فِ  :«َوَم

 .«بقضة قرب كلكؿا ثؿ ،البقضة فقق وهق ،طصػقر قرب فؽلكؿا» :لؾـسائل رواية ويف

كؾؿا بادر إلك التبؽقر لصالة الجؿعة كؾؿا كان أجره ، الؿفؿ أن اإلكسان

 .وكؾؿا كاكت مـزلتف أرفع، أطظؿ

 .«َوَدَكا َواْسَتَؿَع َوَأْكَصَت »: ويف الحديث ألػاظ أخرى مـفا
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 .«وصؾك ما كتب لف حتك يخرج اإلمام»: ويف رواية

 .جقاز الصالة يف الجؿعة حتك يف وقت الؽراهة: وفيُ

َمامُ »: قولُ  :«َفنَِذا َخَرَج اإْلِ

 .أي لخطبة الجؿعة

 :«اْلَؿََلئَِؽةُ َحَضَرْت »: قولُ

 .أي الؿقكؾقن بؽتابة مـ شفد الجؿعة

ْكرَ »: قولُ  :«َيْسَؿُعقَن الذِّ

 .وهذا دلقؾ طؾك أن مجالس العؾؿ مجالس ذكر، أي الخطبة

 .فضقؾة خطبة الجؿعة إذ يحضرها الؿالئؽة: فيُ

 .الذكر فضقؾة آستؿاع إلك: فيُ

، وتصػقا بف الؼؾقب، وتـجؾل بف الؽروب، فنن الذكر تـشرح بف الصدور

 .[39: الرطد] ﴾ىت يت جث مث ىث﴿: اهلل  قال

 .[33: الزمر] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ﴿: وقال تعالك

 .[3-2: الشرح] ﴾ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ﴿: وقال تعالك

  ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ﴿: ومـ دطاء مقسك 

 .[37-36: صف]

، الحسـاتإذا جعؾ لعبادة الؿممـقـ مـ ، كريٌؿ طظقؿ اهلل  أن: فيُ

 .بذلؽ اهلل  إذا تؼربقا إلك; والػضائؾ ما يتقصؾقن إلك جـة الـعقؿ

وشرصفا التبؽقر ، أن مثؾ هذه إطؿال يشرتك فقفا إغـقاء والػؼراء: فيُ

 .مع آغتسال

 .«مـ اغتسؾ غسؾ الجـابة»: ويف بعض الروايات
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، رأسف ثالًثاثؿ يغسؾ ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل حقث يتقضل كؿا تقضل رسقل، أي كغسؾ الجـابة

 .ثؿ يتـحك ويغسؾ رجؾقف طؾك ما تؼدم بقاكف يف مقصـف، ثؿ يػقض طؾك سائر جسده

ـَ اْلُجُؿَعِة َوِزَياَدُة َثََلَثِة َأيَّامٍ »: ويف رواية  .«ُغِػَر َلُف َما َبْقـَُف َوَبْق

 :وهذا محؿقٌل طؾك مـ صبؼ جؿقع ما ُذكر يف الحديث

 .الُغسؾ: إول

 .التبؽقر: الثاين

 .اإلمام الدكق مـ: الثالث

 .استؿع لؾخطبة وأكصت: الرابع

 .لؿ يػرق بقـ اثـقـ: الخامس

ـِ َطبْدِ  فعـ َجابِرِ    ْب
ِ
  أَنَّ َرُجاًل َدَخَؾ اْلَؿْسِجَد َيْقَم اْلُجُؿَعِة َوَرُسقُل ، ڤاهلل

ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

  َفَؼاَل َرُسقُل ، َيْخُطُب َفَجَعَؾ َيَتَخطَّك الـَّاَس 
ِ
 .(1)«اْجِؾْس َفَؼْد آَذْيَت َوآَكقَْت »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

 :حهِ ايتخًل ّٜٛ ادتُع١ قبٌ صال٠ ادتُع١ 

وذلؽ مـ أجؾ أن ، طـ التحؾؼ يقم الجؿعة قبؾ الجؿعة ملسو هيلع هللا ىلصوقد هنك الـبل 

 .واهلل أطؾؿ، وأن ٓ ُيشغؾ الؿسجد بغقر التبؽقر إلك الجؿعة، ٓ ُتؼطع الصػقف

 

 

  

                                                                                       

، وابـ ماجف ڤبـ بسر  اهلل (، مـ حديث طبد::24(، والرتمذي )2229أبق داود )أخرجف  (1)

يف صحقح  ، وكال الحديثقـ صححفؿا اإلمام إلباين ڤاهلل  بـ طبد (، مـ حديث جابر2226)

 وضعقػ الســ.
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 ، ادتُع١اهلل  نٓا ْصًٞ َع زضٍٛ»: رحدٜح

 د«ٚيٝظ يًخٝطإ ظٌ ْطتعٌ ب٘، ثِ ْٓصسف

 

ـْ َسَؾَؿةَ  - 146 َْكَقِع  )َط ْٕ ـِ ا َجَرةِ  - ڤْب ـْ َأْصَحاِب الشَّ ُكـَّا » :َقاَل  ڤ - َوَكاَن ِم

  ُكَصؾِّل َمَع َرُسقلِ 
ِ
 .(1)«َوَلقَْس لِْؾِحقطَاِن ضِؾ  َكْستَظِؾُّ بِفِ . ُثؿَّ َكـَْصرُِف ، الُْجُؿَعةَ  ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل

ُع َمَع َرُسقلِ »: َوفِل لَْػظٍ    ُكـَّا ُكَجؿِّ
ِ
ْؿُس  ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل  .«(ُثؿَّ َكْرِجُع َفـَتَتَبَُّع الَْػْلءَ ، إَذا َزالَْت الشَّ

l: 

 .لبقان وقت صالة الجؿعة: باحلديث استدل املصيف 

 :ٚقد اختًف ايعًُا٤ يف ٚقت صال٠ ادتُع١ 

وقد بقب اإلمام ، الزوالوقتفا طـد جؿاهقر العؾؿاء بعد أن : الؼقل إول

 .«وقت الجؿعة إذا زالت الشؿس»: يف صحقحف البخاري 

 .ڤبـ حريث  بـ بشقر وطؿرو وكذا يروي طـ طؿر وطؾل والـعؿان

كان يصؾل الجؿعة حقـ تؿقؾ  ملسو هيلع هللا ىلص أن الـبل»: (15:ثؿ ذكر حديث أكس )

 هـا. «الشؿس

  كـا ُكَصؾِّل مع رسقل»: قال ڤطـ جابر  (969) وقد أخرج مسؾؿ
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـٌ فؼؾت لَِجْعَػٍر يف َأيِّ َساَطٍة تِْؾَؽ قال َزَواَل »: ُثؿَّ َكْرِجُع َفـُِريُح كََقاِضَحـَا قال َحَس

ْؿسِ   .«الشَّ

                                                                                       

 (.971(، ومسؾؿ يف صحقحف )5279أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)
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ـِ َمْرَوانَ  َطْؿِرو (:624) بـ أبل شقبة وروى ـْ َأبِقِف ، ْب ُكـَّا »: َقاَل ، ڤَط

 
ٍّ
ُع َمَع َطؾِل ْؿُس ، ُكَجؿِّ  .«إَِذا َزاَلِت الشَّ

ـِ اْلَقلِقدِ  ـِ اْلَعْقَزارِ  وأخرج َط ـَ َصاَلًة »: َقاَل ، ْب َما َرَأْيُت إَِماًما َكاَن َأْحَس

ـْ َطْؿِرو
ـِ ُحَرْيٍث  لِْؾُجُؿَعِة مِ ْؿُس ، ْب قَفا إَِذا َزاَلِت الشَّ  .«َكاَن ُيَصؾِّ

ـْ َطْبدِ : (6223وأما ما أخرجف ابـ أبل شقبة )   َط
ِ
ؾَّ  اهلل ـِ ِسقَداَن السُّ  ْب

ِّ
، ِؿل

يِؼ »: َقاَل  دِّ َفَؽاَكْت ُخْطَبُتُف َوَصاَلُتُف َقْبَؾ كِْصِػ ، َشِفْدُت اْلُجُؿَعَة َمَع َأبِل َبْؽٍر الصِّ

َػ الـََّفارُ ، ُثؿَّ َشِفْدَكا َمَع ُطَؿرَ ، الـََّفارِ  ، َفَؽاَكْت ُخْطَبُتُف َوَصاَلُتُف إَِلك َأْن َأُققَل َتـَصَّ

َفَؿا َرَأْيُت ، َفَؽاَكْت ُخْطَبُتُف َوَصاَلُتُف إَِلك َأْن َأُققُل َزاَل الـََّفارُ ، ُطْثَؿانَ ُثؿَّ َشِفْدَكا َمَع 

َٓ َأْكَؽَرهُ   .بـ سقدان السؾؿل مجفقل اهلل فنن طبد، «َأَحًدا َطاَب َذلَِؽ َو

إلك جقاز صالة الجؿعة يف وقت ، وقد ذهب جؿاهقر الحـابؾة: الؼقل الثاين

ـْ ، ڤوهق ققٌل لعبداهلل ابـ مسعقد ، الضحك فؼد أخرج ابـ أبل شقبة َط

  َطبْدِ 
ِ
ـِ َسَؾَؿَة  اهلل  اْلُجُؿَعَة ُضًحك بِـَا َطبْدُ  َصؾَّك»: َقاَل ، ڤْب

ِ
َخِشقُت »: َوَقاَل ، «اهلل

 .(1)«َطَؾقُْؽُؿ اْلَحرَّ 

صؾك معاوية الجؿعة »: قال ڤبـ سقيد  طـ سعقد (6246) وأخرج

 .أكثر الؿسؾؿقـ طؾك خالففوطؿؾ ، «ضحك

إٓ أكف ٓ بلس إن قدم الخطبة قبؾ ; فنن وقت الجؿعة هق وقت الظفر

 .لؽان قد صار لؾحقطان ضؾ; ٕكف لق كاكت الخطبة بعد الزوال; الزوال

 .مـ إوقات، أن هذا محؿقل طؾك أكف كان يف وقت الصقػ أو كحق ذلؽ: وققؾ
                                                                                       

 (.6245أخرجف ابـ أبل شقبة ) (1)
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 :«ڤسؾؿة ابـ إكقع »: قولُ

الذيـ أبؾقا ، الشجعان، ويؼال أبق إياس مـ الؿممـقـ السابؼقـ، مسؾؿهق أبق 

 .يف اإلسالم بالًء حسـًا

وتقيف ، وكان يسؽـ الؿديـة فؾؿا قتؾ طثؿان خرج إلك الربذة فسؽـفا

 .ولف ترجؿة مشفقرة، وهق ابـ ثؿاكقـ سـة، بالؿديـة سـة أربع وسبعقـ

َجَرةِ »: قولُ ـْ َأْصَحاِب الشَّ  :«َوَكاَن ِم

اهلل  وقد قال، يف بقعة الرضقان بالحديبقة ملسو هيلع هللا ىلص اهلل أي الذيـ بايعقا رسقل

 .[29: الػتح] ﴾ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ﴿: طـفؿ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ﴿: وقال تعالك

 .[21: الػتح] ﴾ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

ـْ َجابٍِر    َقاَل َرُسقُل : َقاَل ، ڤوَط
ِ
ـْ َباَيَع َٓ َيْدُخُؾ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل الـَّاَر َأَحٌد ِمؿَّ

َجَرةِ   .أخرجف مسؾؿ، (1)«َتْحَت الشَّ

  ُكـَّا ُكَصؾِّل َمَع َرُسقلِ »: قولُ
ِ
 :«اْلُجُؿَعةَ  ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل

وفقف ما طؾقف الصحابة مـ ، ملسو هيلع هللا ىلصأي صالة الجؿعة وفقف آحتجاج بػعؾ الـبل 

 .الحرص طؾك التبؽقر وشفقد الُجَؿع والجؿاطات

 .أي مـ الصالة: «َكـَْصرُِف ُثؿَّ »: قولُ

 :«َوَلْقَس لِْؾِحقَطاِن ضِؾ  َكْسَتظِؾُّ بِفِ »: قولُ

 أهنؿ كاكقا يصؾقن مبؽريـ يف ذلؽ الققم: فيُ
                                                                                       

 (.35:7أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (1)
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َّٓ َبْعَد اْلُجُؿَعةِ »: ڤوجاء يف حديث سفؾ  ى إِ َٓ َكَتَغدَّ  .(1)«َما ُكـَّا َكِؼقُؾ َو

 :ٚقت ايكًٝٛي١ 

 طؾك أن الؼقؾقلة إفضؾ فقفا أن تؽقن قبؾواستدل العؾؿاء هبذا الحديث 

فنهنؿ يمخروهنا إلك بعد الزوال والشغؾ بالتبؽقر لصالة ; إٓ يقم الجؿعة; الظفر

 .الجؿعة

ُع َمَع َرُسقلِ »: قولُ   ُكـَّا ُكَجؿِّ
ِ
ْؿُس  ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل  :«إَذا َزاَلْت الشَّ

ولذلؽ ، أي كاكقا إذا زالت الشؿس صؾقا الجؿعة وهذا كص يف الؿسللة

 .لـص الحديث، بلن وقتفا هق هذا جزم ابـ حزم 

 :«ُثؿَّ َكْرِجُع َفـََتَتبَُّع اْلَػْلءَ »: قولُ

والحقطان كاكت ، كاكت قصقرة ملسو هيلع هللا ىلصأي مـ الؿسجد إذ أن خطبة الـبل 

 .أدت إلك هذا إمر الذي ُذكِر، فاجتؿعت ثالث طؾؾ; يبؽرون وكاكقا، قصقرة

 :(5/32الؿؿتع )يف شرح  ♫قال ابـ العثقؿقـ 

  بـ سقدان اهلل وطؾقف فالدلقؾ طؾك ابتداء وقت صالة الجؿعة أثر طبد»
ثؿ ، شفدت الجؿعة مع أبل بؽر فؽاكت خطبتف وصالتف قبؾ كصػ الـفار»: قال

ثؿ ، قد اكتصػ الـفار: شفدهتا مع طؿر فؽاكت خطبتف وصالتف إلك أن أققل

فؿا رأيت ، قد زال الـفار: أققلشفدهتا مع طثؿان فؽاكت خطبتف وصالتف إلك أن 

 .واحتج بف، وأحؿد، رواه الدارقطـل، «أحًدا طاب ذلؽ وٓ أكؽره

ولؽـ هذا الحديث ٓ يستؼقؿ آستدٓل بف طؾك أن وقت صالة الجؿعة 

 :يؽقن مـ ارتػاع الشؿس ققد رمح لؿا يؾل

                                                                                       

 (.:96(، ومسؾؿ يف صحقحف )3/24أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)
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 ًٓ كف إ: وراويف يؼقل طـف البخاري، إثر ضعقػ كؿا قالف الـقوي وغقره: أو

 .ٓ يتابع طؾك حديثف

لق صح هذا إثر فؾقس فقف دلقؾ طؾك دخقل وقت الجؿعة بارتػاع : ثاكًقا

يدل ، «كاكت خطبتف وصالتف قبؾ كصػ الـفار»: ٕن ققلف; الشؿس ققد رمح

كاكت : ولق كاكت يف أول الـفار لؼال، طؾك أهنا قريبة مـ الـصػ وهق الزوال

: قبؾ الـصػ وأن يؼال: ففـاك فرق بقـ أن يؼال، صالتف وخطبتف يف أول الـفار

ثؿ شفدهتا مع »: ولفذا قال; ٕن قبؾ الـصػ يعـل أهنا قريبة; مـ أول الـفار

قد اكتصػ الـفار ثؿ شفدهتا مع : فؽاكت خطبتف وصالتف إلك أن أققل، طؿر

وهذا يدل طؾك أن ، «قد زال الـفار: طثؿان فؽاكت خطبتف وصالتف إلك أن أققل

والؼقل بلن صالة الجؿعة تصح قبؾ ، كاكت قريبة مـ الزوال ڤ بل بؽرصالة أ

 .وهق مـ الؿػردات، الزوال هق الؿذهب

 .وهذا مذهب إئؿة الثالثة، أهنا ٓ تصح إٓ بعد الزوال: الؼقل الثاين

أهنا تصح يف الساطة السادسة قبؾ الزوال بساطة استـاًدا إلك : الؼقل الثالث

ثؿ ، ثؿ الرابعة، ثؿ الثالثة، ثؿ الثاكقة، مـ راح يف إولك»: ڤ حديث أبل هريرة

 .«فنذا خرج اإلمام حضرت الؿالئؽة يستؿعقن الذكر، الخامسة

يف الساطة  ڤ فقؽقن حضقر اإلمام طؾك مؼتضك حديث أبل هريرة

وهق مـ أكابر أصحاب  - يف الؿغـل  ولفذا رجح الؿقفؼ، السادسة

وٓ يف أول الـفار كؿا ذهب إلقف كثقر ، السادسة أهنا ٓ تصح قبؾ - اإلمام أحؿد

وهذا الؼقل هق الراجح أهنا ٓ تصح يف أول ، ومـفؿ الخرقل، مـ إصحاب

أن ، وإفضؾ طؾك الؼقل بلهنا تصح يف السادسة، إكؿا تصح يف السادسة، الـفار

 هـا. «تؽقن بعد الزوال وفاًقا ٕكثر العؾؿاء
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 : ّٜٛ ادتُع١ٜكسأ يف صال٠ ايفذس »: رحدٜح

 د«...ٌٖٚ أت٢ ع٢ً، أمل تٓصٌٜ ايطذد٠

 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  - 147   َكاَن َرُسقُل »: َقاَل  ڤ)َط
ِ
َيْؼَرُأ فِل َصََلِة اْلَػْجرِ  ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل

ْجَدةَ  ﴾ٱ ٻٻ﴿: َيْقَم اْلُجُؿَعةِ   .((1)«﴾ۈ ٴۇ ۋ ۋ﴿وَ ، السَّ

l: 

ُ املصيف   .فجر يقم الجؿعةلبقان ما يستحب قراءتف يف صالة : احلديث ساق

 :ٚاإلْطإ، حهِ قسا٠٤ اإلَاّ يف فجس ادتُع١ بطٛزتٞ ايطجد٠ 

 .وذهب بعض أهؾ العؾؿ إلك القجقب، ٓ القجقب، وهذا طؾك آستحباب

ٓ تدل طؾك  ملسو هيلع هللا ىلصٕن أفعال الـبل ; ولؽـ الصحقح أكف طؾك آستحباب

 .حتك تؼرتن هبا قريـف تدل طؾك ذلؽ، القجقب

 :ٚاإلْطإ يف فجس ادتُع١، ايطجد٠ذنس ضبب قسا٠٤  

وفقفؿا مـ الذكرى البؾقغة ، والؿعاد، والؿقت، أن فقفؿا ذكر بدأ الخؾؼ

فؽان ، ومعؾقم أن الساطة تؼقم يقم الجؿعة، الشلء الذي يتذكر فقف مـ تذكر

 .ومدطاة إلك التقبة وآستغػار، قراءة هاتقـ السقرتقـ كالتذكقر بؼقام الساطة

 :(1/363يف زاد الؿعاد ) قال اإلمام ابـ الؼقؿ 

اَلِة بَِسْجَدٍة » َٓ ِطْؾَؿ ِطـَْدُه َأنَّ اْلُؿَراَد َتْخِصقُص َهِذِه الصَّ ـْ  ُـّ َكثِقٌر مِؿَّ َوَيُظ

                                                                                       

 (.991(، ومسؾؿ يف صحقحف )9:2أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)
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قَكَفا َسْجَدَة اْلُجُؿَعةِ ، َزائَِدةٍ  قَرَة ، َوُيَسؿُّ اْسَتَحبَّ َوإَِذا َلْؿ َيْؼَرْأ َأَحُدُهْؿ َهِذِه السُّ

ِة اْلُؿَداَوَمَة َطَؾك قَِراَءِة ، قَِراَءَة ُسقَرٍة ُأْخَرى فِقَفا َسْجَدةٌ  ؿَّ
َئِ ْٕ ـَ ا

ـْ َكِرَه مِ َولَِفَذا َكِرَه َم

قَرِة فِل َفْجِر اْلُجُؿَعةِ  ـَ ، َهِذِه السُّ ِؿ اْلَجاِهؾِق ـَ ، َدْفًعا لَِتَقهُّ ْساَلِم اْب َوَسِؿْعُت َشْقَخ اإْلِ

 : َيُؼقُل  َتْقِؿقَّةَ 
ُّ
ـِ فِل َفْجِر اْلُجُؿَعةِ  ملسو هيلع هللا ىلصإِكََّؿا َكاَن الـَّبِل قَرَتْق ـِ السُّ َكَُّفَؿا ; َيْؼَرُأ َهاَتْق

ِ
ٕ

ـََتا َما َكاَن َوَيُؽقُن فِل َيْقمَِفا َوَطَؾك ِذْكِر ، َفنِكَُّفَؿا اْشَتَؿَؾَتا َطَؾك َخْؾِؼ آَدمَ ، َتَضؿَّ

َوَكاَن فِل قَِراَءتِِفَؿا فِل َهَذا اْلَقْقِم ، َؽ َيُؽقُن َيْقَم اْلُجُؿَعةِ َوَذلِ ، اْلَؿَعاِد َوَحْشِر اْلِعَبادِ 

ِة بَِؿا َكاَن فِقِف َوَيُؽقنُ  ْجَدُة َجاَءْت َتَبًعا َلْقَسْت َمْؼُصقَدًة َحتَّك ، َتْذِكقٌر لَِْلُمَّ َوالسَّ

َػَؼْت  ـْ َخَقاصِّ َيْقِم اْلُجُؿَعةِ َفَفِذِه َخاصَّ . َيْؼِصَد اْلُؿَصؾِّل قَِراَءَتَفا َحْقُث اتَّ
 هـا. «ٌة مِ

 .جقاز تسؿقة السقرة ببعض آياهتا: فيُ

سقرة ألؿ : ويؼال سقرة الحؿد: فقؼال: جقاز تسؿقة السقرة بلولفا: وفيُ

 .ذلؽ الؽتاب سقرة ألؿ: ويؼال تـزيؾ

 :ضبب تطُٝتٗا بايطجد٠ 

ڍ ڌ ڌ ڎ ﴿: اهلل  قال، لذكر السجقد فقفــا: وسؿقت السجدة

 .[26: السجدة] ﴾ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک

 .سجد فقفا يف صالة الػجر لققم الجؿعة، ملسو هيلع هللا ىلصولؿ يمَثر أن الـبل 

 .وأما الؼراءة يف صالة الجؿعة فؼد تؼدم بقان الؿستحب فقفا فال داطل لؾتؽرار

وقد صـػ ، وإٓ ففل أكثر مـ ذلؽ; هذه بعض أحؽام صالة الجؿع

 .وإكؿا أردكا اإلشارة إلك بعض إحؽام; وحديثاالؿصـػقن فقفا الؿصـػات قديؿا 

رس طؾك الطريؼة الػؼفقة ولخرجـا ; لطال الؿؼام; وإٓ لق أراد اإلكسان أن ُيدَّ

 ،وبحؿدك الؾفؿ سبحاكؽ، والحؿد هلل رب العالؿقـ، وباهلل التقفقؼ، طـ الؿؼصقد

 .اهلل اغػر لل
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 درَباب صال٠ ايعٝدٜٔ

 

 [باب صال٠ ايعٝدٜٔ]

l: 

كاسب أن يليت بلحؽام ، طـ أحؽام الجؿعة ♫بعد أن تؽؾؿ الؿصـػ 

 .وطقد إضحك، وهؿا طقد الػطر، العقديـ

 .هق مشتؼ مـ العقد وهق الرجقع لتؽراره بتؽرار السـققـ

 .وققؾ لعقد السرور بعقده

 .اهلل طؾك طباده يف ذلؽ الققم وققؾ لؽثر طقائد

ًٓ بعقده طؾك مـ  أدركف كؿا سؿقت الؼافؾة حقـ وققؾ سؿل بذلؽ تػاؤ

ًٓ بؼػقلفا سالؿة وهق رجقطفا وحؼقؼتفا الراجعة  .خروجفا تػاؤ

 :ٕاٚيًُطًُني عٝد 

  َقِدَم َرُسقُل »: َقاَل ، ڤفػل حديث َأَكٍس 
ِ
َيْؾَعُبقَن  اْلَؿِديـََة َوَلُفْؿ َيْقَمانِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

  َرُسقُل َقاُلقا ُكـَّا َكْؾَعُب فِقِفَؿا فِل اْلَجاِهؾِقَِّة َفَؼاَل  َما َهَذاِن اْلَقْقَمانِ فِقِفَؿا َفَؼاَل 
ِ
اهلل

َْضَحك: اَّللَ َقْد َأبَْدَلُؽْؿ بِِفَؿا َخقًْرا ِمـُْفَؿا إِنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص ْٕ والحديث  ،(1)«اْلِػْطرِ  َوَيْقمَ ، َيْقَم ا

 .أخرجف أبق داود

ـْ َطاِئَشَة   َأُبق»: َقاَلْت ، ڤَوَط
َّ
ـْ َجَقاِري  َدَخَؾ َطَؾل

َبْؽٍر َوِطـِْدي َجاِرَيَتاِن مِ
                                                                                       

(، وقال فقف: إسـاده صحقح :214(، وهق يف صحقح أبل داود برقؿ )2245أخرجف أبل داود يف ســف ) (1)

 قال الحاكؿ، ووافؼف الذهبل.طؾك شرط مسؾؿ، وكذا 
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َْكَصاُر فِل َيْقِم ُبَعاٍث  ْٕ َْكَصاِر ُتَغـَِّقاِن بَِؿا َتَؼاَوَلْت بِِف ا ْٕ ـِ : َقاَلْت ، ا َوَلْقَسَتا بُِؿَغـَِّقَتْق

 
ِّ
ْقَطاِن فِل َبْقِت الـَّبِل ِطقِد اْلِػْطِر َفَؼاَل  َوَذلَِؽ فِل َيْقمِ  ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼاَل َأُبق َبْؽٍر َأبَِؿْزُمقِر الشَّ

 
ُّ
 .متػؼ طؾقف، (1)«َيا َأَبا َبْؽرٍ إِنَّ لُِؽؾِّ َقْقٍم ِطقًدا َوَهَذا ِطقُدَكا ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِل

ـْ ُطْؼَبةَ  ـِ َطامٍِر  َوَط   َقاَل َرُسقُل : َقاَل ، ڤْب
ِ
َيْقُم َطَرَفَة َوَيْقُم الـَّْحِر »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ْسََلِم َوِهَل َأيَّاُم َأْكٍؾ َوُشْرٍب  َوَأيَّاُم التَّْشرِيِؼ ِطقُدَكا َأْهَؾ 
، أخرجف أبق داود، (2)«اإْلِ

 .والـسائل، والرتمذي

 :( يف حقادث السـة الثاكقة5/54قال الحافظ ابـ كثقر يف البداية والـفاية )

بزكاة الػطر وقد ققؾ  - اهلل طؾقف وآلف صؾك - اهلل ويف هذه السـة أمر رسقل

 .قبؾ الػطر بققم أو يقمقـ وأمرهؿ بذلؽخطب الـاس   اهلل أن رسقل

صالة العقد وخرج بالـاس إلك الؿصؾك   اهلل وفقفا صؾك رسقل: قال

وخرجقا بقـ يديف بالحربة وكاكت   اهلل فؽان أول صالة طقد صالها رسقل

 هـا. يف إطقاد  اهلل لؾزبقر وهبفا لف الـجاشل فؽاكت تحؿؾ بقـ يدي رسقل

 .الؽتاب والسـة وإجؿاع: العقد إصؾ يف مشروطقة صَلة

 .[3: الؽقثر] ﴾ژ ژ ڑ﴿: اهلل تعالك فؼد قال: أما الؽتاب

 .والؿشفقر طـد الؿػسريـ أن الؿراد بذلؽ صالة العقد

لفا وخروجف بالـاس إلك   فإحاديث متقاترة يف صالة الـبل: أما السـة

الخقر  يشفدن الؿصؾك حتك أكف أمر بنخراج الحقض وذوات الخدور إلك الؿصؾك
                                                                                       

 (.9:3(، ومسؾؿ يف صحقحف )63:أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)

)3/34أخرجف البخاري يف صحقحف تعؾقًؼا ) (2) ًٓ (، والرتمذي :352(، وأبل داود يف ســف مقصق

(، وقال فقف: هذا 41:برقؿ ) (، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل 4115(، والـسائل )884)

 حديث حسـ طؾك شرط الشقخقـ.
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 .ودطقة الؿسؾؿقـ

 ،فؼد أجؿع الؿسؾؿقن طؾك مشروطقة صالة العقد: أما إجؿاع

 :حهِ صال٠ ايعٝد 

 :أختؾػ العؾؿاء يف هذه الؿسللة طؾك أققال ثالثة 

فؾق تركفا الـاس لؿ يلثؿقا وهذا ققل مالؽ ، إكفا سـة مسـقكة: الؼقل إول

والثقري ورواية طـ الشافعل وإسحاق وأبل يقسػ وُحؽل رواية طـ أحؿد 

 هؾ طؾ»: طـد الشقخقـ وفقف، ڤوحجتفؿ طؾك ققلفؿ حديث صؾحة 
َّ
 ل

خؿس »: (536وحديث طبادة طـد أبل داود ) «ٓ إٓ أن تطقع»: غقرهـ؟ قال

وٕهنا صالة ذات ركقع وسجقد ولؿ يشرع لفا  «اَّلل طؾك طباده صؾقات كتبفـ

 .آذان فؾؿ تجب ابتداء بالشرع

فنن أجتؿع أهؾ البؾد طؾك تركفا أثؿقا ، أكفا فرض كػاية: الؼقل الثاين

وهق ققل صائػة مـ الحـػقة ، وهذا ضاهر مذهب الحـابؾة، وققتؾقا طؾك تركفا

 .والشافعقة وهق اختقار ابـ قدامة

وهق ققل أبل حـقػة ولؽـف ، واجبة طؾك إطقان كالجؿعةأكفا : الؼقل الثالث

 .ٓ يسؿقفا فرًضا

مـ وجب طؾقف حضقر : وققل الشافعل كؿا يف مختصر الؿزين حقث قال

 .الجؿعة وجب طؾقف حضقر العقد وققل الؾقث ورواية طـ مالؽ

 :ٚاضتدٍ َٔ ٜكٍٛ بايٛجٛب بأَٛز 

لصالة العقد حتك أكف أمر أمر الـساء أن يخرجـ »:  أن الـبل: إول

 .الحديث متػؼ طؾقف طـ أم ططقة، «الحقض أن يعتزلـ الؿصؾك
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فالرجال مـ ، أمر الـساء  اهلل فنذا كان رسقل، وإمر يؼتضل القجقب

 .ٕن إصؾ يف الـساء أهنـ لسـ مـ أهؾ آجتؿاع; باب أولك

 .القجقب طؾك دلقؾ الظاهر العؿؾ طؾك الراشديـ فئوخؾػا  الـبل مالزمة :الثاين

وهذا يعتؼد بؿا قبؾف ٕن إصؾ يف الؿداوم طؾك الشلء إذا لؿ يؽـ فقف أمر 

 .آستحباب

 .أهنا مـ شعائر الديـ الظاهرة: الثالث

واسُتدل طؾك وجقب صالة العقد أيًضا بالحديث الذي أخرجف أبق داود 

أمرهؿ   أن الـبل»; طـ طؿقمة لف، بـ أكس طـ أبل طؿقر، ( وغقره2261)

وا برؤية خربأن يغدوا إلك الؿصؾك مـ الغد حقـ أتك كػر مـ إطراب وأ

 .(2625« )الصحقح الؿسـد»والحديث يف ، «الفالل

 .وغقر واحد مـ أهؾ العؾؿ، والشقكاين، ورجح القجقب شقخ اإلسالم

 :حهِ صال٠ ايعٝد ع٢ً املطافسٜٔ 

فنن الـبل ، الؿسافريـولقست بقاجبة طؾك ، وهل واجبة طؾك أهؾ الحضر

 .لؿ يؽـ يصؾل العقد والجؿعة يف سػرٍ  ملسو هيلع هللا ىلص

 :ايط١ٓ يف صال٠ ايعٝد 

خرج لصالهتا إلك الؿصؾك وكان  ملسو هيلع هللا ىلصوالسـة أن ُتصؾك يف الؿصؾك فنن الـبل 

 .يخالػ بقـ الطريؼقـ

  َأنَّ َرُسقَل »: ڤفعـ أبل َسِعقٍد اْلُخْدِريِّ 
ِ
َْضَحك  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ْٕ كان َيْخُرُج يقم ا

اَلِة فنذا صؾك َصاَلَتُف وسؾؿ قام َفَلْقَبَؾ طؾك الـاس َوُهْؿ  َوَيْقَم اْلِػْطِر َفَقْبَدُأ بِالصَّ

ُهْؿ َفنِْن كان لف َحاَجٌة بَِبْعٍث َذَكَرُه لِؾـَّاِس أو كاكت لف َحاَجٌة بَِغْقِر  ُجُؾقٌس يف ُمَصالَّ

ُق ذلؽ َأَمَرُهْؿ هبا وكان يؼ ُققا وكان َأْكَثَر مـ َيَتَصدَّ ُققا َتَصدَّ ُققا َتَصدَّ قل َتَصدَّ
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بـ اْلَحَؽِؿ َفَخَرْجُت ُمَخاِصًرا  الـَِّساُء ُثؿَّ َيـَْصِرُف فؾؿ َيَزْل َكَذلَِؽ حتك كان َمْرَوانُ 

ْؾِت قد َمْرَواَن حتك َأَتْقـَا اْلُؿَصؾَّك فنذا َكثِقرُ  ـٍ فنذا َبـَك مِـَْبًرا مـ صِق بـ الصَّ ـٍ َوَلبِ

اَلِة فؾؿا رأيت  ُه كحق الصَّ كِل كحق اْلِؿـَْبِر وأكا َأُجرُّ َمْرَواُن ُيـَاِزُطـِل َيَدُه َكَلكَُّف َيُجرُّ

َٓ يا َأَبا َسِعقٍد قد ُتِرَك ما َتْعَؾُؿ قؾت َكالَّ  اَلِة فؼال  ْبتَِداُء بِالصَّ
ِ
ـَ آ ذلؽ مـف قؾت َأْي

 َٓ ا َأْطَؾُؿ َثاَلَث مَِراٍر ُثؿَّ اكَْصَرَف َوالَِّذي َكْػِسل بقده   .متػؼ طؾقف، (1)«َتْلُتقَن بَِخْقٍر مِؿَّ

ـْ َجابِرِ  ـِ َطبْدِ  وَط   ْب
ِ
 »: َقاَل  ڤاهلل

ُّ
إَِذا َكاَن يَْقُم ِطقٍد َخاَلَػ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن الـَّبِل

 .(2)«الطَِّريَؼ 

 :حهِ اختاذ املٓرب يف خطب١ ايعٝد 

واتخاذ الؿـرب لؾعقد يعترب مـ البدع التل ، والسـة أن يخطب طؾك إرض

باب »: وقد بقب البخاري ، وغقره ڤأكؽرها أبق سعقد الخدري 

 .ڤوذكر حديث أبل سعقد ، «الخروج إلك الؿصؾك بغقر مـرب

 :ٚقت صال٠ ايعٝد 

فعـ ، ووقتفا بعد خروج وقت الؽراهة وهق ارتػاع الشؿس بؿؼدار ذراع

اَطِة َوَذلَِؽ حقـ التَّْسبِقِح إن »: قال ڤبـ بسر  اهلل طبد  .(3)«كـا َفَرْغـَا يف هذه السَّ

 :(459/ 8) قال الحافظ ابـ رجب 

فخرجف اإلمام أحؿد وأبق : بـ بسر الذي ذكره تعؾقًؼا اهلل وأما حديث طبد»

بـ بسر  اهلل خرج طبد: قال، بـ خؿقر الرحبل داود وابـ ماجف مـ حديث يزيد

، فلكؽر إبطاء اإلمام، - أو أضحك - مع الـاس يف يقم طقد فطر ملسو هيلع هللا ىلصصاحب الـبل 
                                                                                       

 (.:8(، ومسؾؿ )415البخاري ) (1)

 (.97:أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)

 (.2246ذكره البخاري معؾًؼا وأخرجف أبق داود ) (3)
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 .وذلؽ حقـ التسبقح، أكا كـا قد فرغـا ساطتـا هذه: وقال

 .صالة الضحك: والؿراد بصَلة التسبقح

 .وهق إذا اشتد الحر، وقتفا الؿختار: والؿراد بحقـفا

إلك أن  ولؿ يـؽر تلخقرها، بـ بسر اهلل ففذا التلخقر هق الذي أكؽره طبد

 هـا. «فؽقػ يـؽره، فان َذلَِؽ هَق إفضؾ بآتػاق; يزول وقت الـفل

ـْ ُطَؿْقرِ ، ويؿتد وقتفا إلك الزوال  َْكَصارِ  فَع ْٕ ـْ ا
ـْ ُطُؿقَمٍة َلُف مِ ، بـ أكس َط

اٍل َفَلْصَبْحـَا ِصَقاًما»: َقاُلقا ـْ آِخِر ، ُغؿَّ َطَؾْقـَا ِهاَلُل َشقَّ
الـََّفاِر َفَجاَء َرْكٌب مِ

  َفَشِفُدوا ِطـَْد َرُسقلِ 
ِ
َْمسِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ْٕ ـْ ، َأكَُّفْؿ َرَأْوا اْلِفاَلَل بِا

َفَلَمَر الـَّاَس َأْن ُيْػطُِروا مِ

ـْ اْلَغدِ ، َيْقمِِفؿْ 
 .(1)«َوَأْن َيْخُرُجقا َلِعقِدِهْؿ مِ

وقد ثبت الُغسؾ طـ ثالثة مـ الصحابة ، وُيغَتسؾ لفا ٓ طؾك سبقؾ القجقب

ـْ َطْبدَ    َط
ِ
ـَ ُطَؿَر أكف َكاَن َيْغَتِسُؾ َيْقَم اْلِػْطِر َقْبَؾ َأْن َيْغُدَو إَِلك اْلُؿَصؾَّك اهلل وطـ ، ْب

بـ الؿسقب  وجاء طـ سعقد، ڤبـ يزيد  وطـ السائب، بـ أبل صالب طؾل

وققل التابعل مـ ، «مـِـ الُسـة أن َيغَتِسؾ الرجؾ لققم العقد»: أكف قال 

 راوأث، فؾؿ يثبت طـف شلء ملسو هيلع هللا ىلصأما الـبل ، ڤالسـة يطؾؼ طؾك سـة الصحابة 

 .يف كتاب أحؽام العقد لؾػريابل ةمخرج الؿذكقرة

 :خطب١ ايعٝد 

 .ولؾعقد خطبة واحدة طؾك الصحقح مـ أققال أهؾ العؾؿ 
                                                                                       

( 2/342( والـسائل )2268أخرجف أبق داود )صحقح. (: 745يف اإلرواء ) قال اإلمام إلباين  (1)

( وكذا ابـ أبك شقبة 6/69( وأحؿد )251 - :24) «الؿـتؼك»( وابـ الجارود يف 2764وابـ ماجف )

هذا إسـاد »( وقال: 4/427( والبقفؼل )344( والدارقطـل )2/337( والطحاوي )2/:3/27)

وصححف ابـ ثؿ قال: . «إسـاد حسـ ثابت». وقال الدارقطـل: «بؾقغ الؿرام»وتبعف الحافظ يف  «صحقح

 الؿـذر أيضا وابـ السؽـ وابـ حزم.
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 .خطبتقـويجعؾقن لفا ، وإن كان الجؿاهقر مـ أهؾ العؾؿ يخالػقن يف ذلؽ

 .أكف خطب خطبة واحدةً  ملسو هيلع هللا ىلصلؽـ الثابت طـ الـبل 

 .فنكؿا هق ققاٌس طؾك الجؿعة، بالخطبتقـ ومـ قال

 .«فتح الحؿقد الؿجقد يف الراجح يف خطبة العقد»: كؿا بقـت هذا يف رسالتل

 :الػقارق بقـ خطبة العقد وخطبة الجؿعة: قؾت فقفا

 ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ﴿: تعالك لؼقلف، خطبة الجؿعة شرط يف صحة الصَلة: إول

 .[:: الجؿعة]

 .بخالف خطبة العقد فؾقست بشرط يف صحة صالة العقد وإكؿا هل مستحبة

والدلقؾ طؾك ذلؽ ، وخطبة العقد بعد الصَلة، خطبة الجؿعة قبؾ الصَلة: الثاين

 اهلل  كان رسقل»: قال ڤما أخرجف البخاري مـ حديث أبل سعقد الخدري 

إلك الؿصؾك فلول شلء يبدأ بف الصالة ثؿ يـصرف يخرج يقم الػطر وإضحك 

فقؼقم مؼابؾ الـاس والـاس جؾقس طؾك صػقففؿ فقعظفؿ ويقصقفؿ ويلمرهؿ فنن 

 .«كان يريد أن يؼطع بعثا قطعف أو يلمر بشلء أمر بف ثؿ يـصرف

بؾ ، خطبة الجؿعة يشرع لفا الؿـبر وخطبة العقد ٓ تشرع طؾك الؿـبر: الثالث

 .طبة العقد بدطةاتخاذ الؿـرب لخ

 :(449ص 2ج)يف فتح الباري  قال الحافظ 

بـ ققس طـ طقاض فقـصرف إلك الـاس  بـ حبان مـ صريؼ داود يف رواية

قائؿا يف مصاله وٓبـ خزيؿة يف رواية مختصرة خطب يقم طقد طؾك رجؾقف 

مـرب ويدل طؾك ذلؽ ققل أبل   وهذا مشعر بلكف لؿ يؽـ بالؿصؾك يف زماكف

يزل الـاس طؾك ذلؽ حتك خرجت مع مروان ومؼتضك ذلؽ أن أول  سعقد فؾؿ
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 .مـ اتخذه مروان

لحديث أبل ، خطبة الجؿعة مـ تؽؾؿ فقفا أو مس الحصك فؼد لغا: الرابع

وخطبة العقد مـ مس الحصك أو تؽؾؿ ٓ تبطؾ صالتف ، طـد مسؾؿ ڤهريرة 

 .لعدم ورود الـص يف ذلؽ واستؿاع الذكر أفضؾ، وٓ خطبتف

 بخالف خطبة العقد، خطبة الجؿعة ٓ تجقز طؾك الراحؾة: مسالخا

: لؼقلف تعالك، خطبة الجؿعة مـ خطب قاطًدا مـ غقر طذر لؿ تصح مـف: السادس

ـِ ُطَؿَر ،  [22: الجؿعة] ﴾ڃ ڃ چ چ چ﴿  »: َقاَل ، ڤولحديث اْب
ُّ
َكاَن الـَّبِل

نَ  ملسو هيلع هللا ىلص ْٔ  .(31:أخرجف البخاري )، «َيْخُطُب َقائًِؿا ُثؿَّ َيْؼُعُد ُثؿَّ َيُؼقُم َكَؿا َتْػَعُؾقَن ا

ـُ َطبْدِ  وطـ َجابِرُ    ْب
ِ
 »: َقاَل ، ڤاهلل

ِّ
ـُ كَُصؾِّل َمَع الـَّبِل إِْذ َأْقبََؾْت ِطقٌر  ملسو هيلع هللا ىلصبَقْـََؿا كَْح

 
ِّ
 َمَع الـَّبِل

َ
َّٓ اْثـَا َطَشَر َرُجاًل َفـََزَلْت َهِذِه  ملسو هيلع هللا ىلصَتْحِؿُؾ َصَعاًما َفاْلتََػتُقا إَِلقَْفا َحتَّك َما بَِؼل إِ

قا إَِلقَْفا َوَتَرُكقَك َقائًِؿا َيُة َوإَِذا َرَأْوا تَِجاَرًة َأْو َلْفًقا اكَْػضُّ ْٔ  .(47:أخرجف البخاري )، «ا

 .وخطبة العقد مـ خطب قاطًدا صحت خطبتف والؼقام أفضؾ

 .«فنذا فرغقا مـ إذان خطبفؿ قائؿا»: قال الخرقل

، (23:) لحديث السائب طـد البخاري، خطبة الجؿعة يشرع لفا إذان: السابع

ائِِب  ـْ السَّ ـِ َيِزيَد  َط َماُم »: َقاَل ، ڤْب ُلُف إَِذا َجَؾَس اإْلِ َكاَن الـَِّداُء َيْقَم اْلُجُؿَعِة َأوَّ

 
ِّ
ا َكاَن ُطْثَؿاُن  ڤَوَأبِل َبْؽٍر َوُطَؿَر  ملسو هيلع هللا ىلصَطَؾك اْلِؿـَْبِر َطَؾك َطْفِد الـَّبِل  ڤَفَؾؿَّ

ْوَراِء َقاَل َأُبق َطْبد   َوَكُثَر الـَّاُس َزاَد الـَِّداَء الثَّالَِث َطَؾك الزَّ
ِ
ْوَراُء َمْقِضٌع اهلل  الزَّ

قِق بِاْلَؿِديـَةِ   .«بِالسُّ

 :(3/162)يف الؿغـل  قال ابـ قدامة 

 هـا. أما مشروطقة إذان طؼب صعقد اإلمام فال خالف فقف
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ولؿ يؽـ يمذن لفا طؾك طفد ، ٕكف محدث، وخطبة العقد إذان لفا بدطة

 .ڤوٓ أصحابف ، اهلل  رسقل

 :قال الخرقل 

 هـا .وٓ إقامة قال ابـ قدامة وٓ كعؾؿ يف هذا خالفا مؿـ يعتد بخالففبال أذان 

 .(4/273مـ الؿغـل )

وغقر ذلؽ ، وخطبة العقد يبعث فقفا البعقث، خطبة الجؿعة مقطظة: الثامـ

فقؼقم مؼابؾ الـاس والـاس جؾقس طؾك »: قال ڤلحديث أبل سعقد الخدري 

يريد أن يؼطع بعثا قطعف أو يلمر صػقففؿ فقعظفؿ ويقصقفؿ ويلمرهؿ فنن كان 

 .«بشلء أمر بف

يف الػؼرة السابؼة  ڤلحديث أبل سعقد ، خطبة العقد يف الؿصؾك: التاسع

 .وٓ يصؾك يف الؿسجد إٓ لعذر مـ مطر أو غقره

إٓ إذا تعذر وجقده لؿداومة ، وخطبة الجؿعة تؽقن يف الؿسجد الجامع

 .طؾك ذلؽ الـبل 

وخطبة الجؿعة ، غل حضقر الـساء لفا حتك الحقضخطبة العقد يـب: العاشر

 .«وبققتفـ خقر لفـ»: يجقز خروج الـساء والبؼاء يف البقت أفضؾ لحديث

طؾك الصحقح مـ أققال أهؾ ، الغسؾ واجب لخطبة الجؿعة: الحادي طشر

 العؾؿ ولقس بقاجب لؾعقد

ارتػاع الـفار  وإن لؿ يعؾؿ بالعقد إٓ بعد، خطبة العقد يف الضحك: الثاين طشر

 .تمدى مـ الغد

 .وقت الجؿعة بعد الزوال

ْؿُس »: قال اإلمام البخاري   .«َباب َوْقُت اْلُجُؿَعِة إَِذا َزاَلْت الشَّ
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 َوالـُّْعَؿانِ 
ٍّ
ـْ ُطَؿَر َوَطؾِل ـِ َبِشقٍر َوَطْؿِرو َوَكَذلَِؽ ُيْرَوى َط ـِ ُحَرْيٍث  ْب  .ڤْب

صعقد اإلمام طؾك الؿـرب  خطبة الجؿعة لفا جؾقس طـد: الثالث طشر

وٓ جؾقس يف خطبة العقد ٕكف لقس لفا أذان كؿا تؼدم يف حديث ، ٓكتظار إذان

 .ڤبـ يزيد  السائب

أكف يف ، ولق لؿ يؽـ مـ الػقارق إٓ وجقد الـص طـ الـبل : الرابع طشر

وٓ ، ولؿ يرد ذلؽ طـف يف غقرها مـ الخطب فتـبف، خطبة الجؿعة قام وقعد

 .التؼؾقد إلك مخالػة الســيجرك 

 :افتتاح خطب١ ايعٝد 

وٓ ، وٓ تػتتح بالتؽبقر، اهلل  ويػتتح الخطبة بالحؿد هلل والثـاء طؾك

 .ٓ تؼقم بف حجة، وما جاء يف إحاديث فؿـ ذلؽ ففق ضعقػ، بشلء مـ ذلؽ

 :(1/421يف الزاد ) قال العَلمة ابـ الؼقؿ 

َوَلْؿ ُيْحَػْظ َطـُْف فِل َحِديٍث َواِحٍد َأكَُّف ، ُكؾََّفا بِاْلَحْؿِد لِؾَّفِ َوَكاَن َيْػَتتُِح ُخَطَبُف »

ـِ بِالتَّْؽبِقرِ  ـُ َماَجْف فِل ، َكاَن َيْػَتتُِح ُخْطَبَتِل اْلِعقَدْي ـْ سعد  «ُسـَـِفِ »َوإِكََّؿا َرَوى اْب َط

 
ِّ
ِن الـَّبِل ـَ َأْضَعاِف اْلُخْطَبةِ  ملسو هيلع هللا ىلصالؼرظ ُمَمذِّ َوُيْؽثُِر التَّْؽبِقَر ، َأكَُّف َكاَن ُيْؽثُِر التَّْؽبِقَر َبْق

ـِ   .فِل ُخْطَبَتِل اْلِعقَدْي

َٓ َيُدلُّ َطَؾك َأكَُّف َكاَن َيْػَتتُِحَفا بِفِ   .َوَهَذا 

َٚاِياِضِتِط   ِٔ ِٜ َّاُع ِفٞ اْفِتَتاِح ُخْطَب١ِ اْيِعَٝد ًََف اي  :َكا٤ََِٚقِد اِخَت

 .ُيْػَتَتَحاِن بِالتَّْؽبِقرِ : َفِؼقَؾ 

ْستِْغَػارِ : َوقِقَؾ 
ِ
ْستِْسَؼاِء بِآ

ِ
َقاَل . ُيْػَتَتَحاِن بِاْلَحْؿدِ : َوقِقَؾ ، ُتْػَتَتُح ُخْطَبُة آ

ـُ َتْقِؿقَّةَ  ْساَلِم اْب َقاُب : َشْقُخ اإْلِ  ، َوُهَق الصُّ
ِّ
َنَّ الـَّبِل

ِ
َٓ  َكؾُّ َأْمٍر ِذي»: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصٕ َباٍل 
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 َفُفَق َأْجَذمُ  ُيْبَدُأ فِقِف بَِحْؿدِ 
ِ
َفا بِاْلَحْؿِد لِؾَّفِ  «اَّلل  هـا. «َوَكاَن َيْػَتتُِح ُخَطَبُف ُكؾَّ

 :حهِ حغٛز خطب١ ايعٝد 

مع أن الحديث الذي فقف جقاز ، وحضقر خطبة العقد مـ الؿستحبات

ـْ َطْبدِ ، فعـ َطَطاءٍ ، آكصراف ضعقػ   َط
ِ
ائِِب  اهلل ـِ السَّ َشِفْدُت َمَع »: َقاَل ، ڤْب

  َرُسقلِ 
ِ
اَلةَ ، اْلِعقدَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ا َقَضك الصَّ ا َكْخُطُب »: َقاَل ، َفَؾؿَّ ـْ َأَحبَّ َأْن ، إِكَّ َفَؿ

ـْ َأَحبَّ َأْن َيْذَهَب َفْؾَقْذَهْب ، َيْجِؾَس لِْؾُخْطَبِة َفْؾَقْجِؾْس  َهَذا »: َقاَل َأُبق َداُودَ . «َوَم

ـْ َطَطاءٍ   ، ُمْرَسٌؾ َط
ِّ
ـِ الـَّبِل  .(1)«ملسو هيلع هللا ىلصَط

 :حهِ األنٌ قبٌ ارتسٚج إىل صال٠ ايعٝد 

ويستحب أن يلكؾ قبؾ الخروج إلك طقد الػطر تؿرات يلكؾفـ وتًرا كؿا صح 

 .«باب إكؾ يقم الػطر قبؾ الخروج»: وطؾقف بقب .(2)ڤطـ أكس 

 :ٚأَا عٝد األعخ٢ 

 .مـ ُأضحقتف فالؿستحب أن ٓ يلكؾ حتك يلكؾ

ـِ َمالٍِؽ  ثبت يف صحقح البخاري مـ حديث َأَكسِ  َكاَن »: َقاَل ، ڤْب

  َرُسقُل 
ِ
لُ « َٓ َيْغُدو َيْقَم الِػْطِر َحتَّك َيْلُكَؾ َتَؿَراٍت  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ـُ َرَجاءٍ  َوَقاَل ُمَرجَّ ، ْب

َثـِل ُطَبْقدُ    َحدَّ
ِ
َثـِل َأَكٌس : َقاَل ، اهلل  ، َحدَّ

ِّ
ـِ الـَّبِل َـّ ِوْتًرا»، ملسو هيلع هللا ىلصَط  .(3)«َوَيْلُكُؾُف

ـْ ُبَرْيَدَة   »: َقاَل ، ڤَوُرِوَي َط
ُّ
، َٓ َيْخُرُج َيْقَم اْلِػْطِر َحتَّك ُيْػطِرَ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن الـَّبِل

 
َ
َْضَحك َحتَّك ُيَصؾِّل ْٕ َٓ َيْطَعُؿ َيْقَم ا  .(4)«َو

                                                                                       

 .(2682)والـسائل  (2266) أخرجف أبق داود (1)

 .(64:) يف صحقحف أخرجف اإلمام البخاري  (2)

 (.64:أخرجف البخاري يف صحقحف ) (3)

حديث »( والؾػظ لؾرتمذي، وققلف طؼبف: 3923(، وابـ حبان )653(، والرتمذي )463/ 6أخرجف أحؿد ) (4)
= 
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 :ٚاألعخ٢، ايتهبري يف عٝد ايفطس 

غروب شؿس آخر يقم مـ أيام  مـ بعد: ويشرع التؽبقر يف طقد الػطر

ۋ ۅ ﴿: اهلل  لؼقل، إلك خروج اإلمام إلك الؿصؾك، رمضان

 .[296: البؼرة] ﴾ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې

، فنكف مـ فجر يقم طرفف إلك آخر أيام التشريؼ: وأما التؽبقر يف طقد إضحك

 .طؾك الؼقل الصحقح مـ أققال أهؾ العؾؿ

 :صف١ ايتهبري ٚيفظ٘ 

 .ما يثبت يف كقػقة التؽبقر ملسو هيلع هللا ىلصولقس طـ الـبل 

ـْ َصالَِة اْلَػْجِر  َكاَن َطْبدُ »: ڤاهلل ابـ مسعقد  لؽـ جاء طـ طبد
 ُيَؽبُِّر مِ

ِ
اهلل

ـَ يقم الـَّْحرِ 
َّٓ  اهلُل َأْكَبرُ  :َيُؼقُل ، َيْقَم َطَرَفَة إَِلك َصالَِة اْلَعْصِر مِ َٓ إَلَف إِ ، اهللُ  اهلُل َأْكَبُر 

ِف اْلَحْؿدُ  َبرُ َواهلُل َأكْ   .(1)«اهلُل َأْكَبُر َولِؾَّ

ـْ َصالَِة اْلَػْجِر َيْقَم َطَرَفَة إَِلك آِخِر َأيَّاِم »: ڤوطـ ابـ طباس 
َأكَُّف َكاَن ُيَؽبُِّر مِ

اهلُل  ،َأْكَبُر َوَأَجؾُّ اهلُل  ،اهلُل َأْكَبُر َكبِقًرا اهلُل َأْكَبُر َكبِقًرا :َٓ ُيَؽبُِّر فِل اْلَؿْغِرِب ، التَّْشِريِؼ 

ِف اْلَحْؿدُ   .أخرجف ابـ أبل شقبة، (2)«َأْكَبُر َولِؾَّ

 :زنعات صال٠ ايعٝد ٚصف١ ايتهبري فٝٗا 

 .وُتصؾك صالة العقد ركعتان
                                                                                       

= 
هذه سـة طزيزة مـ صريؼ الرواية، مستػقضة (: »3:5/ 2« )الؿستدرك»هق ققل غريب. وقال الحاكؿ يف « غريب

 (.2867ع ابـ ماجة )يف صحقح ســ الرتمذي: صحقح، وراج وقال اإلمام إلباين «. يف بالد الؿسؾؿقـ

َثـَا َشِريٌؽ، َقاَل: ُقْؾُت  (، مـ صريؼ َيِزيدُ 6764أخرجف ابـ أبل شقبة يف مصـػف ) (1) ـُ َهاُروَن، َقاَل: َحدَّ ْب

، َوَطْبدُ 
 
َبِل إِْسَحاَق: َكْقَػ َكاَن ُيَؽبُِّر َطؾِل

ِ
ِن: وذكره. ٕ َٓ ؟ َقاَل: َكاَكا َيُؼق

ِ
 اهلل

ـِ  (، مـ صريؼ َيْحقَك6766يف مصـػف )أخرجف ابـ أبل شقبة  (2) ـْ ِطْؽِرَمَة، َط اٍر، َط ـْ َأبِل َبؽَّ ـُ َسِعقٍد، َط ْب

ـِ َطبَّاٍس، َأكَُّف َكاَن َيُؼقُل: وذكره.  اْب
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بسبع تؽبقرات مع اختالففؿ يف احتساب تؽبقرة اإلحرام مـ : يؽبر يف إولك

 .واهلل أطؾؿ أن تؽبقرة اإلحرام مـ السبعأم أهنا مـ غقر السبع ؟ والذي يظفر ، السبع

 .ولقس مـفا تؽبقرة اكتؼال، خؿس تؽبقرات: ويؽبر يف الثاكقة

 :حهِ األذناز بني تهبريات ايعٝد 

اهلل ابـ مسعقد ففق مقققف  وٓ يليت بقـ التؽبقرات بذكٍر وما جاء طـ طبد

 .ڤطؾقف 

 :(1/427يف الزاد ) ♫قال ابـ الؼقؿ 

ـِ َفُقَصؾِّل » ْفتَِتاِح ، َرْكَعَتْق
ِ
ُوَلك َسْبَع َتْؽبِقَراٍت ُمَتَقالَِقٍة بَِتْؽبِقَرِة آ ْٕ ، ُيَؽبُِّر فِل ا

ـِ َسْؽَتًة َيِسقَرةً  ـَ ُكؾِّ َتْؽبِقَرَتْق ـَ التَّْؽبِقَراِت ، َيْسُؽُت َبْق ـٌ َبْق ، َوَلْؿ ُيْحَػْظ َطـُْف ِذْكٌر ُمَعقَّ

ـِ  ـِ اْب ـْ ُذكَِر َط
 ، َوُيثْـِل َطَؾقْفِ ، اهللَ  َيْحَؿدُ : َمْسُعقٍد َأكَُّف َقاَل َوَلؽِ

ِّ
، ملسو هيلع هللا ىلص َوُيَصؾِّل َطَؾك الـَّبِل

 هـا. «َذَكَرُه الخالل

 .لؽـ هذا أصح ما يف الباب، َوقد َجاء طـ بعضفؿ أكف يؽرب ثالث تؽبقرات

وآخر طـ ، ڤ وبـ طؿر اهلل وجاء يف طدد التؽبقر حديث مرفقع طـ طبد

 .وفقفؿا كالم لؽـ بؿجؿقطفؿا يرتؼل إلك الحجقة، ڤطائشة 

  َأنَّ َرُسقَل »: قالت ڤفعـ طائشة 
ِ
َْضَحك  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ْٕ كان ُيَؽبُِّر يف اْلِػْطِر َوا

ُوَلك َسْبَع َتْؽبِقَراٍت ويف الثَّاكَِقِة َخْؿًسا ْٕ  .أخرجف أبق داود، (1)«يف ا

 .«سقى تؽبقر يف الركقع»: ويف رواية

كان يؽرب يف »: طـد ابـ أبل شقبة يف الؿصـػ ڤوصح طـ أبل هريرة 
                                                                                       

(، والبقفؼل 291(، والدارقطـل )ص 2/3:9(، وأخرجف الحاكؿ ):225أخرجف أبق داود ) (1)

 (.:74) مام إلباين (، وهق يف اإلرواء لإل7/76(، وأحؿد )4/397)
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 .(1)«ويف الثاكقة خؿًسا كؾفـ قبؾ الؼراءة، إول سبع تؽبقرات

، أكف كان يؽرب يف العقد يف إول سبع تؽبقرات»: ڤوأخرج طـ ابـ طباس 

 .(2)«بتؽبقرة آفتتاح ويف أخرة سًتا بتؽبقرة الركعة كؾفـ قبؾ الؼراءة

ٿ ﴿و،  [2: إطؾك] ﴾ں ڻ ڻ ڻ﴿ـويستحب أن يؼرأ يف صالة العقد ب

 .﴾ٿ ٹ ٹ
ـْ الـُّْعَؿانِ  ـْ َبِشقر  كؿا ثبت َط   َكاَن َرُسقُل »: ڤبِ

ِ
ـِ ، َيْؼَرأُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل فِل الِعقَدْي

َْطَؾك، َوفِل الُجْؿَعةِ  ْٕ َوإَِذا : َقاَل . َوَهْؾ َأَتاَك َحِديُث اْلَغاِشَقةِ ، بَسبِِّح اِْسَؿ َربَِّؽ ا

ـِ ، فِل َيْقٍم َواِحدٍ ، اِْجَتَؿَع الِعقُد َوالَجَؿَعةُ  اَلَتْق أخرجف ، «َيْؼَرُأ بِِفَؿا َأْيًضا فِل الصَّ

 .مسؾؿ وقد تؼدم

ـَ الخطَّاِب  أنَّ طؿرَ  (9:2) وثبت يف مسؾؿ  ، ڤب
َّ
ما »: سلل أبا واقٍد الؾَّقثل

  كان رسقُل 
ِ
 : يؼَرُأ يف الػطِر وإضحك؟ قال ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ُّ
ٱٻ ﴿يؼَرُأ بـ  ملسو هيلع هللا ىلصكان الـَّبل

 .«﴾ھ ھ ے ے﴿و ﴾ٻ ٻ

 :حهِ األذإ يف صال٠ ايعٝد 

 .والسـة أن ُتصؾك صالة العقد بغقر أذاٍن وٓ إقامة

وٓ ، لؿ يؽـ يمذن يقم الػطر»: يف الصحقحقـ، ڤوجابر ، فعـ ابـ طباس

 .لػظ البخاري وهذا، (3)«يقم إضحك
                                                                                       

ـْ ُطبَْقدِ 6814أخرجف ابـ أبل شقبة يف مصـػف ) (1) ـُ إِْدِريَس، َط ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ  (، مـ صريؼ اْب ـْ كَافٍِع، َط ، َط
ِ
 اهلل

 وذكره. ڤ

ـِ 6815أخرجف ابـ أبل شقبة يف مصـػف ) (2) ـِ اْب ـْ َطَطاٍء، َط ـِ ُجَرْيٍج، َط ـِ اْب ـُ إِْدِريَس، َط (، مـ صريؼ اْب

 وذكره. ڤَطبَّاٍس 
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 :حهِ حت١ٝ املطجد قبٌ صال٠ ايعٝد 

إٓ إذا كاكت الصالة يف الؿسجد فقصؾل تحقة ، وٓ بعدها، وٓ يصؾل قبؾفا

خرج يقم الػطر فصؾك ركعتقـ لؿ  ملسو هيلع هللا ىلص أن الـبل»: ڤالؿسجد فعـ ابـ طباس 

 ..متػؼ طؾقف، (1)«يصؾل قبؾفا وٓ بعدها

يحسـف  (23:4) أخرجف أحؿد وابـ ماجف، ڤوجاء حديث طـ أبل سعقد 

يصؾل قبؾ العقد شقًئا فنذا رجع إلك مـزلف صؾك ٓ »: كان ملسو هيلع هللا ىلصبعضفؿ أن الـبل 

 . بـ طؼقؾ بـ محؿد اهلل والحديث ضعقػ يف سـده طبد، «ركعتقـ

 :حهِ ايتصٜٔ يًعٝد باملالبظ ادتدٜد٠ ٚغريٖا 

 .ويستحب التزيـ فقفؿا ولبس الجديد

ـْ َطْبدِ    لَِؿا جاء َط
ِ
ـِ ُطَؿرَ  اهلل ـَ اْلَخطَّاِب  َأنَّ ُطَؿرَ ، ْب َة ِسَقَراَء »: ڤْب َرَأى ُحؾَّ

 َلْق اْشَتَرْيَت َهِذِه َفَؾبِْسَتَفا َيْقَم اْلُجُؿَعِة  ِطـَْد َباِب اْلَؿْسِجِد ُتَباُع َفَؼاَل َيا َرُسقَل 
ِ
اهلل

  َولِْؾَقْفِد إَِذا َقِدُمقا َطَؾْقَؽ َفَؼاَل َرُسقُل 
ِ
َٓ َخََلَق َلُف ِفل ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ـْ  َؿا َيْؾَبُس َهِذِه َم  إِكَّ

ِخَرةِ  ْٔ   ُثؿَّ َجاَء َرُسقَل  ا
ِ
ًة َفَؼاَل  مِـَْفا ُحَؾٌؾ َفَلْطَطك ُطَؿرَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ـَ اْلَخطَّاِب مِـَْفا ُحؾَّ ْب

ِة ُطَطاِرَد َما ُقْؾَت َفَؼاَل َرُسقُل  ُطَؿُر َيا َرُسقَل   َكَسْقَتـِقَفا َوَقْد ُقْؾَت فِل ُحؾَّ
ِ
  اهلل

ِ
اهلل

 .وقد تؼدم معـا، متػؼ طؾقف، «َفَؽَساَها َتْؾَبَسَفاإِكِّل َلْؿ َأْكُسَؽَفا لِ  ملسو هيلع هللا ىلص

مـ أحؽام العقد يف مملػ  اهذه بعض إحؽام مع أين قد استقطبُت كثقرً 

 .«الؼقل السديد يف تؼريب أحؽام صالة العقد»: بعـقان، مستؼؾ

 .والحؿد هلل
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 نإ زضٍٛ ٚأبٛ بهس ٚعُس »: رحدٜح

 د«ٜصًٕٛ ايعٝدٜٔ قبٌ ارتطب١

 

ـِ ُطَؿَر  - 148 ـْ َطْبِداَّلل اْب   َكاَن َرُسقُل »: َقاَل  ڤ)َط
ِ
َوَأُبق َبْؽٍر َوُطَؿُر  ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل

ـِ َقْبَؾ اْلُخْطبَةِ   .((1)«ُيَصؾُّقَن اْلِعقَدْي

l: 

مـ أن صالة ، ما طؾقف جؿاهقر العؾؿاء: احلديث لبياٌ ساق املصيف 

 .العقد تؽقن قبؾ الخطبة بؾ قد كؼؾ طؾقف اإلجؿاع

بـق أمقة مـ تؼديؿ الخطبة قبؾ الصالة وقد أكؽر  الرد طؾك ما ابتدطف: وفيُ

  مـ َأنَّ َرُسقَل ، ڤطؾقفؿ أبق سعقد 
ِ
َْضَحك َوَيْقَم »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ْٕ َكاَن َيْخُرُج َيْقَم ا

اَلِة َفنَِذا َصؾَّك َصاَلَتُف َوَسؾََّؿ َقاَم َفَلْقَبَؾ َطَؾك الـَّاِس وَ  ُهْؿ ُجُؾقٌس اْلِػْطِر َفَقْبَدُأ بِالصَّ

ُهْؿ َفنِْن َكاَن َلُف َحاَجٌة بَِبْعٍث َذَكَرُه لِؾـَّاِس َأْو َكاَكْت َلُف َحاَجٌة بَِغْقِر َذلَِؽ  فِل ُمَصالَّ

ُققاَأَمَرُهْؿ بَِفا َوَكاَن َيُؼقُل  ُققا َتَصدَّ ُققا َتَصدَّ ُق الـَِّساُء ُثؿَّ  َتَصدَّ ـْ َيَتَصدَّ َوَكاَن َأْكَثَر َم

ـُ اْلَحَؽِؿ َفَخَرْجُت ُمَخاِصًرا َمْرَواَن  َيـَْصِرُف َفَؾْؿ َيَزْل َكَذلَِؽ َحتَّك َكاَن َمْرَوانُ  ْب

ْؾِت َقدْ  َحتَّك َأَتْقـَا اْلُؿَصؾَّك َفنَِذا َكثِقرُ  ـُ الصَّ ـٍ  ْب ـٍ َوَلبِ ـْ صِق
َفنَِذا َمْرَواُن  َبـَك مِـَْبًرا مِ

ا َرَأْيُت َذلَِؽ مِـْ  اَلِة َفَؾؿَّ ُه َكْحَق الصَّ كِل َكْحَق اْلِؿـَْبِر َوَأَكا َأُجرُّ ُف ُيـَاِزُطـِل َيَدُه َكَلكَُّف َيُجرُّ

اَلِة؟ َفَؼاَل  ْبتَِداُء بِالصَّ
ِ
ـَ آ ، الَّ كَ : ُقْؾُت ، َيا َأَبا َسِعقٍد َقْد ُتِرَك َما َتْعَؾؿُ ، َٓ : ُقْؾُت َأْي
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ا َأْطَؾؿُ  َٓ َتْلُتقَن بَِخْقٍر مِؿَّ  .(1)«َثاَلَث مَِراٍر ُثؿَّ اْكَصَرَف ، َوالَِّذي َكْػِسل بَِقِدِه 

ٕن الـاس كاكقا إذا صؾقا معفؿ اكصرفقا وَلؿ ; بـق أمقة قبؾ الصالة وخطب

، ملسو هيلع هللا ىلص ٔل بقت الـبل، والشتؿ، ٓسقؿا ما كان فقفا مـ السب، يستؿعقا إلك خطبفؿ

 .بـل أمقة الـصب كان قد اكتشر يف طفد إذ

أن يسؾؿ الؿسؾؿقـ  اهلل  وكسلل، بـل العباس الرفض واكتشر يف طفد

 .مـ شره هاتقـ الطائػتقـ الؿبتدطتقـ

 »: لؼقلف، ملسو هيلع هللا ىلصأن إسقة بالـبل : وفيُ 
َّ
 .«ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن الـَّبِل

 .أزمـة ُبعد طـ البدع، وطؾل، وطثؿان، وطؿر، أن زمـ أبل بؽرٍ : وفيُ 

لؿ تقجد لف مخالػة ، ڤٓ سقؿا زمـ أبل َبْؽٍر ، ٕهنا أزمـة خالفة راشدة

 .ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ٕن أبا بؽر كان أطؾؿ الـاس بسـة رسقل، وٓ قصًدا، ٓ طؿًدا ملسو هيلع هللا ىلصلؾـبل 

، وكان غالبا، إذ أن اإلسالم كان ضاهًرا، ڤوكذلؽ الشلن يف طفد ُطؿر 

 .ملسو هيلع هللا ىلصوكالم رسقلف ، اهلل وكاكت تعالقؿف مستؼاة مـ كتاب

فؽؾفا ، ڤبـ أبل صالب  ويف طفد طؾل، ڤوهؽذا يف طفد طثؿان 

 .ومـ سـة كبقف ، اهلل كاكت خالفة راشدة مـ كتاب

ـِ »: قولُ   :«ُيَصؾُّقَن اْلِعقَدْي

، ٕكف يقم فرحة; طـ صقامفؿا ملسو هيلع هللا ىلصوقد هنك الـبل ، أي طقد الػطر وإضحك

م اإلكسان طؾك ، وتقسعة طؾك الؿسؾؿقـ كػسف الطقبات التل فال يجقز أن ُيحرِّ

 .وٕهنا كذلؽ مـ شعائر اإلسالم، لف اهلل  أباحفا

 .ولف أن يصقم يقًما غقره، فؿـ كذر أن يصقم يقم العقد ٓ يجب طؾقف القفاء
                                                                                       

 (.:99أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (1)



 
384 

 

  2/جإفــادة ذوي األفهـــام بشرح عمدة األحكام

 

 :«َقْبَؾ اْلُخْطَبةِ »: قولُ 

َل ما َكْبَدُأ بِِف يف َيْقِمـَا »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لؼقل رسقل، أي أهنؿ يؼدمقن الصالة إِنَّ َأوَّ

ـْ َذَبَح قبؾ َأْن  ـْ َفَعَؾ ذلؽ َفَؼْد َأَصاَب ُسـََّتـَا َوَم ـَْحَر َفَؿ َل ُثؿَّ َكْرِجَع َفـَ هذا َأْن ُكَصؾِّ

َْهِؾِف لقس مـ الـُُّسِؽ يف َشْلٍء  ِٕ َؾُف  َؿا هق َلْحٌؿ َطجَّ َل َفنِكَّ َفَؼاَم َخالِل أبق ُيَصؾِّ

 َوِطـِْدي َجَذَطٌة َخْقٌر مـ  بـ كَِقاٍر فؼال يا َرُسقَل  ْرَدةَ بُ 
َ
 أكا َذَبْحُت قبؾ َأْن ُأَصؾِّل

ِ
اهلل

ـْ َتْجِزَي َجَذَطٌة طـ َأَحٍد َبْعَدكَ َمَؽاَكَفا أو قال اْذَبْحَفا  ُمِسـٍَّة قال اْجَعْؾَفا ، (1)«َوَل

 .ڤمتػؼ طؾقف طـ الرباء 

وما جاء ، ولؿ يلت دلقٍؾ أكف خطب خطبتقـ أن الخطبة لؾعقد واحدة: فيُ

 .بالؼقل بالخطبتقـ فنكؿا هق ققاٌس طؾك خطبة الجؿعة

ـْ ُطَبْقدِ    وأما الحديث الذي َجاء َط
ِ
ـِ َطْبدِ  اهلل   ْب

ِ
ـِ ُطْتَبُة  اهلل ـَُّة »: َقاَل  ڤْب السُّ

ـِ َيْػِصُؾ  ـِ ُخْطَبَتْق َماُم فِل اْلِعقَدْي  .(2)«َبْقـَُفَؿا بُِجُؾقسٍ َأْن َيْخُطَب اإْلِ

فتح الحؿقد الؿجقد يف الراجح يف خطبة »: كؿا بقـتف يف رسالتل، فنكف ٓ يثبت

 :قؾت فقفا، «العقد

 :(274) قال اإلمام الشافعل 

بـ  طـ إبراهقؿ بـ طبد بـ محؿد الرحؿـ بـ محؿد حدثـل طبد أكبل إبراهقؿ

السـة أن يخطب اإلمام يف »: طتبة قالبـ  اهلل بـ طبد اهلل طـ طبقد بـ طبد اهلل طبد

 .(::3/ 4)الؽربى وأخرجف البقفؼل يف، «العقديـ خطبتقـ يػصؾ بقـفؿا بالجؾقس

السـة يف تؽبقر يقم إضحك والػطر طؾك الؿـرب قبؾ الخطبة أن »: وبؾػظ
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يبتدئ اإلمام قبؾ الخطبة وهق قائؿ طؾك الؿـرب بتسع تؽبقرات ترتى ٓ يػصؾ 

يخطب ثؿ يجؾس جؾسة ثؿ يؼقم يف الخطبة الثاكقة فقػتتحفا بسبع  بقـفا بؽالم ثؿ

 .«تؽبقرات ترتى ٓ يػصؾ بقـفا بؽالم ثؿ يخطب

وبنسـاده قال أخربين الشافعل أخربين الثؼة مـ أهؾ الؿديـة أكف أثبت لف كتاب 

فقف تؽبقر اإلمام يف الخطبة إولك يقم الػطر وإضحك »: ڤطـ أبل هريرة 

 .«وخؿسقـ تؽبقرة يف فصقل الخطبة بقـ ضفراين الؽالم إحدى أو ثالث

 :[6784(]3:2 - 4/3:1الرزاق يف الؿصـػ ) وأخرجف طبد

بـ  اهلل بـ طبد اهلل بـ محؿد طـ طبقد الرحؿـ طـ طبدبـ أبل يحقك  طـ

السـة التؽبقر طؾك الؿـرب يقم العقد يبدأ خطبتف إولك بتسع تؽبقرات »: طتبة قال

 .«ويبدأ إخرة بسبع، قبؾ أن يخطب

بـ أبل يحل  بـ محؿد إبراهقؿوهذه الطرق ضعقػة جًدا كؿا ترى فقفا 

 .وقد ُكذب، إسؾؿل

بـ  اهلل بـ جريج طـ إبراهقؿ طـ طبقد طـ: (6785) الرزاق ولف متابعة طـد طبد

 .بـ طتبة كحقه اهلل طبد

، (2:/2) بـ جريج كؿا يف الؽاشػ لؾذهبل بـ أبل يحل دلسف وإبراهقؿ هق

 .بـ أبل ططاء بـ محؿد إلك إبراهقؿ

 [7122]: (299/ 3الؽبرى ) وقال اإلمام البقفؼل يف

بـ طبدان إهقازي أكبل الؼاضل أبق بؽر  بـ أحؿد أخربكا أبق الحسـ طؾل

بـ سؾؿة  بـ إسحاق الؼاضل ثـا محرز بـ خرزاذ ثـا مقسك بـ محؿقد أحؿد

اهلل حدثف  بـ طبد الؼارئ أن إبراهقؿ بـ طبد الرحؿـ ثـا الدراوردي طـ طبد

مـ السـة تؽبقر اإلمام يقم  بـ مسعقد أكف قال بـ طتبة اهلل بـ طبد اهلل طـ طبقد



 
386 

 

  2/جإفــادة ذوي األفهـــام بشرح عمدة األحكام

 

الػطر ويقم إضحك حقـ يجؾس طؾك الؿـرب قبؾ الخطبة تسع تؽبقرات وسبعا 

اهلل  حقـ يؼقم ثؿ يدطق ويؽرب بعد ما بدأ لف ورواه غقره طـ إبراهقؿ طـ طبقد

 .«ترتى إذا قام يف إولك وسبعا ترتى إذا قام يف الخطبة الثاكقةتسعا 

بـ  وقد يؽقن إبراهقؿ، اهلل مفؿؾ بـ طبد فقف إبراهقؿ، وهذا ضعقػ كسابؼف

 .الؼارئ ففق مجفقل حال بـ طبد اهلل طبد

بـ  الرحؿـ وكذا طبد، اهلل مـ يؼال لف إبراهقؿ ثؿ لقس مـ الرواة طـ طبقد

بـ  بـ محؿد الرحؿـ بؾ هق طبد، العزيز ـ مشايخ طبدالؼاري لقس هق م طبد

فذاك ولد يف ، الؼاري بـ طبد الرحؿـ وٓ يؾتبس طؾقؽ بعبد، اهلل الؼاري طبد

 .وهذ أكزل صبؼة ورتبف، طفد الـبل 

 :(3/299الرزاق يف الؿصـػ ) وقال اإلمام طبد

 الؼارئ طـ بـ طبد الرحؿـ بـ طبد اهلل بـ طبد طـ معؿر طـ محؿد

يؽرب اإلمام يقم الػطر قبؾ أن »: بـ مسعقد أكف قال بـ طتبة اهلل بـ طبد اهلل طبقد

يخطب تسعا حقـ يريد الؼقام وسبعا يف طالجتف طؾك أن يػسر لل أحسـ مـ هذا 

 .«فؾؿ يستطع فظــت أن ققلف حقـ يريد الؼقام يف الخطبة أخرة

الرحؿـ  بـ طبد اهلل بـ طبد وهذه الطريؼ ضعقػة كسابؼتفا فقفا محؿد

 .اهلل الؼاري قال الحافظ يف التؼريب مؼبقل ومع ذلؽ لقس هق مـ تالمقذ طبقد

وفسرها الراوي مـ ، وفقفا تشؽؽ يف الؿراد بعاجؾتف، ولقس فقفا ذكر السـة

 .تؾؼاء كػسف

 :(143وأخرجف الػريابل يف أحؽام العقديـ )

بـ  الرحؿـ بـ محؿد طـ طبد العزيز بـ سعقد حدثـا طبد حدثـا قتقبة

بـ مسعقد  بـ طتبة اهلل بـ طبد اهلل اهلل حدثف طـ طبقد بـ طبد أن إبراهقؿ طبد
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إن اإلمام يؽرب يقم الػطر وإضحك حقـ يجؾس طؾك الؿـرب قبؾ »: أكف قال

الر  هق طبد بـ طبد الرحؿـ وطبد، الخطبة حقـ يؼقم يدطقا ويؽرب ما بدالف

إبراهقؿ مجفقل طقـ كؿا يف الجرح الؼاري ثؼة وشقخف  بـ طبد بـ محؿد حؿـ

 .الرحؿـ هذا ولؿ يقثؼ أحد والتعديؾ حقث ولؿ يروي طـف إٓ طبد

 :(119وأخرجف الؿحامؾل يف صَلة العقديـ )

بـ إسحاق  كؿا أشار محؼؼ أحؽام العقديـ لؾػريابل قال حدثـا محؿد

الؼاري طـ  بـ طبد الرحؿـ الخقاط حدثـا أبق مـصقر طـ سػقان طـ طبد

ضعقػ  .اهلل قال يؽرب اإلمام يقم العقد ستا وسبعا قبؾ أن يػرغ مـ الخطبة طبقد

 .(2/352بـ إسحاق الخقاط مجفقل كؿا يف تلريخ بغداد ) فقف محؿد

 .بـ مـصقر صدوقا يفؿ وأبق مـصقر الحارث

 .ففؾ مـ مدكر، وٓ مـ السـة، وٓ ذكر الخطبتقـ، ومع ذلؽ لقس فقف الجؾقس

 :[5866( ]9/ 2شقبة ) ويف مصـػ ابـ أبل

الرحؿـ  بـ طبد حدثـا أبق بؽر قال حدثـا وكقع طـ سػقان طـ محؿد

مـ السـة أن يؽرب اإلمام طؾك »: بـ طتبة قال اهلل بـ طبد اهلل الؼارئ طـ طبقد

 .«الؿـرب طؾك العقديـ تسعا قبؾ الخطبة وسبعا بعدها

وابـ أبل ، التلريخالرحؿـ الؼارئ ترجؿ لف البخاري يف  بـ طبد محؿد: فيُ

ولؿ تذكر لف رواية ، ولؿ يذكرا يف جرحا وٓ تعديال، حاتؿ يف الجرح والتعديؾ

 .ومع ذلؽ لقس فقف ذكر الخطبتقـ، اهلل طـ طبقد

 :بٔ َٓضٛز نُا يف املػين البٔ قدا١َ ٚأخسج٘ ضعٝد 

بـ  اهلل طبد بـ اهلل الرحؿـ طـ أبقف طـ طبقد بـ طبد قال سعقد حدثـا يعؼقب

يؽرب اإلمام طؾك الؿـرب يقم العقد قبؾ أن يخطب تسع »: بـ مسعقد قال طتبة
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 .«تؽبقرات ثؿ يخطب ويف الثاكقة سبع تؽبقرات

بـ محؿد وبقـ  الرحؿـ اكؼطاع بقـ طبد افقف، وهذه الطريؼ ضعقػة كسابؼتفا

وروايتف إكؿا هل طـ ، اهلل وهق مجفقل طقـ بـ طبد فالقاسطة إبراهقؿ، اهلل طبقد

 .بـ يزيد كؿا يف الجرح والتعديؾ السائب

أما اضطراب اإلسـاد ، ومؿا تؼدم يظفر لؽ أن إثر مضطرب سـدا ومتـا

بـ  الرحؿـ اهلل وتارة طـ طبد طـ طبقد، وهق الؼارئ، فتارة ُيروى طـ إبراهقؿ

بـ  الرحؿـ الر حؿـ وتارة طـ طبد بـ طبد محؿد الؼارئ وتارة طـ طبد

 .ؼارئاهلل ال بـ طبد محؿد

وكذلؽ آختالف يف ألػاظ إثر مؿا يمدي إلك اختالف إحؽام مؿا يدلؾ 

 هـا. فؿا الؿضطرب إذا، وإن لؿ يؽـ هذا مضطرب، طؾك وجقد آضطراب فعال
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 خطبٓا ايٓيب ّٜٛ األضخ٢ بعد »: رحدٜح

 د«..،.َٔ ص٢ً صالتٓا: فكاٍ، ايصال٠

 

ـْ اْلَبَراءِ ) - 149 ـِ َطاِزٍب  َط َْضَحك َبْعَد  ملسو هيلع هللا ىلص َخَطَبـَا الـَّبِلُّ »: َقاَل  ڤ ْب ْٕ َيْقَم ا

ََلةِ  ـْ َصؾَّك َصََلَتـَا َوَكَسَؽ ُكُسَؽـَا َفَؼْد َأَصاَب الـُُّسَؽ : َفَؼاَل ، الصَّ ـْ َكَسَؽ ، َم َوَم

ََلِة َفََل ُكُسَؽ َلفُ  ـُ كَِقارٍ  َفَؼاَل َأُبق ُبْرَدةَ . َقْبَؾ الصَّ ـِ  َخاُل اْلَبَراءِ  - ْب َيا  - َطاِزٍب ْب

  َرُسقَل 
ِ
ََلةِ ، اَّلل ل َقْبَؾ الصَّ

. َوَطَرْفُت َأنَّ اْلَقْقَم َيْقُم َأْكٍؾ َوُشْرٍب . إكِّل َكَسْؽُت َشاتِ

َل َما ُيْذَبُح فِل َبْقتِل ل َأوَّ
ْيُت َقْبَؾ َأْن ، َفَذَبْحُت َشاتِل. َوَأْحَبْبُت َأْن َتُؽقَن َشاتِ َوَتَغذَّ

ََلةَ  َل الصَّ
  َيا َرُسقَل : َقاَل . َشاُتَؽ َشاُة َلْحؿٍ : اَل َفؼَ . آتِ

ِ
َفنِنَّ ِطـَْدَكا ِطـَاًقا ِهَل ، اَّلل

ـِ َأَفُتْجِزي َطـِّل؟ َقاَل  ـْ َشاَتْق ـْ َأَحٍد َبْعَدكَ ، َكَعؿْ : َأَحبُّ إَللَّ ِم ـْ َتْجِزَي َط  .((1)«َوَل

l: 

 .أن الخطبة بعد الصالة: احلديث لبياٌ ساق املصيف 

ََلةِ  ملسو هيلع هللا ىلص َخَطَبـَا الـَّبِلُّ »: قولُ َْضَحك َبْعَد الصَّ ْٕ  :«َيْقَم ا

لَلضاحل التل ُتذَبح فقف ولقس ، وُسؿل يقم إضحك، هذا مقافؼ لؿا تؼدم

 .ٕكف ُيصؾك يف الضحك

حتك أن يقم الـحر ، ٕهنا ُتذَبح وُتضحك، وُسؿقت إضاحل هبذا آسؿ

 .هبقؿة إكعاملؽثرة ما يـحر فقف مـ ، سؿل بققم الـحر
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لرمل ; ٕن الحجاج يؼرون ويستؼرون فقف بؿـك، وسؿل الققم الثاين يقم الؼر

 .الجؿار الثالث

 .والـعؿ، ٕن الـاس يلكؾقن فقف رؤوس الفدي، والققم الثالث يقم الرؤوس

ـْ َصؾَّك َصََلَتـَا»: قولُ  :«َم

ـِ َمالٍِؽ  ويف حديث َأَكسِ ، أي صالة العقد   َقاَل َرُسقُل : َقاَل ، ڤْب
ِ
: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ةُ » َؽ اْلُؿْسِؾُؿ الَِّذي َلُف ِذمَّ
ـْ َصؾَّك َصََلَتـَا َواْسَتْؼَبَؾ ِقْبَؾَتـَا َوَأَكَؾ َذبِقَحَتـَا َفَذلِ   َم

ِ
اَّلل

ُة َرُسقلِِف َفََل ُتْخِػُروا تِفِ  َوِذمَّ ل ِذمَّ
 .(1)«والصَلة هـا، اَّللَ فِ

 :«َوَكَسَؽ ُكُسَؽـَا»: قولُ

وإن كان الـسؽ قد يطؾؼ طؾك ما هق ، ذبح ذبحـا والؿراد بالـسؽ هـا الذبحأي 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ﴿: قال تعالك أطؿ مـ الذبح وهق الطاطة مطؾًؼا

 .[274-273: إكعام] ﴾ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې

، إٓ أكف ُطؾَِؿ بالسقاقة، مع أهنا ٓ تؼتضل الرتتقب مطؾًؼا، والقاو هـا لؾرتتقب

 .أكؽر طؾك مـ ذبح قبؾ الصالة ملسو هيلع هللا ىلصفنن الـبل 

 وهؾ اإلكؽار شامؾ فؿـ ذبح قبؾ اإلمام مطؾًؼا؟

حتك يػرغ اإلمام ، فؿثال يف البؾد القؿـقة ٓ يجقز ٕحد أن يذبح إضحقة

 أم ُيجزئ إمام البؾد؟، العام مـ صالتف

 ال بد أن يؽقن ذبح إضحقة بعد اكتفاءف، الصحقح أكف ُيجزئ إمام البؾد

 .صالة العقد

                                                                                       

 (.4:2أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)
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 :«َفَؼْد َأَصاَب الـُُّسَؽ »: قولُ

 :ي٘ غسٚط ألٕ ايٓطو 

 .أو يف أيام التشريؼ الثالثة فؼط، أن يذبح يف يقم إضحك: إول

 .أن يؽقن الذبح بعد صالة العقد: الثاين

طؾك ما يليت بقاكف يف ، أن تؽقن إضحقة طؾك السـ الؿحدد يف السـة: الثالث

 .اهلل كتاب الصقد إن شاءباب إضحقة مـ 

 :«َفَؼْد َأَصاَب الـُُّسَؽ »: قولُ

 لؽـ، أما الؼبقل ففق أمر غقبل ٓ كعؾؿف، والذبقحة، أي أجزأت طـف الـسقؽة

 .كحؽؿ طؾك ما ضفر

ََلِة َفََل ُكُسَؽ َلفُ »: قولُ ـْ َكَسَؽ َقْبَؾ الصَّ  :«َوَم

، معـاه أهنا ُتحَرمولقس ، أي ومـ ذبح إضحقة قبؾ الصالة فؾقست بلضحقة

أو ذبح لؼرٍب فنن ، أو ذبح طؾك الـصب، اهلل طؾقفا بخالف مـ ذبح ولؿ يسؿِ 

 .وٓ يجقز أن تمكؾ، ذبقحتف حرام

ـُ كَِقارٍ  َفَؼاَل َأُبق ُبْرَدةَ »: قولُ ـِ َطاِزٍب  َخاُل اْلَبَراءِ  - ْب  :«ْب

وما  بـ طؿرو شفد بدًرا وققؾ الحارث، بـ هبقرة وققؾ مالؽ، اسؿف هاكئ

 .خؿس وأربعقـ: وققؾ، اثـتقـ: وققؾ، مات سـة إحدى، بعدها

 .العقدة إلك العالِؿ: وفيُ

 .طدم التحرج مـ السمال: وفيُ

 .إن لؿ يتعؾؿ، ا مـ أحؽام الديـأن اإلكسان قد يجفؾ كثقرً : وفيُ

ََلةِ »: قولُ ل َقْبَؾ الصَّ
 :«إكِّل َكَسْؽُت َشاتِ

والصحقح ، أن إضحقة تتعؾؼ بققم إضحك وضاًكا، ضاًكا أهنا تجزئف ُأضِحَقة
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 .أهنا تبدأ مـ بعد الصالة

 :«َوَطَرْفُت َأنَّ اْلَقْقَم َيْقُم َأْكٍؾ َوُشْرٍب »: قولُ

ولؿا رأوا مـ ، مثؾ حديث طؼبة السابؼ، لؿا طؾؿقا مـ إحاديث الـبقية

 .كان هناهؿ طـ ادخار إضاحل مـ فقق ثالث ملسو هيلع هللا ىلصوالـبل ، ملسو هيلع هللا ىلصفعؾ الـبل 

ـْ  ـِ إَْكَقِع  َسَؾَؿةَ  فَع  : َقاَل ، ڤْب
ُّ
ك ِمـُْؽْؿ َفَل »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل الـَّبِل ـْ َضحَّ َم

ل َبْقتِِف ِمـُْف َشْلءٌ 
َـّ َبْعَد َثالَِثٍة َوفِ  .(1)«ُيْصبَِح

ا َكاَن اْلَعاُم »: وفقف ققلف ، ثؿ إكف كسخ هذا الحؽؿ بتؿام الحديث َفَؾؿَّ

  َيا َرُسقَل : َقاُلقا، اْلُؿْؼبُِؾ 
ِ
ُكُؾقا »: ملسو هيلع هللا ىلصَكْػَعُؾ َكَؿا َفَعْؾـَا اْلَعاَم اْلَؿاِضل ؟ َقاَل ، اهلل

ِخُروا َؽ اْلَعاَم َكاَن بِالـَّاِس َجْفٌد ، َوَأْصِعُؿقا َوادَّ
 .(2)«َفَلَرْدُت َأْن ُتِعقـُقا فِقَفا، َفنِنَّ َذلِ

 :«ّٜٛ أنٌ ٚغسب» :َع٢ٓ قٛي٘ 

إٓ أن هذا الققم ، كؾ يقم مع أن إكؾ والشرب يف، ومعـك يقم أكؾ وشرب

 .مـ العصائر وغقرها، وشرب الؿشروبات الؾذيذة، يتزود الـاس فقف مـ أكؾ الطقبات

َـّ : وفيُ فتـشرح ، اهلل طؾك طباده مـ التقسعة طؾقفؿ يف أيام إطقاد ما َم

تؾؽ  إٓ أن، مع أكف يـبغل صؾة الرحؿ يف كؾ وقت، وتقصؾ أرحامفؿ، صدورهؿ

 .ويسعك يف إصالح ذات بقـف، الـاس يتغؾب طؾك كػسف إمارة بالسقءإيام كثقر مـ 

َل َما ُيْذَبُح فِل َبْقتِل»: قولُ ل َأوَّ
 :«َوَأْحَبْبُت َأْن َتُؽقَن َشاتِ

 ولقس، وأراد أن يؼدم شــاتف، لعؾ كاكت لف أضاحل أخرى لبعض أهؾف

اهلل  ذلؽ طذر ومع، فنكف إصابة الخقر يف متابعة السـة، كؾ مريد لؾخقر يصقبف
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 ى ى ائ ائ ﴿: لعدم طؾؿف بإمر الشرطل قال تعالك، هذا الصحابل

 .[26: اإلسراء] ﴾ەئ ەئ

ََلةَ ، َفَذَبْحُت َشاتِل»: قولُ َل الصَّ
ْيُت َقْبَؾ َأْن آتِ  :«َوَتَغذَّ

 .قبؾ أن يليت الصالة، يعـل أكف ذبحفا ُمَبؽًِرا بحقث أمؽـف تـضقجفا

 .صبقح: ويؼال لف. غداء: أن الػطقر يؼال لف: وفيُ

 .غقر ذلؽ مـ الؿسؿقات: ويؼال لف، غقاث: يؼال لفا، كؿا أن غداء الظفر

 .ٕكف ُيَتـاول يف فرتة العشل، طشاء: بقـؿا يف الؾقؾ يؼال لف

 :«َشاُتَؽ َشاُة َلْحؿٍ »: قولُ 

ٕهنا ُذبحت يف غقر ; وادخر ولـ ُتجزئؽ أضحقة، أي كؾ مـفا وتصدق

 .الققت الشرطل

ـِ َأَفُتْجِزي َطـِّل»: قولُ ـْ َشاَتْق  :«َفنِنَّ ِطـَْدَكا ِطـَاًقا ِهَل َأَحبُّ إَللَّ ِم

لف أن يعقد ، أن اإلكسان إذا فعؾ العبادة أو الؼربة ولؿ ُتجزئ طـف: وفيُ

 .حتك يرى أهنا أجزأت طـف، غقرها

وهل لؿ تصؾ إلك سـ الؿسـة التل حدده ، أكثك الؿعز: والؿراد بالعـاق

 .بإضحقة ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسقل

ـْ َجابٍِر    َقاَل َرُسقُل : َقاَل  ڤفَع
ِ
َّٓ ُمِسـَّةً »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َّٓ َأْن َيْعُسَر ، َٓ َتْذَبُحقا إِ إِ

ْلنِ  ـْ الضَّ  .(1)«َطَؾْقُؽْؿ َفَتْذَبُحقا َجَذَطًة ِم

ـْ َأَحٍد ، َكَعؿْ : َأَفُتْجِزي َطـِّل؟ َقاَل »: قولُ ـْ َتْجِزَي َط  :«َبْعَدكَ َوَل

لؿا  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  أكف يتعقـ يف إضحقة الُؿسـة وهذا إكؿا رخص لف رسقل: فيُ
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 .أو قريب مـ ذلؽ، أو الؿحتاج، وصار يف حؽؿ الؿضطر، كان قد سؾؽف مـ الذبقحة

إٓ مـ خصف ، وبالعبادات طؾك حد سقاء، أن الـاس ملمقرون بالشرع: وفيُ

يؼقل العؾؿاء العربة بعؿقم الؾػظ ٓ ولفذا ، وإٓ فإصؾ طؿقم الشريعة، الدلقؾ

 .بخصقص السبب

 واهلل أطؾؿ
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 . ّٜٛ ايٓخس ملسو هيلع هللا ىلصص٢ً ايٓيب »: رحدٜح

 د«:...ٚقاٍ، ثِ ذبذ. ثِ خطب

 

ـْ ُجـُْدِب  - 159 ـِ َطْبدِ  )وَط  اْلَبَجِؾلِّ  ْب
ِ
َيْقَم  ملسو هيلع هللا ىلصَصؾَّك الـَّبِلُّ »: َقاَل  ڤاَّلل

َل َفْؾَقْذَبْح ُأْخَرى َمَؽاَكَفا: َوَقاَل ُثؿَّ َذَبَح . ُثؿَّ َخَطَب . الـَّْحرِ  ـْ َذَبَح َقْبَؾ َأْن ُيَصؾِّ ، َم

ـْ َلْؿ َيْذَبْح َفْؾَقْذَبْح بِاْسؿِ    َوَم
ِ
 .((1)«اَّلل

l: 

 .ساق املصيف احلديث لبياٌ وقت الربح يف األضخى

 :«ڤاَّلل البجؾل  بـ طبد جـدب»: قولُ

الؽقفة ثؿ البصرة قدمفا مع بـ سػقان سؽـ  يـسب إلك جده فقؼال جـدب

 .بـ الزبقر يؼال لف جـدب الخقر مصعب

 .إكؿا تؽقن بعد صالة العقد، وأن ذبح الـسقؽة، هذا حديٌث مقافؼ لؿا تؼدمف

 .أن مـ لؿ ُتجزئ طبادتف فؾف أن يليت ببديؾفا: وفيُ

 .اهلل  بؾ هق مـ الؼربة إلك، أن هذا لقس مـ ضقاع الؿال: وفيُ

ـْ »: قولُ   َلْؿ َيْذَبْح َفْؾَقْذَبْح بِاْسؿِ َوَم
ِ
 :«اَّلل

 .اهلل طؾك اسؿ، وكسقؽتف، أي فؾقذبح ذبقحتف

 .اهلل طؾقف ٕكف ٓ يجقز أن يمكؾ مؿا لؿ يذكر اسؿ
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كعام] ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ﴿: اهلل  يؼقل  .[232: ٕا

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿: اهلل  ويؼقل

 .[:22: إكعام] ﴾ٺ ٺ

 ﴾ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ﴿: اهلل  وقال

 .[229: إكعام]

فؾق كاكت الؿسللة ، يبتؾل مـ شاء مـ طباده بؿا شاء اهلل  أن: وفيُ

لؽـ الؿسللة مسللة ، بـ كقار كافقة أبل بردة لؽاكت شاة، مسللة ذبقحة وكػك

 .ٓ يجقز لف أن يذبح اإلكسان إٓ يف وقت مخصقص، تعبد

  بِاْسؿِ »: قولُ
ِ
 :«اَّلل

وهق السقر طؾك ، أي مستعقـًا باهلل وهذا الذي يـبغل أن يسؾؽف الـاس جؿقعا

 .آستعاكة باهلل 
ومـ كسل فذبح ، طـد الذبقحة شرط يف صحة الذبقحة اهلل  وتسؿقة

ٕهنا ; وٓ غقره مـفا، وٓ يجقز أن يلكؾ هق، فنكف يسؼط طـف اإلثؿ، بغقر تسؿقة

وسقليت مزيد بقان ، وذبقحتف مقتة، فنكف يلثؿ ومـ تعؿد ترك التسؿقة، بحؽؿ الؿقتة

 .اهلل تعالك يف كتاب إصعؿة إن شاء

 :«َفْؾَقْذَبْح ُأْخَرى َمَؽاَكَفا»: قولُ

 .أي لقليت بغقرها

ـْ َطاِئَشَة   »: ڤوأما ما جاء َط
ِّ
إِنَّ َقْقًما َيْلُتقَكا بِالؾَّْحِؿ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َقْقًما َقاُلقا لِؾـَّبِل

َٓ  َٓ َكْدِري َأُذكَِر اْسؿُ   َطَؾْقِف َأْم 
ِ
قا َطَؾْقِف َأْكُتْؿ َوُكُؾقهُ »: َفَؼاَل . اهلل  .(1)«َسؿُّ
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فنن ذبائح الؿسؾؿقـ مبـقة طؾك ، والسالمة، ففذا محؿقٌل طؾك مـ فقف السرت

 .اهلل متعؿديـ طؾك غقر اسؿ وأهنؿ ذبحقا، إٓ إذا ُطؾَِؿ أهنا مقتة، السرت

 .واهلل أطؾؿ، وٓ كرامة، فعـد ذلؽ ٓ يمكؾ مـف
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 فبدأ : غٗدت َع ايٓيب ّٜٛ ايعٝد»: رحدٜح

 د«...بال أذإ ٚال إقا١َ، بايصال٠ قبٌ ارتطب١

 

ـْ َجابِرٍ  - 151 ََلِة َفَبَدَأ . َيْقَم اْلِعقدِ  ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل َشِفْدُت َمَع الـَّبِلِّ »: ڤ )َط بِالصَّ

َٓ إَقاَمةٍ ، َقْبَؾ اْلُخْطَبةِ  ًئا َطَؾك ِبََللٍ . بََِل َأَذاٍن َو  َتَعاَلك َفَلَمَر بَِتْؼَقى، ُثؿَّ َقاَم ُمَتَقكِّ
ِ
، اَّلل

َرُهؿْ ، َوَحثَّ َطَؾك َصاَطتِفِ  َـّ ، َوَوَطَظ الـَّاَس َوَذكَّ ُثؿَّ َمَضك َحتَّك َأَتك الـَِّساَء َفَقَطَظُف

َـّ  َرُه ـَ ، َيا َمْعَشَر الـَِّساءِ : َوَقاَل ، َوَذكَّ ْق َـّ َأْكَثُر َحَطِب َجَفـَّؿَ . َتَصدَّ ُؽ َفَؼاَمْت ، َفنِكَّ

ـْ ِسَطِة الـَِّساءِ  ـِ َفَؼاَلْت ، اْمَرَأٌة ِم ْي  َفَؼاَل  لَِؿ َيا َرُسقَل : َسْػَعاُء اْلَخدَّ
ِ
َـّ : اَّلل ُؽ َكَّ

ِٕ

َؽاةَ  ـَ فِل : َقاَل . ُػْرَن اْلَعِشقرَ َوَتؽْ ، ُتْؽثِْرَن الشَّ َـّ ُيْؾِؼق ـْ ُحِؾقِِّف ـَ ِم ْق ـَ َيَتَصدَّ َفَجَعْؾ

َـّ  قِؿِف
َـّ َوَخَقاتِ ِف

ـْ َأْقَراصِ  .((1)«َثْقِب بََِلٍل ِم

l: 

 .أن صالة العقد بغقر أذان وٓ إقامة: لبياٌ احلديث ساقُ املصيف 

 :وقد حقى جؿاًل مـ الػقائد

 :«َيْقَم اْلِعقدِ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلِّ َشِفْدُت َمَع »: قولُ

 .أي حضرُت 

شِفد ِطـدي رجاٌل »: ڤفنن الشفادة تليت بؿعـك الحضقر قال ابـ طباس 
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 .«وأرضاهؿ ِطـدي ُطَؿرُ ، َمرِضقُّقن

 .[296: البؼرة] ﴾ۀ ہ ہ ہ ہھ﴿: اهلل  وقال

ََلِة َقْبَؾ اْلُخْطَبةِ »: قولُ وهذا ، الخطبةأي صالة العقد تِصؾك قبؾ : «َفَبَدَأ بِالصَّ

بعد  أخروا الصالة حقث أهنؿ، بـق أمقف ولؿ يخالػ يف ذلؽ إٓ، طؾقف إجؿاع السؾػ

 .ملسو هيلع هللا ىلصٕن الـاس كاكقا يرتكقن حضقر خطبفؿ لقققعتفؿ يف آل بقت الـبل ; الخطبة

 .أن الخطبة واحدة لؿا تؼدم بقاكف: وفيُ

َٓ إَقاَمةٍ »: قولُ  :«ِبََل َأَذاٍن َو

بؾ إن إذان واإلقامة ; وٓ إقامف، العقد تصؾك بغقر أذانأن صالة : تؼدم بقاكف

 .لفا بدطة

بؾ ، وٓ دلقؾ طؾك ذلؽ، «الصَلَة جامعةٌ »: وذهب بعضفؿ إلك أكف يؼقل فقفا

فنكف ُيؼام ; وأما يف العقد، «الصَلَة جامعةٌ ، الصَلُة جامعةٌ »، ثبت هذا يف الؽسقف

 .لفا بغقر ذلؽ

ًئا »: قولُ  :«َطَؾك بََِللٍ ثؿ َقاَم ُمَتَقكِّ

 .سقاًء كان طؾك ققس أو طصا أو رجؾ، جقاز آتؽاء طـد الخطبة: فيُ

 .أن هذا إمر لقس مـ خقارم الؿروءة: وفيُ

 .خدمة الػاضؾ: وفيُ

 .والقجع، والـصب، مـ التعب، بشر يعرتيف ما يعرتي البشر ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل : وفيُ

أسؾؿ طذبف ُأبل ابـ وأمف حؿامة حبشل مـ أوائؾ مـ ، وبالل هق ابـ رباح

 .وهق يؼقل أحٌد أحد، خؾػ طذابا شديًدا يف الرمضاء

 .ولؿ يمذن ٕحٍد بعده، ملسو هيلع هللا ىلصكان ممذن الـبل 
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 :ٖٚٛ َٔ املبػسٜٔ بادت١ٓ 

 : ڤفػل صحقح البخاري مـ حديث َأبِل ُهَرْيَرَة 
َّ
: َقاَل لِباِلَلٍ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِل

ْثـِل بَِلْرَجك َطَؿٍؾ َطِؿْؾَتُف فِل اإِلْسَلَمِ ِطـَْد َصَلَِة الَػْجرِ َيا بَِلَُل » َفنِكِّل َسِؿْعُت ، َحدِّ

ل الَجـَّةِ 
ـَ َيَديَّ فِ ْر : َما َطِؿْؾُت َطَؿاًل َأْرَجك ِطـِْدي: َقاَل  «َدفَّ َكْعَؾْقَؽ َبْق َأكِّل َلْؿ َأَتَطفَّ

َّٓ َصؾَّْقُت بَِذلِ ، فِل َساَطِة َلْقٍؾ َأْو َكَفارٍ ، َصُفقًرا  إِ
َ
 «َؽ الطُُّفقِر َما ُكتَِب لِل َأْن ُأَصؾِّل

  َقاَل َأُبق َطْبدِ 
ِ
 .(1)«َدفَّ َكْعَؾْقَؽ َيْعـِل َتْحِريَؽ »: اهلل

  َأْصَبَح َرُسقُل »: َقاَل ، ڤويف حديث ُبَرْيَدَة 
ِ
ًٓ َفَؼاَل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َيا »: َفَدَطا باَِل

َّٓ َسِؿْعُت َخْشَخَشَتَؽ َأَماِملبََِلُل بَِؿ َسَبْؼَتـِل إَِلك الَجـَِّة ؟ َما  ، َدَخْؾُت الَجـََّة َقطُّ إِ

 َما  َيا َرُسقَل : َفَؼاَل باَِلٌل  ،َفَسِؿْعُت َخْشَخَشَتَؽ َأَماِمل، َدَخْؾُت الَباِرَحَة الَجـَّةَ 
ِ
اهلل

ـِ  َّٓ َصؾَّْقُت َرْكَعَتْق ْكُت َقطُّ إِ َّٓ ، َأذَّ ْلُت ِطـَْدَها َوَرَأْيُت َوَما َأَصاَبـِل َحَدٌث َقطُّ إِ َتَقضَّ

ـِ   َرْكَعَتْق
َّ
ِف َطَؾل   َفَؼاَل َرُسقُل ، َأنَّ لِؾَّ

ِ
 .أخرجف الرتمذي، (2)««بِِفَؿا»: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

 َتَعاَلك َفَلَمَر بَِتْؼَقى»: قولُ
ِ
 :«اَّلل

والحث طؾك التؼقى مـ الؿفؿات ٕهنا جامعة لَلمر ، أي يف الخطبة

 .خصال الشربخصال الخقر والـفل طـ 

، وٓ يف آخرها، أن خطبة العقد كغقرها مـ الخطب ٓ يؽرب يف أولفا: وفيُ

 .وإٓ فنن إصؾ أن الخطب لؾتذكقر والتعؾقؿ، إٓ إذا احتاج إلك ذلؽ

 :«َفَلَمرَ »: قولُ

 اهلل كؿا قال، إٓ ما جاء الدلقؾ بصرفف طـف; فرض وواجب ملسو هيلع هللا ىلصوأمر الـبل 

 :﴿[8: الحشر] ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ. 
                                                                                       

 (.3569(، ومسؾؿ يف صحقحف ):225أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)

 (.:26برقؿ ) (، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل :479أخرجف الرتمذي ) (2)



            

 401 ملسو هيلع هللا ىلصكتاب صفة صالة النيب 
 

 .«ما أمرُتُؽؿ بِف فافعُؾقا ِمـُف ما اسَتطعُتؿ»: ملسو هيلع هللا ىلصوقال الـبل 

  بَِتْؼَقى»: قولُ
ِ
 :«اَّلل

كان يلمر هبا يف ُخَطبِِف  ملسو هيلع هللا ىلصوالـبل ، والبعد طـ كقاهقف، اهلل  أي بطاطة

 :ويف خطبة الحاجة وفقفا، كثقرا

 ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿: اهلل  يؼقل
 ﴾ھ ہ ہ ہ﴿: اهلل  التَْؼَقى محؿقٌل طؾك ققل وَحؼَّ ،  [213: آل طؿران]

 .[27: التغابـ]

 .[397: البؼرة] ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ﴿: وطؾك ققلف

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿: اهلل  وقال

 .[2: الـساء] ﴾ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ﴿: اهلل  ويؼقل

﮼﮽  ﮻  ﮺  ﮹  ﮸  ﮷  ﮶  ﮵  ﮳ ﮴  ﮲  حزاب] ﴾ۓ ۓ   .[82، 81: ٕا

 .وغقر ذلؽ مـ الخطب، وإطقاد، تتؽرر يف خطِب الجؿعة، ففذه ثالُث آيات

 .كان يػتتح خطبتف بخطبة الحاجف، ملسو هيلع هللا ىلصإذ أن الـبل 

  كؿا يف حديث َطْبدِ ، يعؾؿفؿ خطبة الحاجة بؾ كان 
ِ
، ڤ بـ مسعقد اهلل

َؿـَا َرُسقُل »: َقاَل    َطؾَّ
ِ
ِف َكْسَتِعقـُُف َوَكْسَتْغِػُرُه ، ُخْطَبَة اْلَحاَجةِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َأِن اْلَحْؿُد لِؾَّ

ـْ ُشُروِر َأْكُػِسـَا ـْ َيْفدِ ، َوَكُعقُذ بِِف ِم ـْ ُيْضِؾْؾ َفََل َهاِدَي َلفُ ، اَّللُ َفََل ُمِضؾَّ َلفُ  َم ، َوَم

 َّٓ َٓ إَِلَف إِ ًدا َطْبُدُه ، اَّللُ  َوَأْشَفُد َأْن   .(1)«...َوَرُسقُلفُ َوَأْشَفُد َأنَّ ُمَحؿَّ
                                                                                       

(، والرتمذي 216 - 215/ 4(، والـسائل )3229(، وأبق داود )4:4 - 4:3/ 2أخرجف أحؿد ) (1)

، وهق «هذا حديث حسـ»( وقال الرتمذي: 294 - 293/ 3(، والحاكؿ )29:3(، وابـ ماجف )2216)

 (، وقال فقف: هذا حديث صحقح.965برقؿ ) يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل 
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  2/جإفــادة ذوي األفهـــام بشرح عمدة األحكام

 

ففل أمر بامتثال لجؿقع ، والـقاهل، فقفا مالك إوامر، اهلل وإمر بتؼقى

، اهلل كؿا أن فقفا إمر بالصرب طؾك أقدار، والبعد طـ جؿقع الـقاهل، إوامر

ـِ َمالٍِؽ  فػل حديث َأَكسِ   ، ْب
َّ
 َتْبؽِل َطَؾك َقْبرٍ  ملسو هيلع هللا ىلصَأّن الـَّبِل

َ
َفَؼاَل َلَفا ، َمرَّ بِاْمَرَأٍة َوِهل

 
ُّ
 .(1)«اَّللَ َواْصبِرِي اتَِّؼل»: ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِل

 :«َوَحثَّ َطَؾك َصاَطتِفِ »: قولُ

، ولؽـ هذا مـ التػصقؾ بعد اإلجؿال أي أكف حث، اهلل مـ صاطتف وتؼقى

 .اهلل  وحرص طؾك صاطة، ورغب
ڈ ژ ژ ڑ ﴿: والدكققية وإخروية، الديـقةوما يف ذلؽ مـ الربكات 

ڑ ک ک ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

 .[8:: الـحؾ] ﴾ڱ

 .[82: إحزاب] ﴾﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼﴿: اهلل  ويؼقل

 .[243: آل طؿران] ﴾ی ی ی ی جئ﴿: اهلل  ويؼقل

َرُهؿ»: قولُ  :«َوَوَطَظ الـَّاَس َوَذكَّ

ك، وطظفؿ بالرتغقب والرتهقب الؼرآن مقطظة قال  اهلل  وقد سؿَّ

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ﴿: تعالك

 .[68: يقكس] ﴾ک

  وَطَظـَا رسقُل »: ڤويف حديث العرباض 
ِ
 َمْقِطَظًة وِجَؾْت مـفا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

  يا رسقَل : فؼْؾـَا: قال، وَذَرَفْت مـفا العققنُ ، الؼؾقُب 
ِ
ٍع ، اهلل كَلنَّ هذه َمْقِطَظُة ُمقدِّ

ْؿِع والطَّاَطةِ : فؿاذا َتْعَفُد إلقـا؟ فؼال ـْ َيِعْش مـؽؿ بعدي ، ُأوِصقُؽْؿ بالسَّ فنكف َم
                                                                                       

 (.37:(، ومسؾؿ يف صحقحف )2363قحف )أخرجف البخاري يف صح (1)



            

 403 ملسو هيلع هللا ىلصكتاب صفة صالة النيب 
 

ـْ ، فعؾقؽؿ بُسـَّتِل، فَسَقَرى اختَلًفا كثقًرا ـَ ِم ـَ الَؿْفِديْق اِشِدي وُسـَِّة الُخَؾَػاِء الرَّ

ُؽقا بفا، َبْعِدي قا طؾقفا بالـَّقاِجذِ ، َتَؿسَّ فنِنَّ كؾَّ : وإيَّاُكؿ وُمْحَدَثاِت إُُمقرِ ، وَطضَّ

 .أخرجف أبق داود والرتمذي وغقرهؿا، (1)«بدطٍة ضَللة

ففق مـ العام الذي يراد بف ، والـاس هـا الؿراد هبؿ مـ حضر مـ الؿسؾؿقـ

 .الخصقص

َرُهؿْ »: قولُ  :«َوَذكَّ

اهلل  فؼد قال، وبؿا يـبغل أن يؽقكقا طؾقف، أي ذكرهؿ بؿا يجب طؾقفؿ

 :﴿[33-32: الغاشقة] ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې. 

 .[21-:: إطؾك] ﴾ې ى ى ائ ائەئ ەئ وئ وئ﴿: اهلل  وقال

 .[66: الذاريات] ﴾ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿: اهلل  ويؼقل

 :«ُثؿَّ َمَضك َحتَّك َأَتك الـَِّساءَ »: قولُ

حقث ضـ أكف لؿ ، والسبب يف ذلؽ، ووطظفـ وتذكقرهـ، أي إلسؿاطفـ

 .كؿا جاء يف الروايات إخرى، ُيسِؿْعُفـ

َـّ »: قولُ َرُه َـّ َوَذكَّ  .طؾك ما تؼدم: «َفَقَطَظُف

 .والـساء أحقج إلك الؿقاطظ مـ الرجال

 .اهلل واستحباب ذلؽ طؾك ما سقليت إن شاء، جقاز خروج الـساء لؾعقد: وفيُ

ـَ ، َيا َمْعَشَر الـَِّساءِ »: قولُ ْق  :«َتَصدَّ

 الؿالأي بلمقالؽـ ويدخؾ يف ذلؽ الصدقة الحسقة والؿعـقية لؽـ صدقة 

َصَدَقتِِف  ُكؾُّ اْمرٍِئ يف ضِؾِّ »: يؼقل، ملسو هيلع هللا ىلصٕن الـبل ; وأمرهـ بالصدقة واإلكػاق، أضفر

                                                                                       

 (.3846(، وهق يف الصحقحة لإلمام إلباين رحؿف برقؿ )53(، وابـ ماجف )3787أخرجف الرتمذي ) (1)



 
404 

 

  2/جإفــادة ذوي األفهـــام بشرح عمدة األحكام

 

ـَ الـَّاسِ   .(1)«َحتَّك ُيْػَصَؾ َبْق

ـَ »: قولُ ْق  :«َتَصدَّ

 .بؼدر ما يستطقع، مؿا لدى اإلكسان، والؿراد بف اإلكػاق

َـّ َأْكَثُر َحَطِب َجَفـَّؿَ »: قولُ ُؽ  :«َفنِكَّ

 .اهلل السالمة كسلل، وققد جفـؿأي 

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ﴿: اهلل  قال

 .[7: التحريؿ] ﴾ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ

 .ولفا غقر ذلؽ مـ إسؿاء، اسؿ مـ أسؿاء الـار: جفـؿ

َؾْعُت يف »: ملسو هيلع هللا ىلص وقد قال الـبل َؾْعُت يف اْلَجـَِّة َفَرَأْيُت َأْكَثَر َأْهِؾَفا اْلُػَؼَراَء َواصَّ اصَّ

 .ڤبـ حصقـ  أخرجف البخاري طـ طؿران، (2)«َفَرَأْيُت َأْكَثَر َأْهِؾَفا الـَِّساءَ الـَّاِر 

ـْ ِسَطِة الـَِّساءِ »: قولُ  :«َفَؼاَمْت اْمَرَأٌة ِم

 مـ: وققـــؾ، مـ خقرة الــساء: وققؾ، أي قامت امرأة مـ وسط الـساء

 .أي أهنا لقست ذات كسب، مـ َضَعَػت الـساء: بؾ ققؾ، أوسطفـ سـًا

 .فؼامت; والذي يظفر أهنا كاكت يف وسط الـساء

ـِ »: قولُ ْي  :«َسْػَعاُء اْلَخدَّ

 .وكحق ذلؽ، أي أن يف خدها مقؾ إلك السقاد مـ لػحت الشؿس

إذ لعؾ هذا إمر كان ; جقاز كشػ الؿرأة طـ وجفف، ولقس يف هذا الحديث

 .محتؿؾة الجؾقة بلدلةفال ُترتك إدلة الشرطقة الؿحؽؿة ; قبؾ كزول آية الحجاب
                                                                                       

، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام ڤبـ طامر  (، مـ حديث طؼبة28444أخرجف أحؿد يف مسـده ) (1)

 (، وقال فقف: هذا حديث صحقح طؾك شرط الشقخقـ.39:برقؿ ) القادطل 

 (.4352أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)



            

 405 ملسو هيلع هللا ىلصكتاب صفة صالة النيب 
 

 ؟! لَِؿ َيا َرُسقَل : َفَؼاَلْت »: قولُ
ِ
 :«اَّلل

 .أي ما السبب

 .سمال العالؿ طؾك ما أشؽؾ: وفيُ

 .مع إدب وآحرتام، مراجعة العالؿ: وفيُ

 .فنن ذلؽ سبب آستقعاب; إذا استطاع اإلكسان; وفقف تعؾقؾ إوامر والـقاهل

َـّ ُتْؽثِْرنَ »: قولُ ُؽ َكَّ
َؽاةَ  ِٕ  .«الشَّ

، فتتشؽك مـ آبـ، وحالتـا كذا، وما صـعت، ما رأيت، أي التشؽل

 .والجار، وإخ، وإب، والزوج

 :«َوَتْؽُػْرَن اْلَعِشقرَ »: قولُ

كؿا يف حديث ابـ  «الؽػر باهلل ؟!: اهلل قؾـ يا رسقل»: ويف رواية، أي الزوج

 .«ُكػراِن الَعِشقرِ »: قال، طباس

وٓ ترضك ، وتستؼؾؾ الؽثقر، وٓ تثـل طؾك إحساكف، معروففأي ٓ تشؽر 

: ملسو هيلع هللا ىلصكؿا قال الـبل ، فقـبغل أن ُيصرب طؾقفـ، وهذه طادة الـساء، بالؼؾقؾ

َؾع ، فنن الؿرأَة ُخؾؼت مـ ِضَؾع، اْسَتْقُصقا بالـساء خقرا» وإن أطقَج ما يف الضِّ

 .(1)«يزْل أطقَج وإِن تركَتُف لؿ ، فنِن ذهبَت ُتؼقُؿُف كسرَتفُ ، أطَله

ما هق إٓ الؽسر لفا ; إذا أكت تريد مـفا أن تؽقن طؾك الصراط الؿستؼقؿ

طؾك ، مـ الؼبقل وسايرها اهلل  لؽـ ارضك مـفا بؿا يسر، بالطالق

، والتمدة، لؽـ بالصرب، اهلل وطـ ديـ، اهلل اطقجاجفا بغقر أن تخرج طـ شرع

 .وغقر ذلؽ، والدطاء، والصػح، والعػق، واإلحسان، والسؽقـة
                                                                                       

 (.2579(، ومسؾؿ )4442أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)



 
406 

 

  2/جإفــادة ذوي األفهـــام بشرح عمدة األحكام

 

كؿا ، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  بـت محؿد إلك رسقل يرسؾـ فاصؿة ملسو هيلع هللا ىلصوإٓ فزوجات الـبل 

ـِ ِشَفاٍب : جاء يف الحديث ـْ اْب دُ ، َط ـُ َطْبدِ  َأْخَبَركِل ُمَحؿَّ ـِ  ْب ْحَؿ ـِ  الرَّ ْب

ـِ ِهَشامٍ  اْلَحاِرِث   ، ْب
ِّ
 »: َقاَلْت ، ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َطائَِشَة َزْوَج الـَّبِل

ِّ
 ملسو هيلع هللا ىلصَأْرَسَؾ َأْزَواُج الـَّبِل

  بِـَْت َرُسقلِ  َفاصَِؿةَ 
ِ
  إَِلك َرُسقلِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ِ
َفاْسَتْلَذَكْت َطَؾْقِف َوُهَق ُمْضَطِجٌع ، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

  َيا َرُسقَل : َفَؼاَلْت ، َفَلِذَن َلَفا، َمِعل فِل مِْرصِل
ِ
إِنَّ َأْزَواَجَؽ َأْرَسْؾـَـِل إَِلْقَؽ ، اهلل

 .(1)«اْلَعْدَل فِل اْبـَِة َأبِل ُقَحاَفةَ  َيْسَلْلـََؽ 

، العابدات، الطاهرات، مع زوجاتف الػاضالت ملسو هيلع هللا ىلصفنذا كان هذا حال الـبل 

 .الؼاكتات، الؿممـات، السائحات

 وكثقرات، والقرع، والتَُّؼقی، والػفؿ، قؾقالت العؾؿ، بـا مع زوجاتـا فؽقػ

 .اهلل السالمة كسلل، السخط

، وإكاة، والحؾؿ، والتجاوز، والصػح، العػقلؽـ مع ذلؽ ٓ بد مـ 

 .وغقر ذلؽ، واإلكرام، واإلحسان

 .وهلل الحؽؿة البالغة والحجة الدامغة، فنن زمــا ٓ يصؾح لف إٓ هذه الـساء

 .اهلل إٓ مـ رحؿ، اهلل فالـاس يف إطراٍض طـ ديـ

، وصقب والصقارف طـ الخقر مـ كؾ حدب، والباليا طظقؿة، والػتـ كثقرة

ويف ، واهلل إين ٕطؾؿ ذكبل يف خؾؼ زوجتل: قال بعضفؿ، وقد ُكبتؾك بسبب ذكقبـا

 .«خؾؼ دابتل

ـَ »: قولُ ْق ـَ َيَتَصدَّ  :«َفَجَعْؾ

 .أي بادرت إلك اإلكػاق يف أوجف الخقر

                                                                                       

 (.3553أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (1)



            

 407 ملسو هيلع هللا ىلصكتاب صفة صالة النيب 
 

 .ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  سرطة آمتثال ٕمر رسقل: وفيُ

 .ملسو هيلع هللا ىلصطؾك مالزمة أمر الـبل ، وحرص الصحابقات الػاضالت

 .الصحابقات مـ الـاروخقف 

تصدقـ ، بادرن إلك ذلؽ، لقؽقن سرت مـ الـار; اكظر حقث أمرهـ بالصدقة

 .ـ وأرضاهـرضل اهلل طـفبلكَػس ما يؿؾؽـ 

َـّ »: قولُ ـْ ُحِؾقِِّف  :«ِم

 .أي مؿا يؾبس مـ الذهب والػضة

ـَ فِل َثْقِب ِبََلٍل َّ»: قولُ  :«ُيْؾِؼق

 .ٕكف كان الؿخقل بجؿع الصدقة

َـّ »: قولُ ـْ َأْقَراصِِف  :«ِم

 .ويف إكقف طـد بعض الـاس، وهق ما يقضع يف أذان

َـّ »: قولُ قِؿِف
 :«َوَخَقاتِ

 .وهق ما ُيقضع يف إصابع

 :حهِ ايرٖب احملًل 

خالًفا لؿا ذهب إلقف ، ويف هذا دلقٌؾ طؾك جقاز استخدام الذهب الُؿَحؾؼ

بؾ إكف ٓ ، طؾك هقئة الِحؾؼةفنن الِؼرط والَخاتؿ يليت ، الشقخ إلباين 

 .اإٓ محؾؼً ; يؿؽـ أن ُيستخدم كقع مـ الذهب

 وباَّلل التقفقؼ
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 أَسْا زضٍٛ إٔ خنسج يف »: رحدٜح

 د«...ايعٝدٜٔ ايعٛاتل ٚذٚات ارتدٚز

 

ـْ ُأمِّ َططِقَّةَ  - 152 َْكَصاِريَّةِ  - )َط ْٕ   َأَمَرَكا َرُسقُل »: َقالَْت  - ُكَسقْبََة ا
ِ
َأْن ُكْخرَِج فِل  ملسو هيلع هللا ىلص اَّلل

ـِ الَْعَقاتَِؼ َوَذَواِت الُْخُدورِ  ـَ ، الِْعقَدْي ـَ ُمَصؾَّك الُْؿْسؾِِؿق  .(1)«َوَأَمَر الُْحقََّض َأْن َيْعتَِزْل

َـّا ُكْمَمُر َأْن َكْخُرَج َيْقَم الِْعقدِ »: َوفِل َلْػظٍ  ـْ ِخْدِرَها، ُك َحتَّك ، َحتَّك ُكْخرَِج الْبِْؽَر ِم

َيْرُجقَن َبَرَكَة َذلَِؽ الْقَْقِم ، َفقَُؽبِّْرَن بَِتْؽبِقرِِهْؿ َوَيْدُطقَن بُِدَطائِِفؿْ ، الُْحقَُّض َتْخُرَج 

 .«(َوُصْفَرَتفُ 

l: 

 .ساق املصيف احلديث لبياٌ مشسوعية خسوج اليساء لصالة العيد

 :«أم ططقة»: قولُ

 .ملسو هيلع هللا ىلص بـت الـبل هل كسقبة إكصارية غاسؾة زيـب

لقبقـ ، أحاديث باب صالة العقديـ هبذا الحديث وختؿ الؿصـػ 

 .وجقب صالة العقد طؾك الؼقل الراجح مـ أققال أهؾ العؾؿ

 .لف حؽؿ الرفع، «وُكفقـا، ُأمركا»: فؼقل الصحابل ملسو هيلع هللا ىلصإذ أن أمِر هق الـبل 

وقد يؽقن إمر لإلرشاد إذ ٓ يعؾؿ مـ قال بقجقب خروج الـساء إلك 

 .ڤمصؾك العقد مـ الصحابة 
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ـِ »: قولُ  :«أْن ُكْخرَِج فِل اْلِعقَدْي

 يف صالة العقديـ، يعـل يخرجـ إلك الؿصؾك

 :«اْلَعَقاتَِؼ »: قولُ

 .وهل التل قاربت البؾقغ، جؿع طاتؼ

 :«َوَذَواِت اْلُخُدورِ »: قولُ

 .البالغات الاليت يؾزمـ البقت حشؿة واحتجاًبا

ـْ َأبِل َسِعقٍد اْلُخْدِريِّ ، ملسو هيلع هللا ىلصِويفْ الحديث وصػ حقاء الـبل  : َقاَل ، ڤفَع

« 
ُّ
ـْ اْلَعْذَراِء فِل ِخْدِرَها ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن الـَّبِل

 .(1)«َأَشدَّ َحَقاًء مِ

 :«َوَأَمَر اْلُحقََّض »: قولُ

كؿا ، ولقس الؿراد بف البالغات، أي الاليت يتؾبسـ بالحقض يف حال الخروج

 .ُيػَفؿ يف بعض إحاديث

ـَ َأْن »: قولُ ـَ ُمَصؾَّك اْلُؿْسِؾِؿق  :«َيْعَتِزْل

، كجسف وكحق ذلؽ ولقس معـاه أن الؿرأة، حتك ٓ يؼع مـفـ تؼطقع الصػقف

وٓ دٓلة ، أكف ٓ يجقز لؾحائض أن تدخؾ الؿسجد، واستدل بف بعض أهؾ العؾؿ

، أو طدم إشغال الؿسؾؿات، فقف ٓحتؿال أن يؽقن الؿراد طدم تؼطقع الصػقف

 .الؿصؾقات

ففق حديث ضعقػ  «ٓ أحؾ الؿسجد لحائض وٓ جـب»: وأما حديث

 .بـت دجاجة ويف إسـاده جسرة، ڤطـ طائشة  (343) أخرجف أبق داود

هبذا ، وغقره مؿـ يرى وجقب صالة العقد واستدل شقخ اإلسالم 
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410 

 

  2/جإفــادة ذوي األفهـــام بشرح عمدة األحكام

 

فؿـ باب أولك خروج غقرهـ ، أمر اْلُحقََّض أن يخرجـ ملسو هيلع هللا ىلصالحديث إذ أن الـبل 

 .إلك الؿصؾك

 .أكف صالة العقد تؽقن يف الؿصؾك: وفيُ

 :حهِ حغٛز ايٓطا٤ يضال٠ ايعٝد 

ففؾ يؼال بلن إمر بنخراج الـساء يدل ، أن إمر يػقد القجقب: والؼاطدة

 طؾك وجقب شفقدهـ صالة العقد؟

 .أختؾػ العؾؿاء يف حؽؿ خروج الـساء إلك الؿصؾك يف صالة العقد طؾك أققال

الؼقل ُحؽل طـ صائػة مـ السؾػ مـفؿ طؾؼؿة  وهذا، أكف مستحب: إول

وروي طـ ابـ طؿر أكف كان يخرج كساءه وهق مروي طـ طؾك وأبل بؽر وهق 

 .ققل إسحاق وابـ حامد

 .«ٓ أحب مـعفـ أذا أردن الخروج»: وقال أحؿد يف رواية ابـ مـصقر

 ُحؽل طـ مالؽ وقال بف صائػة مـ، غقر مستحب وٓ مؽروه، أكف مباح: الثاين

 .الحـابؾة

وهق ققل الـخعل ويحل إكصار والثقري   بعد الـبل، أكف مؽروه: الثالث

ٓ يعجبـل يف زمــا ٕكف فتـة وأستدل همٓء : وابـ الؿبارك وأحؿد يف رواية حرب قال

 اهلل لق أدرك رسقل ڤوقد قالت طائشة   بلن الحال قد تغقر بعد مقت الـبل

 .بـل إسرائقؾ الؿساجد كؿا مـعت كساءما أحدث الـساء بعده لؿـعفـ  

وهذا ققل ٕبل حـقػة وأصحابف ، أكف يرخص لؾعجائز دون الشقاب: الرابع

وهق مروي طـ ابـ طباس لؽـ ، ومروي طـ الـخعل وكؼؾف حـبؾ طـ أحؿد

 .سـده ضعقػ
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وفسر ، يستحب الخروج لؾعجائز ومـ لقست مـ ذوات الفقئات: الخامس

، ومـ تؿقؾ الـػقس إلقفا، بذوات الحسـ والجؿالأصحابف ذوات الفقئات 

 .فقؽره لفـ الخروج لؿا فقف مـ الػتـة

طـ أبل بؽر ، وكؼؾ طقاض والحافظ وكذا الشقكاين ققل سادس: السادس

بـ غقاث طـ  طـ حػص، (3/292وطؿر أخرج ابـ أبل شقبة يف الؿصـػ)

حؼ طؾك كؾ »: ؽرقال أبق ب: بـ طروة طـ صؾحة القامل قال اهلل بـ طبقد الحسـ

 .«ذوات كطاق الخروج إلك العقديـ

، ڤبـ مصرف القامل وبقـ أبل بؽر  ففق ضعقػ لالكؼطاع بقـ صؾحة

 .طدى أكس مع الخالف فقف، ڤفطؾحة لؿ يسؿع مـ أحٍد مـ الصحابة 

وابـ الؿـذر يف  (3/292طـد ابـ أبل شقبة ) ڤوأما ما جاء طـ طؾك 

ا مـ صريؼ الحارث دًّ ج(بؾػظ حديث أبل بؽر ففق ضعقػ 5/373إوسط )

 .إطقر طـف وقد كذب

وهق أقرب إققال إلك الصقاب وأمر ، الؼقل بآستحباب: الراجح هق

 .يؽقن لإلرشاد ولبقان تقكقد آستحباب  اهلل رسقل

وإوسط ، (3/292شقبة)طـد طـ ابـ أبل ، ڤوأما ما صح طـ ابـ طؿر 

بـ طؿر  اهلل كان طبد»: مـ صريؼ أيقب طـ كافع قال، (5/374ٓبـ الؿـذر )

 .«يخرج إلك العقد مـ استطاع مـ أهؾف

وأكثر ما فقف أكف يدل طؾك استحباب الصحابة ، فؾقس فقف دٓلة طؾك وجقب

 .لخروج الـساء إلك الؿصؾك لؾعقد، ڤ

. «حؼ طؾك الؿرأة أن تخرج»:  ققلفؿاثؿ يف، وأما القجقب فؾؿ يثبت سـًدا
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 .والحؼ يشؿؾ القاجب والؿستحب

وٕن ، والؼقل إول هق الصحقح لعدم ثبقت الؼقل بالقجقب طـ أحد

 .فػل صالة العقد مـ باب أولك، الؿرأة ٓ يجب طؾقفا الخروج يف الػريضة

 :(«اْلِعقدِ ُكـَّا ُكْمَمُر َأْن َكْخُرَج َيْقَم »: َوفِل َلْػظٍ »): قولُ

: ڤفؼقل الصحابل ، ملسو هيلع هللا ىلصوأن ققلف كممر مـ الـبل ، طدكا إلك الؼقل إول

 .ولف حؽؿ الرفع، ملسو هيلع هللا ىلصالؿراد بف طفد الـبل ، «وكـا كػعؾ، وكـا كؼقل، كـا كممر»

 : «َكْخُرَج َيْقَم اْلِعقدِ »: قولُ

 .أي لصالة العقد

 :«َحتَّك ُكْخرَِج اْلبِْؽرَ »: قولُ

 .تتزوجوالتل لؿ ، البالغة

 :«مـ خدرها»: قولُ

 .فتؽقن فقف الجارية البؽر، هق كاحقة يف البقت يرتك طؾقفا سد: الخدر

، وزمـ التابعقـ، ڤوالصحابة  زمـ الـبل ، وهذا يف الزمـ الؿاضل

 .ومـ إلقفؿ، وزمـ أتباع التابعقـ

فقفـ قؾة حقاء ، اهلل الثقبات وإبؽار أما كساء هذا الزمـ إٓ مـ رحؿ

 .وٕبـاء الؿسؾؿقـ، وٕبـائـا، الفداية لـا اهلل  كسلل

، قؾ الحقاء يف كثقٍر مـ الـاس، ٓ سقؿا مع تقفر وسائؾ التقاصؾ آجتؿاطل

 .ٕن اإلكسان إذا تعاصك الؿـؽر يف السر يقشؽ أن يؼؾ حقاءه يف الجفر

وإكؿا ُيخرج ، رٌد طؾك مـ زطؿ أن إبؽار ٓ يشفدن صالة العقد: وفيُ

 .فالحديث طام يف خروج الـساء جؿقًعا، الؽفالت، والـساء الَتِػالت، العجائز
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 :آداب خسٚج املسأ٠ يضال٠ ايعٝد 

فؼد جاء يف ، ويجب طؾك الؿرأة طـد الخروج لصالة العقد أن تتخذ لفا ساترا

َٓ َيُؽقُن َلَفا  ُقْؾُت َيا َرُسقَل : قالت، ڤحديث ُأمِّ َططِقََّة   إِْحَداَكا 
ِ
: ِجْؾَباٌب َقاَل اهلل

ـْ ِجْؾَبابَِفا»  .(1)«لُِتْؾبِْسَفا ُأْخُتَفا ِم

كاكت ، ٕهنا إذا خرجت متربجة، فدل طؾك وجقب السرت وإٓ ٓ تخرج

 .ومػتقكة يف كػس الققت، ُمػتِـَة، فاتـة

  َلَؼْد َكاَن َرُسقُل »: َقاَلْت  ڤويف حديث َطاِئَشَة 
ِ
، ُيَصؾِّل اْلَػْجرَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـْ اْلُؿْممِـَاِت 
َـّ َما ، َفَقْشَفُد َمَعُف كَِساٌء مِ ـَ إَلك ُبُققتِِف َـّ ُثؿَّ َيْرِجْع َعاٍت بُِؿُروصِِف ُمَتَؾػِّ

َـّ َأَحدٌ  ـْ اْلَغَؾسِ ، َيْعِرُفُف
 .وقد تؼدم، «مِ

بعد أن خطب  ملسو هيلع هللا ىلصفنن الـبل ، طـ الرجال، وأيًضا يـبغل أن تتؿقز الـساء

دل ، ووطظفـ، فخطبفـ، ذهب إلك الـساء، يسؿعـوضـ أن الـساء لؿ ، الرجال

، أو كحق ذلؽ، يعزلفـ أو خؾػ تبة، إما بشلء، طؾك أهنـ مـعزٓت طـ الرجال

 .إذا كان الؿؽان متؼارًبا

 :«َحتَّك َتْخُرَج اْلُحقَُّض »: قولُ

إذ لق كان إمر لقس مـ الؿفؿات ما أمر ، هذا فقف مبالغة يف إخراج الـساء

 .وٓ تصقم، وقد ُطؾِؿ أن الحائض ٓ ُتَصؾل، اْلُحقَُّض بنخراج 

 :فٛا٥د خسٚج ايٓطا٤ يف صال٠ ايعٝد 

 :مـ طدة أوجف، ولؽـ يف هذا الؿقصـ خروجفـ طبادة

 .تؽثقر سقاد الؿسؾؿقـ: إول
                                                                                       

 (.9:1أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (1)
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 .ملسو هيلع هللا ىلصالعؿؾ بسـة الـبل : الثاين

 .مشاركة الؿسؾؿقـ يف التؽبقر: الثالث

 .وهؿ الجؾساء ٓ يشؼك هبؿ جؾقسفؿ، بالدطاءمشاركة الؿسؾؿقـ : الرابع

 :«َفُقَؽبِّْرَن بَِتْؽبِقرِِهؿْ »: قولُ

 .لؿا يف ذلؽ مـ آفتتان، لؽـ تؽبقرهـ سرا ٓ يجفرن بحقث ُيسؿعـ الـاس

 :«َوَيْدُطقَن بُِدَطائِِفؿْ »: قولُ

لؽـ ٓ بلس إذا دطا اإلكسان ، لقس هـاك وقٌت مخصقص لؾدطاء يقم العقد

فنن كؾ ذلؽ مـ ، أو داخؾ يف الصالة، أو مـتظر الصالة، متقجف إلك الصالةوهق 

 .ففذا يحتاج إلك دلقؾ، لؽـ ٓ يخصص وقت دون وقت، الجائزات

 :«َيْرُجقَن َبَرَكَة َذلَِؽ اْلَقْقمِ »: قولُ

ويتعافقن ، طقًدا لؾؿسؾؿقـ يجتؿعقن فقف اهلل  جعؾف، ففق يقٌم مبارك

 .ويتذاكرون مـ أيات ما فقف بالغ لفؿ إلك حقـ، الزٓتطؿا جرى بقـفؿ مـ 

، بإمر الشرطل، يقسع طؾك الـاس فقف اهلل  أن، ومـ بركة ذلؽ الققم

 اهلل  وأما الشرطل فنن، يقم العقد الـاس تتقسع أما الؼدري فلكثر، والؼدري

تقسعة طؾك يف طقد الػطر ، إذ أمر بزكاة الػطر، قد أمر بالتقسعة طؾك الؿساكقـ

 .لؾتقسعة طؾك الؿساكقـ، وأمر بالتصدق مـ إضحقة يف طقد إضحك، الؿساكقـ

 :«َوُصْفَرَتف»: قولُ

 واهلل ، لؿا يؼع فقف مـ تؽػقر الذكقب، يرجقن أيًضا صفرت ذلؽ الققم

 .كريٌؿ طظقؿ

وهل مسللة ، وُيسَتَدُل هبذا الحديث أيًضا طؾك مسللة مفؿة مـ مسائؾ العقد



            

 415 ملسو هيلع هللا ىلصكتاب صفة صالة النيب 
 

 .يف العقديـ التؽبقر

وحتك يخرج ، فالجؿفقر طؾك أن تؽبقر طقد الػطر يبدأ مـ غروب الشؿس

 ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې﴿: قال اهلل  ٕن، اإلمام

 .[296: البؼرة]

واكتفاء العدة يؽقن بغروب آخر ، فحث طؾك التؽبقر بؿجرد اكتفاء العدة

 .وهذا أيضا ققل الشافعل ، شؿس مـ رمضان
والتؽبقر مـ أول أيام ، بذكره اهلل  أمر وأما يف طقد إضحك فؼد

،  [314: البؼرة] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ﴿: اهلل  يؼقل، العشر

 .[39: الحج] ﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴿: اهلل  ويؼقل

 .هـ طشر ذي الحجة: فإيام الؿعؾقمات

 .هل أيام العقد يف ذي الحجة: وإيام معدودات

ـِ َطامٍِر  وأصح ما جاء حديث ُطْؼَبةَ    َقاَل َرُسقُل : َقاَل ، ڤْب
ِ
َيْقُم »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ْسََلِم َوِهَل َأيَّاُم َأْكٍؾ َوُشْرٍب 
 .(1)«َطَرَفَة َوَيْقُم الـَّْحرِ َوَأيَّاُم التَّْشرِيِؼ ِطقُدَكا َأْهَؾ اإْلِ

 
ِّ
ـْ ُكَبْقَشَة اْلُفَذلِل   َقاَل َرُسقُل : َقاَل  ڤ، َوَط

ِ
َأْكٍؾ َأيَّاُم التَّْشرِيِؼ َأيَّاُم »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

فِ   .(2)«َوُشْرٍب َوِذْكرٍ لِؾَّ

 .فقفا اهلل  كؿا أكف يذكر، ففل أيام فضقؾة ُيروح اإلكسان طؾك كػسف فقفا

وذكر إضحك يبدأ مـ فجر يقم طرفة طؾك الؼقل الصحقح مـ أققال أهؾ 

 .ويـتفل قبؾ غروب يقم الثالث طشر، العؾؿ
                                                                                       

 (، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل 4115(، والـسائل ):352أخرجف أبق داود ) (1)

 (، وقال فقف: هذا حديث حسـ طؾك شرط الشقخقـ.41:)

 (.2252أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (2)
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  طـ طبدِ وإكؿا ثبت ، ملسو هيلع هللا ىلصولقس يف التؽبقر شلء يصح طـ الـبل 
ِ
ـِ  اهلل ب

اَم التَّشريِؼ »: ڤمسعقٍد  َّٓ ، اهلُل أكرُب اهلُل أكربُ  :أكَّف كان ُيؽبُِّر أيَّ واهلُل ، اهلل ٓ إلَف إ

 .«وهلل الَحؿد، اهلُل أكرب أكرب

ـِ َطبَّاٍس  ـْ اْب اهلُل َأْكَبُر  اهلُل َأْكَبُر َكبِقًرا اهلُل َأْكَبُر َكبِقًرا»: َأكَُّف َكاَن َيُؼقُل ، ڤَوَط

ِف اْلَحْؿدُ  َوَأَجؾُّ   .وقد تؼدما معـا، «اهلُل َأْكَبُر َولِؾَّ

اهلل  :كلن يؼقل، صح مـف ذلؽ، وتؽرارا، ومـ أصؾؼ التؽبقر وكرب مراًرا

 .ويستؿر طؾك ذلؽ، اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،أكرب

 :َٛاطٔ ايتهبري 

 .والتؽبقر يمتك بف يف مقاصـ

 .اهلل  لتـزيفيمتك بف : إول
 .وهذا يف كثقر مـ الؿقاصـ: إلرهاب العدو: الثاين

 .واسع ، طظقؿ، وأكف كبقرٌ : اَّلل  لبقان طظؿ: الثالث
 :زمبا ٜهرب حني تًتكٞ ادتٝٛش ملسو هيلع هللا ىلصٚنإ ايٓيب  :ايسابع 

ـْ َأَكسِ  ـِ َمالٍِؽ  َط   َأنَّ َرُسقَل »: ڤْب
ِ
ـَ َخَرَج إَِلك َخقَْبرَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ، َلْقاًل  َأَتاَها، ِحق

َوَمَؽاتِؾِِفْؿ  َفَخَرَجْت َيُفقُد بِِؿَساِحقِفؿْ . َوَكاَن إَِذا َأَتك َقْقًما بَِؾْقٍؾ َلْؿ ُيِغْر َحتَّك ُيْصبَِح 

ا َرَأْوُه َقاُلقا دٌ : َفَؾؿَّ ٌد َواْلَخِؿقُس ، ُمَحؿَّ  ُمَحؿَّ
ِ
  َفَؼاَل َرُسقُل ، َواهلل

ِ
. اَّللُ َأْكَبرُ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـَ ، إِكَّا إَِذا َكَزْلـَا بَِساَحِة َقْقمٍ . َخْقَبرُ َخرِبَْت   .متػؼ طؾقف، (1)«َفَساَء َصبَاُح الُْؿـَْذِري

ـْ َطبْدِ : إذا رقك مؽاًكا كبَّر حتك إذا رقك طؾك الدابة ملسو هيلع هللا ىلصوكان : الخامس   فَع
ِ
ـِ  اهلل  ْب

  َكاَن َرُســقُل : َقاَل ، ڤُطَؿَر 
ِ
، إَِذا َساَفَر َفاْسَتَقى َطَؾك َراِحَؾتِِف َفاْكَبَعَثْت بِفِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل
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ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ﴿: ُثؿَّ َيُؼقُل ، اَّللُ َأْكَبرُ  ،اَّللُ َأْكَبرُ  ،اَّللُ َأْكَبرُ »: َقاَل 

ا َكْسَلُلَؽ فِل  ،[25-24: الزخرف] ﴾چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ُفؿَّ إِكَّ الؾَّ

ـَ اْلَعَؿِؾ َما َتْرَضك، َوالتَّْؼَقىَسَػرَِكا َهَذا الْبِرَّ  َػرَ  ،َوِم ْن َطَؾقْـَا السَّ َواْصِق َطـَّا ، الؾَُّفؿَّ َهقِّ

َػرِ  ،بُْعَدهُ  اِحُب فِل السَّ ـْ  ،َوالَْخِؾقَػُة فِل إَْهؾِ ، الؾَُّفؿَّ َأْكَت الصَّ الؾَُّفؿَّ إِكِّل َأُطقُذ بَِؽ ِم

َػرِ َوَكآبَِة   .(1)«آئِبُقَن َتائِبُقَن َطابُِدوَن َحاِمُدونَ ، الُْؿـَْؼَؾِب فِل الَْؿاِل َوإَْهؾِ َوْطَثاِء السَّ

 :ٜٚتابع ايتهبري أّٜغا دبس ايضًٛات :ايطادع 

 .«َطْشًرا َويَُفؾُِّؾ  ،َطْشًرا َويَُسبُِّح  ،َطْشًرا َوَيْحَؿدُ  ،َطْشًرا يَُؽبِّرُ » :أحاديث طدة مـ ثبت لؿا

 :ايدعا٤ٜهرب قبٌ  :ايطابع 

ـِ َمالٍِؽ  فنن ذلؽ مـ أسباب استجابتف كؿا يف حديث َأَكسِ  : َقاَل ، ڤْب

« 
ِّ
 َطؾِّْؿـِل َكؾَِؿاٍت َأْدُطق بِِفـ  َفَؼاَلْت َيا َرُسقَل  ملسو هيلع هللا ىلصَجاَءْت ُأمُّ ُسَؾْقٍؿ إَِلك الـَّبِل

ِ
اهلل

ـَ »: فَؼاَل  َطْشًرا َوَتْحَؿِديـَُف َطْشًرا َوُتَؽبِّرِيـَُف َطْشًرا ُثؿَّ َسِؾل  اَّللَ  ُتَسبِِّحق

ُف َيُؼقُل َقْد َفَعْؾُت َقْد َفَعْؾُت   .(2)«َحاَجَتِؽ َفنِكَّ

 :ٚعٓد ايّٓٛ :ايجأَ 

ـْ َطْبدِ    َط
ِ
ـِ َطْؿٍرو  اهلل   َقاَل َرُسقُل : َقاَل  ڤْب

ِ
َٓ ُيْحِصقِفَؿا »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َتاِن  َخؾَّ

ـْ َيْعَؿُؾ بِِفَؿا َقِؾقٌؾ ُيَسبُِّح َرُجٌؾ  َٓ َوُهَؿا َيِسقٌر َوَم َّٓ َدَخَؾ اْلَجـََّة َأ اَّللَ فِل ُدُبرِ  ُمْسِؾٌؿ إِ

  ُكؾِّ َصََلٍة َطْشًرا َوَيْحَؿُدُه َطْشًرا َوُيَؽبُِّرُه َطْشًرا َقاَل َفَلَكا َرَأْيُت َرُسقَل 
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل

َساِن َوَأْلٌػ َوَخْؿُس ِماَئٍة فِل اْلِؿقَزاِن َيْعِؼُدَها بَِقِدِه َقاَل َفتِؾْ  َؽ َخْؿُسقَن َوِماَئٌة بِالؾِّ

َوإَِذا َأَخْذَت َمْضَجَعَؽ ُتَسبُِّحُف َوُتَؽبُِّرُه َوَتْحَؿُدُه ِماَئًة َفتِْؾَؽ ِماَئٌة بِالؾَِّساِن َوَأْلٌػ فِل 
                                                                                       

 (.2453أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (1)

بـ طؿار،  (، والحديث إسـاده حسـ، رجالف ثؼات رجال الشقخقـ غقر طؽرمة23318أخرجف أحؿد ) (2)

 فؼد روى لف مسؾؿ وأصحاب الســ، ولف أوهام تـزلف طـ رتبة الصحقح. أفاده الؿحؼؼ.
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َٓ  الِْؿقَزاِن َفلَيُُّؽْؿ َيْعَؿُؾ فِل الَْقْقِم َوالؾَّقَْؾةِ  ـِ َوَخْؿَس ِماَئِة َسقِّئٍَة َقالُقا َفَؽقَْػ  ُيْحِصقَفا  َألَْػْق

ْقَطاُن َوُهَق ِفل َصََلتِِف َفقَُؼقُل اْذُكْر َكَذا اْذُكْر َكَذا َحتَّك َيـَْػتَِؾ  َقاَل َيلْتِل َأَحَدُكْؿ الشَّ

َٓ َيْػَعُؾ  ُف  ُمُف َحتَّك َيـَامَ َوَيلْتِقِف َوُهَق فِل َمْضَجِعِف َفََل َيزَ ، َفَؾَعؾَّ  .وقد سبؼ معـا، «اُل ُيـَقِّ

 :ايتهبري َٔ األذناز املطًك١ 

  َأَحبُّ اْلَؽََلِم إلك»: قال ڤفعـ جـدب ، وهل مـ إذكار الؿطؾؼة
ِ
اَّلل

ِف وٓ إَِلَف إٓ َأْرَبٌع ُسْبَحانَ   َواْلَحْؿُد لِؾَّ
ِ
َك  اَّلل َٓ َيُضرُّ َـّ َبَدْأَت اَّلل َواَّللُ َأْكَبُر  ِف وٓ ، بَِليِّ

َؽ َتُؼقُل َأَثؿَّ هق فَل  َـّ ُغََلَمَؽ َيَساًرا وٓ َرَباًحا وٓ َكِجقًحا وٓ َأْفَؾَح َفنِكَّ َق ُتَسؿِّ

َـّ َأْرَبٌع فَل َتِزيُدنَّ َطَؾلَّ  َٓ إكؿا ُه  .أخرجف مسؾؿ، (1)«َيُؽقُن فقؼقل 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة   ، ڤوَط
ِّ
ـِ الـَّبِل َثِؼقَؾتَاِن ، َكؾَِؿتَاِن َخِػقَػتَاِن َطَؾك الؾَِّسانِ »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَط

ـِ ، فِل الِؿقَزانِ  ْحَؿ  الَعظِقؿِ  ُسبَْحانَ : َحبِقبَتَاِن إِلَك الرَّ
ِ
 َوبَِحْؿِدهِ  ُسبَْحانَ ، اَّلل

ِ
 .(2)«اَّلل

 :ايتهبري يف أٜاّ ايتػسٜل 

َوَكاَن : البخاري معؾًؼالؽـ يستحب أن ُيؽَثر مـ التؽبقر يف أيام التشريؼ ذكر 

ـُ ُطَؿرَ  قِق فِل َأيَّاِم اْلَعْشِر ُيَؽبَِّراِن َوُيَؽبُِّر الـَّاُس ، اْب َوَأُبق ُهَرْيَرَة َيْخُرَجاِن إَِلك السُّ

دُ   َخْؾَػ الـَّافَِؾةِ  بَِتْؽبِقِرِهَؿا َوَكبََّر ُمَحؿَّ
ٍّ
ـُ َطؾِل  .ْب

 .رة الـبل وشعق، شعقرة اإلسالم، إضفاًرا لؾشعقرة العظقؿة

 .اهلل أن اإلكسان يعؿؾ بإطؿال يرجق ثقاب: وفيُ

 .ويف العقد غقر هذه مـ إحؽام لؽـ هذه إشارات

 واهلل أطؾؿ
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 درَباب صال٠ ايهطٛف

 

 [باب صال٠ ايهطٛف]

l: 

 .وهق ذهاب ضقء الشؿس والؼؿر، بؿعـك واحد: الؽسقف والخسقف

 .الـؼص هق والخسقف ،السقاد هق الؽسقف بلن :بقـفؿا فرققا العؾؿاء بعض أن إٓ

 .[9-8: الؼقامة] ﴾ھ ھ ے ےۓ ۓ ﮲﴿: اهلل  قال

 .والؽسقف بؿعـك واحد، وقد جاءت إدلة بلن الخسقف

 :الؽتاب والسـة: وإصؾ يف صَلة الؽسقف أو الخسقف

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ﴿: اهلل  فؼد قال: أما الؽتاب

 ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ

 .[48: فصؾت]

 :فاحتؿؾت أية معـقان: ♫قال اإلمام الشافعل 

 وهنك طـ السجقد لؾشؿس والؼؿر، أكف أمركا بالسجقد لف: أحدها

 .طـد حادث يحدث فقفا، أكف أمر بالسجقد لف: الثاين

 :يف البقان قال العَلمة العؿراين 

 هـا. صؾك طـد حدوث الحادث هبؿا ملسو هيلع هللا ىلص ٕن الـبل، وهذا أضفر

الذهب الؿسبقك يف »: رسالة يف هذا الباب بعـقانكؿا سقليت وقد ألػُت 

 .«أحؽام الؽسقف
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 :حهِ صال٠ ايهطٛف 

وهق ، واختار هذا الؼقل أبق طقاكة، وصالة الؽسقف واجبٌة طؾك الصحقح

،  وهق ضاهر ققل العالمة العثقؿقـ، واختقار شقخ اإلسالم، ققل أبل حـقػة

العالمة يحقك الحجقري وشقخـا ، وققل شقخـا اإلمام مؼبؾ القادطل 

 .اهلل تعالك حػظف

 .كان يرى أن الؼقل بقجقبف قريب وسؿاحة الشقخ ابـ باز 

 .«فنذا رأيتؿ مـ ذلؽ شلء فافزطقا إلك الصَلة»: قال وذلؽ ٕن الـبل 

 .وجؿفقر العؾؿاء طؾك آستحباب

 :ٚقت صال٠ ايهطٛف 

أو بخروج ، الؽسقفويـتفل الققت بتجؾل ، ووقتفا يبدأ إذا وقع الؽسقف

 .ٕكف ذهب سؾطاهنؿا; أو بخروج الؾقؾ لؽسقف الؼؿر، الـفار لؽسقف الشؿس

 :صف١ صال٠ ايهطٛف 

كؿا جاء يف حديث ، وصالة الؽسقف ُتصؾك طؾك غقر الصالة الؿعفقدة

يجفر فقفا ، وأربع سجدات، ركعتقـ بلربع ركقطات، أكف يصؾل»: ڤطائشة 

 .تػاصقؾ أحؽام هذه الصالةكؿا يليت بقاكف يف ، «بالؼراءة

 :اذته١ُ َٔ ايهطٛف 

، فنن التغقر يف العالؿ العؾقي، الؽسقف تخقيًػا لعباده اهلل  وقد جعؾف

 .يشبف ما يحدث يقم الؼقامة مـ التغقرات

 .[:6: اإلسراء] ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴿: اهلل تعالك قال
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ٕ ايػُظ خطفت ع٢ً عٗد زضٍٛ»: رحدٜح  ، اهلل أ

 د«ايصال٠ داَع١»: ٜٓادٟفبعح َٓادّٜا 

 

ـْ َطائَِشةَ  - 153 ْؿَس َخَسَػْت َطَؾك َطْفِد َرُسقلِ »: ڤ )َط   َأنَّ الشَّ
ِ
َفَبَعَث  ملسو هيلع هللا ىلص اَّلل

ََلُة َجاِمَعةٌ : ُمـَاِدًيا ُيـَاِدي مَ . َفاْجَتَؿُعقا. الصَّ َفَؽبََّر َوَصؾَّك َأْرَبَع َرَكَعاٍت ِفل ، َوَتَؼدَّ

ـِ   .((1)«َسَجَداٍت َوَأْرَبَع ، َرْكَعَتْق

l: 

 .كقػقة صالة الؽسقف وكقػ يـادى هبا: احلديث لبياٌ ساق املصيف 

 :ويف ٍرا احلديث مً الفوائد

 .كؿا يؼال لفا كسقف، أن الشؿس يؼال لفا إذا كسػت خسقف

 .اهلل إن شاء، طؾك ما يليت بقاكف، مـ الؿسارطة إلك العبادة ملسو هيلع هللا ىلصما طؾقف الـبل : وفيُ

 أي مخرب لؾـاس: «ُمـَاِدًيا ُيـَاِديَفَبَعَث »: قولُ

ََلُة َجاِمَعةٌ »: قولُ  .أي احضروا فالصالُة جامعة: «الصَّ

اهلل ابـ  ويف حديث طبد، ڤيف حديث طائشة : وقد جاءت هذه الؾػظة

 .يف الصحقحقـ ڤطؿرو ابـ العاص 

 :«َفاْجَتَؿُعقا»: قولُ

ومـ ذهب ، والـساء، يجتؿع فقفا الرجال، فقف آجتؿاع لصالة الؽسقف
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 .وطدم خروج الشابات ٓ دلقؾ طؾك ققلف، إلك خروج العجائز

مَ »: قولُ  : «َفَؽبَّرَ ، َوَتَؼدَّ

 .أي تؽبقرة اإلحرام

ـِ »: قولُ  :«َوَأْرَبَع َسَجَداٍت ، َوَصؾَّك َأْرَبَع َرَكَعاٍت فِل َرْكَعَتْق

ثؿ ركع ركقًطا أكف قرأ قراءة صقيؾة »: ڤطؾك ما يليت بقاكف يف حديث طائشة 

 .«يؼرأ الػاتحة يف كؾ ركقع، ثؿ قام فؼرأ قراءة صقيؾة، صقياًل 

 .أربع مرات، بركقطفا إربع، فقؽقن طدد قراءة الػاتحة يف الركعتقـ
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  إٕ ايػُظ ٚايكُس آٜتإ َٔ آٜات»: رحدٜح

 [«...ٚإُْٗا، اهلل بُٗا عبادٙ خيٛف، اهلل

 

ـْ َأبِل َمْسُعقدٍ  - 154 َْكَصاِريِّ اْلَبْدِريِّ  ُطْؼَبةَ  - )َط ْٕ ـِ َطْؿرٍو ا َقاَل »: َقاَل  ڤ - ْب

  َرُسقُل 
ِ
ـْ آَياِت  ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل ْؿَس َواْلَؼَؿَر آَيَتاِن ِم   إنَّ الشَّ

ِ
ُف ، اَّلل ، اَّللُ بِِفَؿا ِطَباَدهُ  ُيَخقِّ

ـْ الـَّاسِ  َٓ َيـَْخِسَػاِن لَِؿْقِت َأَحٍد ِم ُفَؿا  َٓ لَِحَقاتِ . َوإِكَّ َفنَِذا َرَأْيُتْؿ ِمـَْفا َشْقًئا ، فِ و

 .((1)«الّؾَف َحتَّك َيـَْؽِشَػ َما بُِؽؿْ  َواْدُطقا، َفَصؾُّقا

l: 

 .والؼؿر، لبقان سبب كسقف الشؿس: اذتدٜح ضام املصٓف 

ْؿَس »: يف الصحقحقـ ڤوقد جاء كحقه مـ حديث ابـ طؿر  إِنَّ الشَّ

ـْ آَياِت ، َأَحٍد َوَٓ لَِحَقاتِفِ َوالَؼَؿَر َٓ َيْخِسَػاِن لَِؿْقِت    َوَلؽِـَُّفَؿا آَيَتاِن ِم
ِ
َفنَِذا ، اَّلل

 .(2)«َرَأْيُتُؿقَها َفَصؾُّقا

تِل ُيْرِسـُؾ »: يف الصحقحقـ ڤوطـ أبل مقسك   َهِذِه أَياُت الَّ

َٓ لَِحَقاتِفِ ، اهللُ  ُف ، َٓ َتُؽقُن لَِؿْقِت َأَحٍد َو ـْ ُيَخقِّ
َفنَِذا َرَأْيُتْؿ ، بِِف ِطَباَدهُ اهلُل  َوَلؽِ

ـْ َذلَِؽ 
 .(3)«َفاْفَزُطقا إَِلك ِذْكِرِه َوُدَطاِئِف َواْستِْغَػاِرهِ ، َشْقًئا مِ

ْؿَس َوالَؼَؿَر َٓ َيـَْؽِسَػاِن لَِؿْقِت »: يف الصحقحقـ ڤوطـ الؿغقرة  إِنَّ الشَّ
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 .(1)«اَّللَ  َواْدُطقا، َفنَِذا َرَأْيُتْؿ َفَصؾُّقا، َأَحٍد َوَٓ لَِحَقاتِفِ 

 .كحقه ڤويف البخاري طـ أبل بؽرة وأبل مسعقد 

ـْ َمْحُؿقدِ  ـِ َلبِقٍد  وطـد أحؿد َط ْؿُس َيْقَم َماَت »: َقاَل  ڤْب َكَسَػِت الشَّ

ـُ َرُسقلِ    إِْبَراِهقُؿ اْب
ِ
ْؿُس لَِؿْقِت إِْبَراِهقؿَ : َفَؼاُلقا ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َفَؼاَل ، َكَسَػِت الشَّ

  َرُسقُل 
ِ
ـْ آَياِت : ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ْؿَس َواْلَؼَؿَر آَيَتاِن ِم   إِنَّ الشَّ

ِ
ُفَؿا َٓ َيـَْؽِسَػاِن ، اَّلل َأَٓ َوإِكَّ

ُثؿَّ َقاَم َفَؼَرَأ َفنَِذا َرَأْيُتُؿقُهَؿا َكَذلَِؽ َفاْفَزُطقا إَِلك اْلَؿَساِجِد ، لَِؿْقِت َأَحٍد َوَٓ لَِحَقاتِفِ 

ـِ ، ُثؿَّ اْطَتَدَل ، َرَكعَ ُثؿَّ ، ﴾گگ ڳ﴿ فِقَؿا َكَرى َبْعَض  ُثؿَّ َقاَم ، ُثؿَّ َسَجَد َسْجَدَتْق

 .(2)«َفَػَعَؾ مِْثَؾ َما َفَعَؾ فِل إُوَلك

 .أي طالمتان: «آليتاٌ»: قولُ

وأن كسقففؿا ٓ تعؾؼ لف ، اهلل والؼؿر آيات مـ آيات، بقاٌن أن الشؿس: وفيُ

 .بؿا يؼع مـ الحقادث

 :اهلل  أقطاّ آٜات 

 :اهلل مـؼسؿة إلك قسؿقـ وآيات

 .ملسو هيلع هللا ىلص وهق القحل الؿـزل طؾك محؿد، آيات شرطقة: إول

وغقر ، وهل الشؿس والؼؿر والبحار والجبال وإهنار، آيات كقكقة: الثاين

ۅ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ﴿: اهلل  قال، ذلؽ

 .[48: فصؾت] ﴾ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ

إذ يغقر  اهلل  وأن، ُيخرب طـ هاتقـ أيتقـ العظقؿتقـ ملسو هيلع هللا ىلصوالـبل 
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، والتقبة، والتػؽر، حتك يؼع مـفؿ التذكر; أحقالفؿا ففذا يعترب تخقيػ لعباده

ويستشعروا أن هذا التغقر شبقٌف بتغقر العالؿ ، والؿبادرة إلك الطاطة، واإلكابة

 .العؾقي يف آخر الحقاة

، [3-2: التؽقير] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ﴿: اهلل  يؼقل

، [3-2: آكػطار] ﴾پ پ ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ﴿: اهلل  ويؼقل

ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹٹ ﴿: اهلل  ويؼقل

 .[6-2: آكشؼاق] ﴾ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ

 .[:6: اإلسراء] ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴿: اهلل  ويؼقل

ـْ الـَّاسِ »: قولُ َٓ َيـَْخِسَػاِن لَِؿْقِت َأَحٍد ِم ُفَؿا  َٓ لَِحَقاتِفِ . َوإِكَّ  :«و

أو ، وهق أن الخسقف: أهؾ الجاهؾقةهذا رٌد طؾك اطتؼاٍد كان يعتؼده 

 .يؽقن لؿقت أو لحقاة طظقؿ، أو رمل الشفب، الؽسقف

، وطدًما، إيجاًدا، اهلل  فجاء اإلسالم ببقان أن هذا إمر يعقد إلك

 .يخقف بف العباد مقطظًة وذكرى اهلل  وأن

، خافقا، فنن الـاس إذ رأوا هذه التغقرات، وهل أبؾغ مـ الؿقطظة الؽالمقة

ولفذا حقـ تطؾع الشؿس مـ مغرهبا يف ، اهلل  وفروا إلك، وهربقا، جؾقاوو

اَطُة َحتَّك َتْطُؾَع »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل آخر الزمان يممـ الـاس كؾفؿ قال رسقل َٓ َتُؼقُم السَّ

ـْ َمْغِربَِفا ْؿُس ِم ُفْؿ َأْجَؿُعقَن ، الشَّ ـَ الـَّاُس ُكؾُّ ـْ َمْغرِبَِفا آَم : َفَقْقَمئِذٍ َفنَِذا َصَؾَعْت ِم

، (1)«[269: إكعام] ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ﴿

 .ڤأخرجف مسؾؿ طـ أبل هريرة 
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وهق أكرم وأفضؾ ، ملسو هيلع هللا ىلصوالؽسقف يقم مقت الـبل ، ولؿ يؼع الخسقف

 .اهلل  الخؾؼ طؾك
 :«َفنَِذا َرَأْيُتْؿ ِمـَْفا َشْقًئا َفَصؾُّقا»: قولُ

 .والخسقفأي أن الصالة تؽقن بعد رؤية الؽسقف 

وإن كان ، ٓ بلخبار أهؾ الحساب، بقان أن الؽسقف يتعؾؼ بالرؤية: وفيُ

 اهلل  أهؾ الحساب ٓ ُيـَؽر طؾقفؿ معرفة ذلؽ بدراسات وأمقر جعؾفا
 .وبداية وهناية إطقام، كؿا ُيعرف بداية وهناية الشفقر، لؿعرفة ذلؽ

 :«َفَصؾُّقا»: قولُ

وهذا هق إمر إول الذي  ملسو هيلع هللا ىلص الـبلأي الصالة الؿعفقدة الؿـؼقلة طـ 

 .يتعقـ طؾك الؿؽؾػ حقـ الؽسقف

 :«الّؾَف َحتَّك َيـَْؽِشَػ َما بُِؽؿْ  َواْدُطقا»: قولُ

 :املهًف يف صال٠ ايهطٛف ٜتعني عًٝ٘ أَٛز 

 .أو الخسقف، ويؽقن داخؾ صالة الؽسقف، الدطاء: إول

إذا اكتفك مـ صالة الؽسقف ولؿ ، الؿجرد خارج الصالة، الدطاء: الثاين

 .يـؽشػ الؽسقف

 ،«واستغػروا» :كؿا جاء يف بعض الروايات، اَّلل  وذكر، آستغػار: الثالث

 .«اَّلل واذكروا»: وجاء يف بعضفا أيًضا

 .اهلل تعالك طؾك ما يليت إن شاء، الصدقة: الرابع

 »: ڤكؿا يف حديث أسؿاء : ويدخؾ فقفا العتؼ
ُّ
بِالَعَتاَقِة فِل  ملسو هيلع هللا ىلصَأَمَر الـَّبِل

ْؿسِ   .(2165) أخرجف البخاري «ُكُسقِف الشَّ
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 خطفت ايػُظ ع٢ً عٗد زضٍٛ فص٢ً »: رحدٜح

 د«فأطاٍ ايسنٛع، ثِ زنع، فأطاٍ ايكٝاّ، بايٓاع

 

ـْ َطائَِشَة  - 155 َفا َقاَلْت ، ڤ)َوَط ْؿُس َطَؾك َطْفِد َرُسقلِ »: َأكَّ   َخَسَػْت الشَّ
ِ
اَّلل

  َرُسقُل َفَصؾَّك ، ملسو هيلع هللا ىلص
ِ
ُكقعَ ، ُثؿَّ َرَكعَ ، َفَلَصاَل اْلِؼَقامَ . بِالـَّاسِ  ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل ُثؿَّ ، َفَلَصاَل الرُّ

لِ  - َفَلَصاَل اْلِؼَقامَ ، َقامَ  َوَّ ْٕ ُكقعَ ، ُثؿَّ َرَكعَ  - َوُهَق ُدوَن اْلِؼَقاِم ا َوُهَق ُدوَن  - َفَلَصاَل الرُّ

لِ  َوَّ ْٕ ُكقِع ا ُجقدَ َفَلَصا، ُثؿَّ َسَجَد  - الرُّ ُْخَرى ِمْثَؾ َما ، َل السُّ ْٕ ْكَعِة ا ل الرَّ
ُثؿَّ َفَعَؾ فِ

ُوَلك ْٕ ْكَعِة ا ل الرَّ
ْؿُس ، ُثؿَّ اْكَصَرَف ، َفَعَؾ فِ ، َفَخَطَب الـَّاَس ، َوَقْد َتَجؾَّْت الشَّ

ـْ : ُثؿَّ َقاَل ، اَّللَ َوَأْثـَك َطَؾْقفِ  َفَحِؿَد  ْؿَس َواْلَؼَؿَر آَيَتاِن ِم   آَياِت إنَّ الشَّ
ِ
َٓ ، اَّلل

َٓ لَِحَقاتِفِ  َوَصؾُّقا ، اَّللَ َوَكبُِّروا َفنَِذا َرَأْيُتْؿ َذلَِؽ َفاْدُطقا، َيْخِسَػاِن لَِؿْقِت َأَحٍد َو

ُققا دٍ : ُثؿَّ َقاَل ، َوَتَصدَّ َة ُمَحؿَّ ـْ ، َيا ُأمَّ ـْ َأَحٍد َأْغَقُر ِم  َما ِم
ِ
 َأْن َيْزكَِل َطْبُدهُ  َوَاَّلل

ِ
َأْو ، اَّلل

دٍ ، َتْزكَِل َأَمُتفُ  َة ُمَحؿَّ  َلْق َتْعَؾُؿقَن َما َأْطَؾُؿ َلَضِحْؽُتْؿ َقِؾقًَل َوَلَبَؽْقُتْؿ َكثِقًرا، َيا ُأمَّ
ِ
، َوَاَّلل

 .((1)«َفاْسَتْؽَؿَؾ َأْرَبَع َرَكَعاٍت َوَأْرَبَع َسَجَداٍت : َوفِل َلْػظٍ 

l: 

وما يتعؾؼ هبا مـ ، لبقان صػة صالة الؽسقف ساق الؿصـػ الحديث

 .أداب وإحؽام

 »: ويف رواية لؾشقخقـ
ِّ
ْؿُس فِل َحَقاِة الـَّبِل َفَخَرَج إَِلك ، ملسو هيلع هللا ىلصَخَسَػِت الشَّ
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  2/جإفــادة ذوي األفهـــام بشرح عمدة األحكام

 

  َفَؽبََّر َفاْقتََرَأ َرُسقُل ، َفَصػَّ الـَّاُس َوَراَءهُ ، الَؿْسِجدِ 
ِ
ُثؿَّ َكبََّر َفَرَكَع ، قَِراَءًة َصِقيَؾةً  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـْ َحِؿَدهُ  َسِؿعَ : ُثؿَّ َقاَل ، ُرُكقًطا َصِقياًل   ، َفَؼاَم َوَلْؿ َيْسُجدْ ، اهلُل لَِؿ
َ
َوَقَرَأ قَِراَءًة َصِقيَؾًة ِهل

ـَ الِؼَراَءِة إُوَلك
لِ ، َأْدكَك مِ ُكقِع إَوَّ ـَ الرُّ

، ُثؿَّ َكبََّر َوَرَكَع ُرُكقًطا َصِقياًل َوُهَق َأْدكَك مِ

َا َوَلَؽ الَحْؿدُ ، ـْ َحِؿَدهُ اهلُل لِؿَ  َسِؿعَ : ُثؿَّ َقاَل  ْكَعِة أِخَرِة ، ُثؿَّ َسَجدَ ، َربَـّ ُثؿَّ َقاَل فِل الرَّ

ْؿُس َقْبَؾ َأْن ، َفاْستَْؽَؿَؾ َأْرَبَع َرَكَعاٍت فِل َأْرَبِع َسَجَداٍت ، مِْثَؾ َذلَِؽ  َواْكَجَؾِت الشَّ

 بَِؿا ُهقَ  َفَلْثـَك َطَؾك، ُثؿَّ َقامَ ، َيـَْصِرَف 
ِ
ـْ آَياِت »: َأْهُؾُف ُثؿَّ َقاَل  اهلل   ُهَؿا آَيَتاِن ِم

ِ
َٓ ، اَّلل

َلَةِ ، َيْخِسَػاِن لَِؿْقِت َأَحٍد َوَٓ لَِحقَاتِفِ   .«َفنَِذا َرَأْيتُُؿقُهَؿا َفاْفَزُطقا إَِلك الصَّ

 .«َحتَّك ُيْػَرَج َطـُْؽؿْ ، َفنَِذا َرَأْيُتْؿ َذلَِؽ َفَصؾُّقا»: ولفؿا يف رواية

ـَ ُطَؿْقرٍ  ُطَبْقدَ ، رواية لؿسؾؿويف  ُق : َيُؼقُل ، ْب ـْ ُأَصدِّ َثـِل َم َحِسْبُتُف ُيِريُد ، َحدَّ

ْؿَس اْكَؽَسَػْت َطَؾك َطْفِد َرُسقلِ ، َطاِئَشةَ    َأنَّ الشَّ
ِ
َيُؼقُم ، َفَؼاَم قَِقاًما َشِديًدا، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـِ فِل َثاَلِث َرَكَعاٍت ، ُثؿَّ َيُؼقمُ ، ُثؿَّ َيْرَكعُ ، ُثؿَّ َيُؼقمُ ، ُثؿَّ َيْرَكعُ ، َقائًِؿا ، ُثؿَّ َيْرَكُع َرْكَعَتْق

ْؿُس ، َوَأْرَبِع َسَجَداٍت  ، «اَّللُ َأْكَبرُ »: َقاَل ، َوَكاَن إَِذا َرَكعَ ، َفاْكَصَرَف َوَقْد َتَجؾَِّت الشَّ

ـْ َحِؿَدهُ  َسِؿعَ »: َقاَل ، َوإَِذا َرَفَع َرْأَسفُ ، ُثؿَّ َيْرَكعُ  اهلَل َوَأْثـَك  َفَحِؿدَ ، َؼامَ فَ ، «اَّللُ لَِؿ

َٓ َيْؽِسَػاِن لَِؿْقِت َأَحدٍ »: ُثؿَّ َقاَل ، َطَؾقْفِ  ْؿَس َوالَْؼَؿَر  َٓ لَِحقَاتِفِ ، إِنَّ الشَّ ـْ ، َو َـُّفَؿا ِم
َولَؽِ

  آَياِت 
ِ
ُف ، اَّلل  .«َحتَّك َيـَْجِؾَقااَّللَ  َفاْذُكُروا، َفنَِذا َرَأْيتُْؿ ُكُسقًفا، اَّللُ بِِفَؿا ِطَباَدهُ  ُيَخقِّ

ـْ َطْبدِ    ويف الصحقحقـ َط
ِ
ـِ َطْؿرٍو  اَّلل ْؿُس : َأكَُّف َقاَل »: ڤْب ا َكَسَػِت الشَّ َلؿَّ

  َطَؾك َطْفِد َرُسقلِ 
ِ
الََة َجامَِعةٌ »: ُكقِدَي ، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ، إِنَّ الصَّ

ُّ
ـِ فِل  ملسو هيلع هللا ىلصَفَرَكَع الـَّبِل َرْكَعَتْق

ـِ فِل َسْجَدةٍ َفَرَكَع ، ُثؿَّ َقامَ ، َسْجَدةٍ  ْؿسِ ، ُثؿَّ َجَؾَس ، َرْكَعَتْق ـِ الشَّ  َط
َ
: َقاَل ، «ُثؿَّ ُجؾِّل

 .(1)«َما َسَجْدُت ُسُجقًدا َقطُّ َكاَن َأْصَقَل مِـَْفا: ڤَوَقاَلْت َطاِئَشُة 
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 429 ملسو هيلع هللا ىلصكتاب صفة صالة النيب 
 

بَقْـََؿا َأكَا أَْرمِل بِلَْسُفِؿل »: َقاَل ، ڤالرحؿـ َسُؿَرَة  طـ طبد (913) وطـد مسؾؿ

  َرُسقلِ فِل َحقَاِة 
ِ
ْؿُس ، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َـّ ، إِِذ اكَْؽَسَػِت الشَّ َكُْظَرنَّ إَِلك َما »: َوُقْؾُت ، َفـَبَْذُتُف َٕ

  َيْحُدُث لَِرُسقلِ 
ِ
ْؿِس اْلقَْقمَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ، َفاكْتََفقُْت إَِلقِْف َوُهَق َرافٌِع َيَدْيِف َيْدُطق، فِل اكْؽَِساِف الشَّ

ْؿسِ ، َويَُفؾُِّؾ ، َوَيْحَؿدُ ، َوُيَؽبِّرُ  ـِ الشَّ  َط
َ
ـِ ، َحتَّك ُجؾِّل ـِ ، َفَؼَرأَ ُسقَرَتْق  .«َوَرَكَع َرْكَعتَْق

ْؿُس َطَؾك َطْفِد »: ڤطـ ابـ طباس  (1)ويف الصحقحقـ اْكَخَسَػِت الشَّ

  َرُسقلِ 
ِ
  َفَصؾَّك َرُسقُل ، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ِ
ـْ قَِراَءِة ُسقَرِة ، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

َفَؼاَم قِقَاًما َصِقياًل َكْحًقا مِ

لِ ، ُثؿَّ َرَفعَ ، ُثؿَّ َرَكَع ُرُكقًطا َصِقياًل ، البََؼَرةِ  ُثؿَّ ، َفَؼاَم قِقَاًما َصِقياًل َوُهَق ُدوَن الِؼقَاِم إَوَّ

لِ  ُكقِع إَوَّ ُثؿَّ َقاَم قِقَاًما َصِقياًل َوُهَق ُدوَن ، ُثؿَّ َسَجدَ ، َرَكَع ُرُكقًطا َصِقياًل َوُهَق ُدوَن الرُّ

لِ ، لِ الِؼقَاِم إَوَّ  ُكقِع إَوَّ َفَؼاَم قَِقاًما ، ُثؿَّ َرَفعَ ، ُثؿَّ َرَكَع ُرُكقًطا َصِقياًل َوُهَق ُدوَن الرُّ

لِ  لِ ، َصِقياًل َوُهَق ُدوَن الِؼقَاِم إَوَّ ُكقِع إَوَّ ُثؿَّ ، ُثؿَّ َرَكَع ُرُكقًطا َصِقياًل َوُهَق ُدوَن الرُّ

ْؿُس ُثؿَّ اْكَصَرَف َوَقْد َتَجؾَّ ، َسَجدَ  ـْ »: ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼاَل ، ِت الشَّ ْؿَس َوالَؼَؿَر آَيَتاِن ِم إِنَّ الشَّ

  آَياِت 
ِ
 .«اَّللَ  َفاْذُكُروا، َفنَِذا َرَأْيتُْؿ َذلَِؽ ، َٓ َيْخِسَػاِن لَِؿْقِت َأَحٍد َوَٓ لَِحقَاتِفِ ، اَّلل

  َيا َرُسقَل : َقاُلقا
ِ
َرَأْيـَاَك َتـَاَوْلَت َشْقئًا فِل َمَؼامَِؽ ُثؿَّ َرَأْيـَاَك َكْعَؽْعَت؟ َقاَل ، اهلل

ْكَقا، َفَتـَاَولُْت ُطـُْؼقًدا، إِكِّل َرَأْيُت الَجـَّةَ »: ملسو هيلع هللا ىلص ََكْؾتُْؿ ِمـُْف َما بَِؼقَِت الدُّ َٕ ، َوَلْق َأَصبُْتُف 

ّـَِساءَ ، َقطُّ َأْفظَعَ َفَؾْؿ َأَر َمـَْظًرا َكالَقْقِم ، َوُأِريُت الـَّارَ  بَِؿ َيا : َقاُلقا «َوَرَأْيُت َأْكثََر َأْهِؾَفا ال

؟ َقاَل  َرُسقَل 
ِ
َـّ »: اهلل ؟ َقاَل : قِقَؾ  «بُِؽْػِرِه

ِ
َوَيْؽُػْرَن ، َيْؽُػْرَن الَعِشقرَ »: َيْؽُػْرَن بِاهلل

ْهَر ُكؾَّفُ ، اإِلْحَسانَ  َـّ الدَّ َما َرَأْيُت : َقالَْت ، ؿَّ َرَأْت ِمـَْؽ َشقْئًاثُ ، َلْق َأْحَسـَْت إَِلك إِْحَداُه

 .«ِمـَْؽ َخْقًرا َقطُّ 

ـْ : (16:( ومسؾؿ )2164البخاري ): يف الصحقحقـ ڤوطـ أسؿاء  َط

                                                                                       

 (.18:(، ومسؾؿ )2163البخاري ) (1)



 
430 

 

  2/جإفــادة ذوي األفهـــام بشرح عمدة األحكام

 

 »: َأكََّفا َقاَلْت ، ڤبِـِْت َأبِل بَْؽٍر  َأْسَؿاءَ 
ِّ
ـَ َخَسَػِت  ملسو هيلع هللا ىلصَأَتْقُت َطائَِشَة َزْوَج الـَّبِل ِحق

ْؿُس   َقائَِؿٌة ُتَصؾِّلَفنَِذا ، الشَّ
َ
َفَلَشاَرْت ، َما لِؾـَّاسِ : َفُؼْؾُت ، الـَّاُس قِقَاٌم ُيَصؾُّقَن َوإَِذا ِهل

َؿاءِ    ُسْبَحانَ : َوَقاَلْت ، بِقَِدَها إَِلك السَّ
ِ
: َقاَلْت ، َأْي َكَعؿْ : آَيٌة؟ َفَلَشاَرْت : َفُؼْؾُت ، اهلل

 
ُ
كِل الَغْشل ا اْكَصَرَف ، َأُصبُّ َفْقَق َرْأِسل الَؿاءَ  َفَجَعْؾُت ، َفُؼْؿُت َحتَّك َتَجالَّ َفَؾؿَّ

  َرُسقُل 
ِ
َّٓ َقْد َرَأْيتُُف »: ُثؿَّ َقاَل ، اهلَل َوَأْثـَك َطَؾقْفِ  َحِؿدَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ـْ َشْلٍء ُكـُْت لَْؿ َأَرُه إِ َما ِم

َأْو  - ُؽْؿ ُتْػتَـُقَن ِفل الُؼُبقِر ِمثَْؾ َوَلَؼْد ُأوِحَل إِلَلَّ َأكَّ ، َحتَّك الَجـََّة َوالـَّارَ ، فِل َمَؼاِمل َهَذا

ـْ  الِ  - َقرِيبًا ِم جَّ َما : َفقَُؼاُل َلفُ ، ُيْمَتك َأَحُدُكؿْ  - َٓ َأْدِري َأيََّتُفَؿا َقالَْت َأْسَؿاءُ  - فِتْـَِة الدَّ

ـُ  ا الُؿْمِم ُجِؾ؟ َفلَمَّ ـُ  - ِطْؾُؿَؽ بَِفَذا الرَّ  - َذلَِؽ َقالَْت َأْسَؿاءُ َٓ َأْدِري َأيَّ ، َأِو الُؿقِق

ٌد َرُسقُل : َفقَُؼقُل    ُمَحؿَّ
ِ
َاِت َوالُفَدى ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل : َفقَُؼاُل لَفُ ، َفلََجْبـَا َوآَمـَّا َواتَّبَْعـَا، َجاَءَكا بِالْبَقّـِ

ا الُؿـَافُِؼ ، َفَؼْد َطِؾْؿـَا إِْن ُكـَْت لَُؿقِقـًا، َكْؿ َصالًِحا ْدِري َأيَّتَُفَؿا َأِو الُؿْرَتاُب َٓ أَ  - َوَأمَّ

 .«َسِؿْعُت الـَّاَس َيُؼقلُقَن َشقًْئا َفُؼْؾُتفُ ، َٓ َأْدِري: َفقَُؼقُل  - َقالَْت َأْسَؿاءُ 

ْؿُس فِل َطْفِد »: (994طـد مسؾؿ ) ڤاَّلل  بـ طبد وطـ جابر اْكَؽَسَػِت الشَّ

  َرُسقلِ 
ِ
ـُ َرُسقلِ ، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل   َيْقَم َماَت إِْبَراِهقُؿ اْب

ِ
إِكََّؿا اْكَؽَسَػْت : َفَؼاَل الـَّاُس ، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

 ، لَِؿْقِت إِْبَراِهقؿَ 
ُّ
َبَدَأ ، َفَصؾَّك بِالـَّاِس ِستَّ َرَكَعاٍت بَِلْرَبِع َسَجَداٍت ، ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼاَم الـَّبِل

ا َقامَ ، َفَلَصاَل اْلِؼَراَءةَ ، ُثؿَّ َقَرأَ ، َفَؽبَّرَ  ُكقعِ ُثؿَّ َرَفَع َرْأَسُف مِ ، ُثؿَّ َرَكَع َكْحًقا مِؿَّ ، ـَ الرُّ

ُوَلك ْٕ ا َقامَ ، َفَؼَرَأ قَِراَءًة ُدوَن اْلِؼَراَءِة ا ُكقعِ ، ُثؿَّ َرَكَع َكْحًقا مِؿَّ ـَ الرُّ
، ُثؿَّ َرَفَع َرْأَسُف مِ

ا َقامَ ، َفَؼَرَأ قَِراَءًة ُدوَن اْلِؼَراَءِة الثَّاكَِقةِ  ـَ الرُّ ، ُثؿَّ َرَكَع َكْحًقا مِؿَّ
، ُكقعِ ُثؿَّ َرَفَع َرْأَسُف مِ

ـِ  ُجقِد َفَسَجَد َسْجَدَتْق ُثؿَّ َقاَم َفَرَكَع َأْيًضا َثاَلَث َرَكَعاٍت َلْقَس فِقَفا ، ُثؿَّ اْكَحَدَر بِالسُّ

تِل َبْعَدَها ـَ الَّ
تِل َقْبَؾَفا َأْصَقُل مِ َّٓ الَّ ـْ ُسُجقِدهِ ، َرْكَعٌة إِ

رَ ، َوُرُكقُطُف َكْحًقا مِ ، ُثؿَّ َتَلخَّ

َرِت  ُػقُف َخْؾَػفُ َوَتَلخَّ ُثؿَّ ، َحتَّك اْكَتَفك إَِلك الـَِّساءِ : َوَقاَل َأُبق َبْؽرٍ ، َحتَّك اْكَتَفْقـَا، الصُّ



            

 431 ملسو هيلع هللا ىلصكتاب صفة صالة النيب 
 

َم الـَّاُس َمَعفُ  َم َوَتَؼدَّ ـَ اْكَصَرَف ، َحتَّك َقاَم فِل َمَؼامِفِ ، َتَؼدَّ َوَقْد آَضِت ، َفاْكَصَرَف ِحق

ْؿُس  َفا الـَّاُس »: َفَؼاَل ، الشَّ ـْ آَياِت َيا َأيُّ ْؿُس َواْلَؼَؿُر آَيَتاِن ِم َؿا الشَّ   إِكَّ
ِ
َٓ ، اَّلل ُفَؿا  َوإِكَّ

ـَ الـَّاسِ  َفنَِذا َرَأْيُتْؿ َشْقًئا  - لَِؿْقِت َبَشرٍ : َوَقاَل َأُبق َبْؽرٍ  - َيـَْؽِسَػاِن لَِؿْقِت َأَحٍد ِم

ـْ َذلَِؽ َفَصؾُّقا َحتَّك َتـَْجِؾلَ  ـْ َشْلٍء ُتقَطُدوكَ ، ِم َّٓ َقْد َرَأْيُتُف فِل َصََلتِل َهِذهِ َما ِم ، ُف إِ

ْرُت ، َلَؼْد ِجلَء بِالـَّارِ  ـَ َرَأْيُتُؿقكِل َتَلخَّ ـْ َلْػِحَفا، َوَذلُِؽْؿ ِحق ، َمَخاَفَة َأْن ُيِصقَبـِل ِم

ل الـَّارِ 
ـِ َيُجرُّ ُقْصَبُف فِ جَّ َكاَن َيْسرُِق اْلَحا، َوَحتَّك َرَأْيُت فِقَفا َصاِحَب اْلِؿْحَج

ـَ َلُف َقاَل ، بِِؿْحَجـِفِ 
َؼ ِبِؿْحَجـِل: َفنِْن ُفطِ َؿا َتَعؾَّ َوَحتَّك ، َوإِْن ُغِػَؾ َطـُْف َذَهَب بِفِ ، إِكَّ

ِة الَّتِل َرَبَطْتَفا َفَؾْؿ ُتْطِعْؿَفا قَفا َصاِحَبَة اْلِفرَّ
ـْ َخَشاِش ، َرَأْيُت فِ َوَلْؿ َتَدْطَفا َتْلُكُؾ ِم

َْرضِ  ْٕ ْمُت َحتَّك ، ُثؿَّ ِجلَء بِاْلَجـَّةِ ، َتْت ُجقًطاَحتَّك َما، ا ـَ َرَأْيُتُؿقكِل َتَؼدَّ َوَذلُِؽْؿ ِحق

ـْ َثَؿرَِها لَِتـُْظُروا إَِلْقفِ ، ُقْؿُت فِل َمَؼاِمل ُثؿَّ ، َوَلَؼْد َمَدْدُت َيِدي َوَأَكا ُأِريُد َأْن َأَتـَاَوَل ِم

َٓ َأْفَعَؾ  ـْ َشلْ ، َبَدا لِل َأْن  َّٓ َقْد َرَأْيُتُف فِل َصََلتِل َهِذهِ َفَؿا ِم  .«ٍء ُتقَطُدوَكُف إِ

 :نٝف١ٝ صال٠ ايهطٛف 

 :اختؾػ العؾؿاء يف هذه الؿسللة إلك أققال

وهذا ، أكف يصؾل ركعتقـ يف كؾ ركعة ركقع واحد كسائر الصؾقات: إول

 .وأصحاب الرأي، ققل سػقان الثقري

، طؾك ما جاء يف الحديث: ركقطانأكف يصؾل ركعتقـ يف كؾ ركعة : الثاين

واختاره شقخ ، وهذا ققل أحؿد ومالؽ والشافعل وإسحاق وجؿفقر العؾؿاء

اهلل طؾقفؿ  رحؿة، والصـعاين، والشقكاين، والعالمة ابـ الؼقؿ، اإلسالم ابـ تقؿة

 .وطؾقف الػتقى، أجؿعقـ

 .يف كؾ ركعة ثالث ركقطات، يصؾل ركعتقـ: الثالث
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 .(1)يف كؾ ركعة أربع ركقطات، يصؾل ركعتقـ: الرابع

صادر طـ تعدد الروايات طـ  - اهلل تعالك رحؿفؿ - وهذا آختالف مـفؿ

 .يف ذلؽ ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

 :ٚقد تهًف بعض ايعًُا٤ ادتُع بني ٖرٙ ايسٚاٜات 

 .بتعدد الحالة: تارة يؼقلقن

 .لؿ يصؾفا إٓ مرة واحدة ملسو هيلع هللا ىلصٕن الـبل ; وهذا بعقد: قؾت

، فنذا امتد زاد يف طدد الركقع، إلك امتداد الؽسقف بالـظر: وأخرى يؼقلقن

 .وإذا كؼص اكؼص مـ طدد الركقع

وهل أكف يصؾل ، هل الؽقػقة الثاكقة ملسو هيلع هللا ىلصوالثابتة طـ الـبل ، فؽقػقة الؿشفقرة

ويف ، طؾك ما جاء يف حديث طائشة الؿتػؼ طؾقف، ركعتقـ يف كؾ ركعة ركقطان

وكذا يف حديث ابـ ، ڤبـ طؿرو  اهلل ويف طبد، طـد مسؾؿ ڤحديث جابر 

خسػت الشؿس طؾك طفد »: ويف هذه إحاديث، وغقرهؿ، ڤطباس 

إلك الؿسجد فؼام وكرب وصػ الـاس  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فخرج رسقل ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسقل

ثؿ رفع ، ثؿ كرب فركع ركقًطا صقياًل ، قراءة صقيؾة ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  وراءه فاقرتأ رسقل

ثؿ قام فاقرتأ قراءة صقيؾة أدكك مـ الؼراءة  «اَّلل لؿـ حؿده سؿع»: رأسف فؼال

: ثؿ قال، ثؿ كرب فركع ركقًطا صقياًل هق أدكك مـ الركقع إول، إولك

ثؿ فعؾ يف الركعة إخرى ، ثؿ سجد «اَّلل لؿـ حؿده ربـا ولؽ الحؿد سؿع»

 .«مثؾ ذلؽ حتك استؽؿؾ أربع ركعات وأربع سجدات

كؿا بقـ ، وإما معؾة، القاردة إما ضعقػةوما طدى هذه الؽقػقة مـ الؽقػقات 
                                                                                       

 (.3:1 - :6/39« )والتؿفقد»(، :3/74« )شرح السـة»(، 4/9« )التعؾقؼ طؾك شرح العؿدة» (1)
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 .ذلؽ الحػاظ وأصحاب الشلن

 :(1/299يف العؾؾ الؽبقر )  قال اإلمام الترمذي

أصح الروايات طـدي يف صالة  - يعـل اإلمام البخاري  - قال محؿد

 .الؽسقف أربع ركعات يف أربع سجدات

يؼقلقن فقف أيًضا وحديث أبل قالبة طـ قبقصة الفاللل يف صالة الؽسقف 

 هـا. أبق قالبة طـ رجؾ طـ قبقصة

صؾك ركعتقـ  ملسو هيلع هللا ىلصوحديث أبل قالبة إلك حديث أن الـبل : بؼقلف  يشقر

اَّلل بفا  إن هذه أيات يخقف»: فؼال، ثؿ اكصرف واكجؾت، فلصال فقفؿا الؼقام

 .«فنذا رأيتؿقها فصؾقا كلحدث صَلة صؾقتؿقها مـ الؿؽتقبة، طباده

 (2/444( والحاكؿ )4/255( والـسائل )2/419أبق داود )الحديث أخرجف 

 .ٓ يعرف: قال الذهبل، بـ طامر والرجؾ الؿبفؿ هق هالل

 :(291 - 5/299« )التؿفقد»قال أبق طؿر يف 

إحاديث يف هذه القجف يف بعضفا اضطراب تركت ذلؽ لشفرتف طـد أهؾ 

وطائشة مـ رواية ولؽراهة التطقيؾ والؿصقر إلك حديث ابـ طباس ، الحديث

 .ٕهنا أصح ما روى يف هذا الباب مـ جفة اإلسـاد; مالؽ أولك

وٕهنؿا قد ، واستعؿال فائدهتا، وٕن فقفا زيادة يف كقػقة الصالة يجب قبقلفا

 .وصػا صالة الؽسقف وصًػا يرتػع معف اإلشؽال والقهؿ

 أكف صؾك يف صالة الؽسقف»: ڤإن صاوًسا روى طـ ابـ طباس : فنن ققؾ

 .«ركعتقـ يف كؾ ركعة ثالث ركقطات ثؿ سجد

 .مثؾ ذلؽ ڤبـ طؿقر روى طـ طائشة  وأن ُطبقد
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ست ركعات يف »: يف صالة الؽسقف ملسو هيلع هللا ىلص روى طـ الـبل، ڤوأن جابر 

 .«أربع سجدات

طشر ركعات يف ركعتل »: ملسو هيلع هللا ىلص روى طـ الـبل: ڤبـ كعب  وأن أبل

 .«وأربع سجدات، الؽسقف

 .همٓء أولك فؾؿ يؽـ الؿصقر طـدك إلك زيادة

وكان أحػظ وأتؼـ مؿـ ، إكؿا تؼبؾ الزيادة مـ الحافظ إذا ثبت طـف: ققؾ لف

 .ٕكف كان حديث آخر مستلكػ، أو مثؾف يف الحػظ، قصر

 .وٓ متؼـ فنكف ٓ يؾتػت إلقفا، وأما إذا كاكت الزيادة مـ غقر حافظ

بـ  رواه وكقع طـ الثقري طـ حبقب، وحديث صاوس مضطرب ضعقػ

طـ حبقب طـ  ورواه غقر الثقري، مرساًل  ملسو هيلع هللا ىلص بت طـ صاوس طـ الـبلأبل ثا

ووقػف سؾقؿان إحقل طـ صاوس طـ ابـ طباس ، ابـ طباس لؿ يذكر صاوًسا

 .ولؿ يرفعف وهذا آضطراب يقجب صرحف، فعؾف

وققم يؼقلقن ، فؼقم يؼقلقن أربع ركعات يف ركعة، واختؾػ أيًضا يف متـف

 .يؼقم هبذا آختالف حجةوٓ ، ثالث ركعات يف ركعة

أربع ركعات يف  ملسو هيلع هللا ىلصوأما حديث جابر فرواه أبق الزبقر طـ جابر طـ الـبل 

 .أربع سجدات

 .مثؾ حديث ابـ طباس هذا

: قال، بـ طؾقة قال حدثـا إسؿاطقؾ، بـ هشام حدثـا مممؾ: ذكره أبق داود قال

طؾك أبل جعػر  بـ كعب فنكؿا يدور وأما حديث أبل. حدثـا أبق الزبقر، حدثـا هشام

 .طـدهؿ بالؼقي ولقس هذه اإلسـاد، طـ أبل العالقة، بـ أكس الرازي طـ الربقع

صؾك صالة  ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل : ڤبـ طؿقر طـ طائشة  وأما حديث طبقد
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 .الؽسقف ثالث ركعات وسجدتقـ يف كؾ ركعة

وسؿاع قتادة ، بـ طؿقر طـ طائشة فنكؿا يرويف قتادة مـ ططاء طـ طبقد

وقتادة إذ لؿ يؼؾ سؿعت وخقلػ يف كؼؾف فال ، غقر صحقح طـدهؿ طـ ططاء

، وربؿا كان بقـفؿا غقر ثؼة، ٕكف يدلس كثقًرا طـ مـ لؿ يسؿع مـف; تؼقم بف حجة

 .ڤولقس مثؾ هذه إساكقد يعارض هبا مثؾ حديث طروة طـ طائشة 

ٓ حديث ططاء ـ طباس و ـ اب ـ يسار ط حد ، ب ٓ مطعـٕ  ثار التل  ـ ٔا  .فقفإهنا م

طـ قتادة طـ ، وقد كان أبق داود الطقالسل يروي حديث قتادة هذا طـ هشام

 .[] ثؿ ساق سـده . بـ طؿقر طـ طائشة مقققًفا ٓ يرفعف ططاء طـ طبقد

 .بـ هشام ولؿ يرفعف أبق داود ورفعف معاذ: قال أبق مسعقد

 :(1/452يف الزاد ) قال اإلمام ابـ الؼقؿ 

وأكف صالها ركعتقـ يف كؾ ، يف صالة الؽسقفبعد أن ذكر حديث طائشة 

 :ركعة ركقطان

، وذهب جؿاطة مـ أهؾ الحديث إلك تصحقح الروايات يف طدد الركعات

 .وأن الجؿقع جائز، فعؾفا مراًرا ملسو هيلع هللا ىلصوحؿؾقها طؾك أن الـبل 

، وابـ خزيؿة، بـ إسحاق ومحؿد، بـ راهقيف فؿؿـ ذهب إلقف إسحاق

 .واستحسـف ابـ الؿـذر، سؾقؿان الخطابل وأبق، بـ إسحاق الضبعل وأبق بؽر

لؿا ذكركا مـ ، مـ ترجقح إخبار أولك: والذي ذهب إلقف البخاري والشافعل

والؿـصقص : قال قؾت، يقم تقيف ابـف إبراهقؿ ملسو هيلع هللا ىلصرجقع إخبار إلك حؽاية صالتف 

 .طـ أحؿد أيًضا أخذه بحديث طائشة وحده يف كؾ ركعة ركقطان وسجقدان

ْؿُس َطَؾك َطْفِد َرُسقلِ »: قولُ   َخَسَػْت الشَّ
ِ
 .تؼدم بقاكف: «ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل
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  َفَصؾَّك َرُسقُل »: قولُ
ِ
 .أي إماًما: «بِالـَّاسِ  ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل

 .أي ممتؿقـ بف: «وَصؾَّك الـَّاَس َجَؿاطةً »: قولُ

 .أن صالة الؽسقف جؿاطة يصؾل فقف الرجال والـساء: وفيُ

 :«َفَلَصاَل اْلِؼَقامَ »: قولُ

 .بـحق سقرة آل طؿران ،ڤجاء يف حديث طائشة 

 .بـحق سقرة البؼرة فلصال، ڤوجاء يف حديث ابـ طباس 

أكف أصال إصالة لؿ »: ڤكؿا يف الصحقحقـ وسقليت يف حديث أبل مقسك 

 .«ُير مثؾفا

ُكقعَ ، ُثؿَّ َرَكعَ »: قولُ  :«َفَلَصاَل الرُّ

ويؼرأ الػاتحة ثؿ ما ، يؽقن ركقطان، أن الركقع يف الركعة القاحدة: فيُ

، وما تقسر مـ الؼرآن، ثؿ يؼرأ سقرة الػاتحة، تقسر مـ الؼرآن ثؿ يرجع ثؿ يؼقم

 .ثؿ يفقي إلك السجقد، ثؿ يركع ثؿ يؼقم

لِ »: قولُ َوَّ ْٕ ُكقِع ا ُجقدَ ، ُثؿَّ َسَجَد  - َوُهَق ُدوَن الرُّ  :«َفَلَصاَل السُّ

سجده ، أكف أصقل سجقداهلل ابـ طؿرو طـد مسؾؿ  وقد جاء يف حديث طبد

 .ملسو هيلع هللا ىلصالرسقل 

ُوَلك»: قولُ ْٕ ْكَعِة ا ل الرَّ
ُْخَرى ِمْثَؾ َما َفَعَؾ فِ ْٕ ْكَعِة ا ل الرَّ

 :«ُثؿَّ َفَعَؾ فِ

يجب ، وإكؿا أدرك الركقع الثاين فقفا، ومـ لؿ يدرك الركعة إولك مـ أولفا

 .بركقطقفا، طؾقف إطادة الركعة بؽامؾفا

ْؿُس ، ُثؿَّ اْكَصَرَف »: قولُ  :«َوَقْد َتَجؾَّْت الشَّ

، ملسو هيلع هللا ىلصوهذا لطقل صالة الـبل ، أي أكف اكتفك مـ الصالة بعدما تجؾت الشؿس
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 .وقد تتجؾك بعد آكصراف، وقد تتجؾك الشؿس قبؾ آكصراف

وإن تجؾت بعد آكصراف ، فنن تجؾت قبؾ آكصراف خطب الـاس واكصرف

ويػعؾقن غقر ذلؽ مـ ويفؾؾقن ، ويحؿدون، ويؽربون، اهلل فنهنؿ يذكرون

 .وإخروي، الدكققي، فنن الطاطة سبٌب مـ أسباب السالمة مـ العطب، الطاطات

 :«َفَخَطَب الـَّاَس »: قولُ

لقس ، وآستسؼاء خطبة واحدة، وخطبة العقد والؽسقف، أي خطبًة واحدة

وإكؿا قاس الػؼفاء ذلؽ طؾك الجؿعة والؼقاس فاسٌد يف هذا الباب ، فقفا خطبتان

 .«فتح الحؿقد الؿجقد ببقان الراجح يف خطبة العقد»: طؾك ما بقـتف يف كتابل

 :«اَّللَ َوَأْثـَك َطَؾْقفِ  َفَحِؿَد »: قولُ

ورد ما طؾقف كثقر مـ ، تػتتح بالحؿد والثـاء ملسو هيلع هللا ىلص بقان أن خطب الـبل: فيُ

 .وٓ دلقؾ طؾك ذلؽ، فنهنؿ يػتتحقن خطبة الؽسقف بآستغػار، الػؼفاء

ـْ آَياِت »: قولُ ْؿَس َواْلَؼَؿَر آَيَتاِن ِم   إنَّ الشَّ
ِ
َٓ ، اَّلل َٓ َيْخِسَػاِن لَِؿْقِت َأَحٍد َو

ُققا، اَّللَ َوَكبُِّروا َفنَِذا َرَأْيُتْؿ َذلَِؽ َفاْدُطقا، لَِحَقاتِفِ   :«َوَصؾُّقا َوَتَصدَّ

سقاًء  اهلل  يف هذا الققت مـ دطاء بقان لؿا يـبغل أن يسؾؽف العبد: فيُ

، والتؽبقر، وهؽذا الصالة والصدقة، أو خارج العبادة، كان الدطاء داخؾ العبادة

 .مـ إلػاظ بـحقها اهلل أكرب أو بؿا جاء بؾػظ

دٍ : ُثؿَّ َقاَل »: قولُ َة ُمَحؿَّ  :«َيا ُأمَّ

 .والؿراد هبا أمة اإلجابة

ـْ »: قولُ ـْ َأَحٍد َأْغَقُر ِم  َما ِم
ِ
  َوَاَّلل

ِ
 :«اَّلل

، وهل مـ الصػات الػعؾقة الثابتة هلل  هلل  إثبات صػة الغقرة: فيُ



 
438 

 

  2/جإفــادة ذوي األفهـــام بشرح عمدة األحكام

 

 .طؾك القجف الذي يؾقؼ بجاللف

 : «َأْو َتْزكَِل َأَمُتفُ ، َأْن َيْزكَِل َطْبُدهُ »: قولُ

اهلل  لذا سؿاه، وأكف كبقرة مـ كبائر الذكقب، هذا الذكب بقان لِِعَظؿ: فيُ

 اهلل  فاحشًة كؿا أخرب ڑ ک ک ک ک ژ ژ ڑ ﴿: بذلؽ

 .[43: اإلسراء] ﴾گ گ

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ﴿: وأخرب كذلؽ أن الؾقاط فاحشة

 ﴾وئ ۅ ۉۉ ې ې ې ې ى ىائ ائ ەئ ەئ وئ

 .[92-91: إطراف]

 :عٔ عكٛب١ ايصْا٠ ٚايصٚاْٞ ملسو هيلع هللا ىلصٚقد أخرب ايٓيب  

ـُ ُجـُْدٍب  فػل حديث َسُؿَرةُ    قال َرُسقُل : َقاَل  ڤْب
ِ
َفَلَتْقـَا َفاْكَطَؾْؼـَا »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

َؾْعـَا  َطَؾك مِْثِؾ التَّـُّقِر َقاَل َفَلْحِسُب َأكَُّف َكاَن َيُؼقُل َفنَِذا فِقِف َلَغٌط َوَأْصَقاٌت َقاَل َفاصَّ

ـْ َأْسَػَؾ مِـُْفْؿ َفنَِذا َأَتاُهْؿ 
فِقِف َفنَِذا فِقِف ِرَجاٌل َوكَِساٌء ُطَراٌة َوإَِذا ُهْؿ َيْلتِقِفْؿ َلَفٌب مِ

 لؾََّفُب َضْقَضْقا َقاَل ُقْؾُت َلُفَؿا َماا َذلَِؽ 

َٓ لِل اْكَطؾِْؼ  ِء َقاَل َقا َٓ  .(1)«َهُم

ـَ فِل ِمْثؾِ »: ثؿ قآ َجاُل َوالـَِّساُء اْلُعَراُة الَِّذي ا الرِّ َكاُة  َوَأمَّ ُفْؿ الزُّ بِـَاِء التَّـُّقِر َفنِكَّ

َواكِل  .أخرجف البخاري، (2)«َوالزَّ
                                                                                       

 «صحقحف»، وابـ خزيؿة يف -مختصرًا  -( 5/3/357/4397) «الســ الؽربى»الـسائل يف  أخرجف (1)

(، وطـف :3/31و2/541(، والحاكؿ )556/2911) «الؿقارد»(، وطـف ابـ حبان يف 4/348/2:97)

(، :71 - 3/719« )الرتغقب»(، وإصبفاين يف 8778« )الؿعجؿ الؽبقر»(، والطرباين يف 5/377البقفؼل )

 (.4:62برقؿ ) لصحقحة لإلمام إلباين وهق ا

 (.8158أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)
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ُّ
ُثؿَّ اْكَطَؾَؼ ِبل َفنَِذا َأَكا »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َقاَل رسقل، ڤِويْف حديث َأبُق ُأَماَمَة اْلبَاِهؾِل

: ُقْؾُت ، َكَلنَّ ِريَحُفُؿ الَْؿَراِحقُض ، بَِؼْقٍم َأَشدِّ َشْلٍء اْكتَِػاًخا َوَأْكَتـَُف ِريًحا َوَأْسَقَئُف َمـْظًَرا

ـْ َهُمِٓء ؟ َقاَل  َواكِلَهُمِٓء : َم اُكقَن َوالزَّ  .أخرجف الحاكؿ، (1)«الزَّ

 َلْق َتْعَؾُؿقَن َما َأْطَؾُؿ َلَضِحْؽُتْؿ َقِؾقًَل »: قولُ
ِ
 :«َوَاَّلل

، كان يسؿع ملسو هيلع هللا ىلصفنن الـبل ، ما لؿ يعؾؿ غقره ملسو هيلع هللا ىلصطؾَّؿ كبقف  اهلل  أن: فيُ

 .ويعؾؿ شقئًا مؿا يف الؼبقر

ـْ َزْيدِ  ـِ َثابٍِت  فَع  ، ڤْب
ِّ
ـْ الـَّبِل

ـْ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َأُبق َسِعقٍد َوَلْؿ َأْشَفْدُه مِ
َوَلؽِ

َثـِقِف َزْيدُ  ـُ َثابٍِت  َحدَّ  »: َقاَل ، ْب
ُّ
اِر َطَؾك َبْغَؾٍة َلُف  ملسو هيلع هللا ىلصَبْقـََؿا الـَّبِل فِل َحاِئٍط لَِبـِل الـَّجَّ

ـُ َمَعُف إِْذ َحاَدْت بِِف َفَؽاَدْت ُتْؾِؼقِف َوإَِذا َأْقُبٌر ِستَّ  ٌة َأْو َخْؿَسٌة َأْو َأْرَبَعٌة َقاَل َكَذا َوَكْح

َْقُبرِ َكاَن َيُؼقُل اْلُجَرْيِريُّ َفَؼاَل  ْٕ ـْ َيْعرُِف َأْصَحاَب َهِذِه ا َفَؿَتك َفَؼاَل َرُجٌؾ َأَكا َقاَل  َم

ءِ  َٓ ْشَراِك َفَؼاَل  َماَت َهُم َة ُتْبَتَؾك فِل قُ َقاَل َماُتقا فِل اإْلِ ُمَّ ْٕ َٓ َأْن إِنَّ َهِذِه ا ُبقِرَها َفَؾْق

ـْ َطَذاِب اْلَؼْبرِ الَِّذي َأْسَؿُع ِمـْفُ  َٓ َتَداَفـُقا َلَدَطْقُت  ُثؿَّ َأْقَبَؾ َطَؾْقـَا  اَّللَ َأْن ُيْسِؿَعُؽْؿ ِم

ـْ َطَذاِب الـَّارِ بَِقْجِفِف َفَؼاَل   ِم
ِ
ُذوا ِباَّلل ـْ َطَذاِب الـَّ  َتَعقَّ

 مِ
ِ
اِر َفَؼاَل َقاُلقا َكُعقُذ بِاهلل

ـْ َطَذاِب اْلَؼْبرِ   ِم
ِ
ُذوا بِاَّلل ـْ َطَذاِب اْلَؼْبِر َقاَل  َتَعقَّ

 مِ
ِ
ـْ َقاُلقا َكُعقُذ بِاهلل  ِم

ِ
ُذوا بِاَّلل َتَعقَّ

ـَ  ـِ َما َضَفَر ِمـَْفا َوَما َبَط ـَ َقاَل اْلِػَت ـِ َما َضَفَر مِـَْفا َوَما َبَط ـْ اْلِػَت
 مِ
ِ
َقاُلقا َكُعقُذ بِاهلل

اِل  جَّ ْتـَِة الدَّ
ـْ فِ  ِم

ِ
ُذوا بِاَّلل الِ َتَعقَّ جَّ ـْ فِْتـَِة الدَّ

 مِ
ِ
 .(2)«َقاُلقا َكُعقُذ بِاهلل

 .وأن الضحؽ سبب لؼسقة الؼؾقب، أن الؿقطظة سبب لرقة الؼؾقب: وفيُ

 .اهلل  زاد خقفف وقربف مـ ة العؾؿ فؽؾؿا زاد طؾؿ العبدفضقؾ: وفيُ
                                                                                       

 (.595) (، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل 3948أخرجف الحاكؿ يف الؿستدرك ) (1)

 (.978أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (2)
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 :«َوَلَبَؽْقُتْؿ َكثِقًرا»: قولُ

ومؿا سقؿر طؾقف مـ ، مـ إهقال أي مؿا تسؿعقن مؿا سقحصؾ لؾعبد

 .السالمة اهلل  كسلل، إفعال

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿: قال 

 ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ

 .[92: التقبة]

 :«َفاْسَتْؽَؿَؾ َأْرَبَع َرَكَعاٍت َوَأْرَبَع َسَجَداٍت »: قولُ

 .طؾك ما تؼدم واهلل الؿستعان
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 خطفت ايػُظ ع٢ً شَإ زضٍٛ »: رحدٜح

 د«...خيػ٢ إٔ تهٕٛ ايطاع١، فكاّ فصعا

 

َْشَعرِيِّ ) - 156 ْٕ ـْ َأبِل ُمقَسك ا ْؿُس َطَؾك َزَماِن »: َقاَل  ڤَوَط َخَسَػْت الشَّ

  َرُسقلِ 
ِ
اَطةُ ، َفَؼاَم َفِزًطا. ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل ، َفَؼامَ . َحتَّك َأَتك اْلَؿْسِجَد ، َوَيْخَشك َأْن َتُؽقَن السَّ

َياِت ، َما َرَأْيتُُف َيْػَعُؾُف فِل َصََلتِِف َقطُّ ، َفَصؾَّك بِلَْصَقِل ِقَقاٍم َوُسُجقدٍ  ْٔ ُثؿَّ َقاَل إنَّ َهِذِه ا

َٓ لَِحَقاتِفِ : اَّللُ  الَّتِل ُيْرِسُؾَفا َـّ . َٓ َتُؽقُن لَِؿْقِت َأَحٍد َو
ُف  َوَلؽِ اَّللَ ُيْرِسُؾَفا ُيَخقِّ

 َوُدَطائِِف َواْستِْغَػاِرهِ  َفنَِذا َرَأْيتُْؿ ِمـَْفا َشْقئًا َفاْفَزُطقا إَلك ِذْكرِ ، بَِفا ِطَباَدهُ 
ِ
 .((1)«اَّلل

l: 

 .إشعري تؼدمبـ ققس  اهلل هق طبد: «عً أبي موسى»: قولُ

 :«فؼام فزًطا»: قولُ

 .أي قام خائًػا مستغقًثا باهلل 

اَطةُ »: قولُ  :«َوَيْخَشك َأْن َتُؽقَن السَّ

، ٓ يعؾؿ الغقب ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  وفقف أن رسقل، أي خاف أن تؽقن الساطة قد قدمت

: اهلل قال تعالك وفقف أن الساطة ٓ يعؾؿ وقتفا إٓ، اهلل  وٓ يعؾؿ إٓ ما طؾؿف

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ائ ﴿

 .[45: لؼؿان] ﴾ىئ یی ی ی جئ حئ مئ ىئيئ جب حب خب مب
                                                                                       

 (.23:(، ومسؾؿ يف صحقحف ):216أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)
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ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ﴿: اهلل تعالك وقال

 .[74: إحزاب] ﴾ٺ ٺ ٺ

وفقف ، مـ تغقر هذه إحقال، مـ ربف حقث قاَم فزًطا ملسو هيلع هللا ىلصخشقة الـبل : وفيُ

ٱ ٻ ٻ ﴿: الرهبة مـ ققام الساطة لؿا فقفا مـ إهقال قال تعالك

ٻٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

 .[3-2: الحج] ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ

 :«َحتَّك َأَتك اْلَؿْسِجَد »: قولُ

 .أن أصؾ يف الجؿاطة أن تؽقن يف الؿسجد: فيُ

: «َقطُّ َما َرَأْيُتُف َيْػَعُؾُف فِل َصََلتِِف ، َفَصؾَّك بَِلْصَقِل ِقَقاٍم َوُسُجقدٍ ، َفَؼامَ »: قولُ

 .طؾك ما تؼدم بقاكف

َياِت الَّتِل ُيْرِسُؾَفا»: قولُ ْٔ َٓ َتُؽقُن لَِؿْقِت َأَحٍد : اَّللُ  ُثؿَّ َقاَل إنَّ َهِذِه ا

َٓ لَِحَقاتِفِ  َـّ . َو
ُف بَِفا ِطَباَدُه َفنَِذا َرَأْيُتْؿ ِمـَْفا َشْقًئا َفاْفَزُطقا إَلك  َوَلؽِ اَّللَ ُيْرِسُؾَفا ُيَخقِّ

 َوُدَطائِِف َواْستِْغَػاِرهِ  ِذْكرِ 
ِ
 :«اَّلل

 .تـقع العبادات يف الؽسقف: فٝ٘

، مـ أسباب رفع البالء ودفعف، اهلل  الؾجقء إلك أن: ٚفٝ٘

 .أن يعقـ ويسدد اهلل  فـسلل

يف  «الذهب الؿسبقك يف أحؽام صَلة الؽسقف»: يف كتابل وقد تقسعت

 .والحؿد هلل رب العالؿقـ، لذكرهتا هـا ولقٓ خشقة اإلصالة، أحؽام هذه العبادة
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 درَباب صال٠ االضتطكا٤

 

 [باب صال٠ االضتطكا٤]

l: 

 .هق صؾب السؼقا: آستسؼاء

 .صؾب الصحق: كؿا أن آستصحاء

 .سـة ممكدة إذا احتاج الـاس إلك الؿطر: وصَلة آستسؼاء

 :نٝفٝات صال٠ االضتطكا٤ 

 ذكر مـفا اإلمام ابـ الؼقؿ ، كقػقات لالستسؼاء ملسو هيلع هللا ىلصالـبل  وقد ورد طـ

 :يف الزاد

 :وهل طائدٌة إلك ثَلث كقػقات، كقػقات أكفا ست

، وهل أكؿؾفا أن يخرج إلك الصحراء ويخطب ثؿ يصؾل ركعتقـ: إولك

 .بـ زيد الذي هق العؿدة يف الباب اهلل وسقليت يف حديث طبد

وسقليت يف حديث أكس ، طؾك الؿـرب يقم الجؿعة اهلل  أن يدطق: الثاكقة

 .الؿذكقر يف الباب

 .بطؾب السؼقا، الدطاء الؿجرد يف غقر ذلؽ مـ الؿقاصـ: الثالثة

ـْ ُطَؿْقٍر َمْقَلك آبِل الؾَّْحؿِ   »: ڤ كؿا ثبت َط
َّ
َيْسَتْسِؼل ِطـَْد  ملسو هيلع هللا ىلص َأكَُّف َرَأى الـَّبِل

ْيِت  ـَ ، َأْحَجاِر الزَّ
ْوَراءِ َقِريًبا مِ َٓ ، َقائًِؿا َيْدُطق َيْسَتْسِؼل، الزَّ َرافًِعا َيَدْيِف قَِبَؾ َوْجِفِف 
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 .أخرجف أحؿد وأبل داود، (1)«ُيَجاِوُز بِِفَؿا َرْأَسفُ 

 :ضبب ايكخط 

قال ، والبعد طـ الطاطات، والؿعاصل، بـل آدم ذكقب: قحط الؿطر سببف

ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت ﴿: تعالك

 .[52: الروم] ﴾حت

، سبٌب لجؾب الربكات، وآستغػار، بالصالة اهلل  وكان يف التقبة إلك

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ﴿: اهلل  يؼقل

 .[63: هقد] ﴾ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻی ی ی ی جئ حئ مئ﴿: وقال تعالك

 .[23-21: كقح] ﴾پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

 :ٚقت صال٠ االضتطكا٤ 

، إٓ أن أفضؾ الققت أن ُتصؾك يف وقت العقد; الققمووقتفا جائزة يف جؿقع 

ـْ َطاِئَشةَ    َشَؽا الـَّاُس إَِلك َرُسقلِ : َقاَلْت  ڤ، لؿا جاء يف حديث َط
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

َوَوَطَد الـَّاَس َيْقًما َيْخُرُجقَن ، َفُقِضَع َلُف فِل اْلُؿَصؾَّك، َفَلَمَر بِِؿـَْبرٍ ، ُقُحقَط اْلَؿَطرِ 

  َفَخَرَج َرُسقُل : ائَِشةُ َقاَلْت طَ ، فِقفِ 
ِ
ْؿسِ ، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ـَ َبَدا َحاِجُب الشَّ َفَؼَعَد َطَؾك ، ِحق

ُؽْؿ َشَؽْقُتْؿ َجْدَب ِدَياِرُكؿْ »: ُثؿَّ َقاَل ، اهلَل  َوَحِؿدَ ، ملسو هيلع هللا ىلصَفَؽبََّر ، اْلِؿـَْبرِ  ، إِكَّ
                                                                                       

(، والحديث يف الصحقح الؿسـد مؿا 2625(، والـسائل )668(، والرتمذي )2279أخرجف أبق داود ) (1)

(، وقال فقف: هذا حديث صحقح. ورجالف رجال 2139برقؿ ) لقس يف الصحقحقـ لإلمام القادطل 

بـ سؾؿة الؿرادي فؿـ رجال مسؾؿ. وذكره أيًضا يف أحاديث معؾة ضاهرها الصحة  الشقخقـ إٓ محؿد

قال يف ترجؿة  «هتذيب التفذيب»(، وقال فقف: هذا حديث ضاهره الصحة، ولؽـ الحافظ يف 2برقؿ )

بـ  بـ الفاد: روى طـ طؿقر مقلك آبك الؾحؿ، والصحقح أن بقـفؿا محؿد بـ أسامة اهلل بـ طبد يزيد

 لتقؿل.إبراهقؿ ا
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ـْ إِبَّاِن َزَماكِِف َطـُْؽؿْ  ، َأْن َتْدُطقهُ  اَّللُ  َأَمَرُكؿُ َوَقْد ، َواْستِْئَخاَر اْلَؿَطرِ َط

ِحقِؿ »: ُثؿَّ َقاَل ، «َوَوَطَدُكْؿ َأْن َيْسَتِجقَب َلُؽؿْ  ـِ الرَّ ْحَؿ ـَ الرَّ ِف َربِّ اْلَعاَلِؿق اْلَحْؿُد لِؾَّ

ـِ  ي َّٓ ، َمِؾِؽ َيْقِم الدِّ ُفؿَّ َأْكَت  ،َيْػَعُؾ َما ُيرِيُد ، اَّللُ  َٓ إَِلَف إِ َّٓ َأْكَت اْلَغـِلُّ َٓ ، اَّللُ  الؾَّ إَِلَف إِ

ـُ اْلُػَؼَراءُ  ـٍ ، َأْكِزْل َطَؾْقـَا اْلَغْقَث ، َوَكْح ًة َوَبََلًغا إَِلك ِحق ُثؿَّ ، «َواْجَعْؾ َما َأْكَزْلَت َلـَا ُققَّ

ْفِع َحتَّك َبَدا َبَقاُض إِبَِطْقفِ ، َرَفَع َيَدْيفِ  َل إَِلك الـَّ ، َفَؾْؿ َيَزْل فِل الرَّ ، اِس َضْفَرهُ ُثؿَّ َحقَّ

َل ِرَداَءهُ ، َوَقَؾَب  َفَصؾَّك ، ُثؿَّ َأْقَبَؾ َطَؾك الـَّاِس َوَكَزَل ، َوُهَق َرافٌِع َيَدْيفِ ، َأْو َحقَّ

ـِ    ُثؿَّ َأْمَطَرْت بِنِْذنِ ، اهلُل َسَحاَبًة َفَرَطَدْت َوَبَرَقْت  َفَلْكَشلَ ، َرْكَعَتْق
ِ
َفَؾْؿ َيْلِت ، اهلل

ُققُل  َمْسِجَدُه َحتَّك ِـّ َضِحَؽ ، َساَلِت السُّ
ا َرَأى ُسْرَطَتُفْؿ إَِلك اْلؽِ َحتَّك ، ملسو هيلع هللا ىلصَفَؾؿَّ

 َوَرُسقُلفُ  َوَأكِّل َطْبُد ، اَّللَ َطَؾك ُكؾِّ َشْلٍء َقِديرٌ  َأْشَفُد َأنَّ »: َفَؼاَل ، َبَدْت َكَقاِجُذهُ 
ِ
 .«اَّلل

َأْهُؾ اْلَؿِديـَِة َيْؼَرُءوَن ، إِْسـَاُدُه َجقِّدٌ ، َوَهَذا َحِديٌث َغِريٌب »: َقاَل َأُبق َداُودَ 

) ـِ ي ٌة َلُفؿْ ، )َمؾِِؽ َيْقِم الدِّ  .(1)«َوإِنَّ َهَذا اْلَحِديَث ُحجَّ

 :ٚقت خطب١ صال٠ االضتطكا٤ 

 .اهلل الؿذكقر قبؾ إن شاء ڤوالخطبة فقفا قبؾ الصالة لحديث طائشة 

 .جؿع مـ أهؾ العؾؿوهق اختقار ، ڤوضاهر حديث طبداهلل ابـ زيد 

واطتؿاًدا ، وإن كان الجؿاهقر يرون أن الصالة قبؾ الخطبة ققاًسا طؾك العقد

ـُ  ( مـ صريؼ ِهَشامِ 669طؾك حديٍث أخرجف الرتمذي رقؿ ) ـِ إِْسَحاَق َوُهَق اْب ْب

  َطبْدِ 
ِ
ـِ كِـَاكَةَ  اهلل ـْ َأبِقفِ ، ْب ـُ ُطْؼبََة  َأْرَسَؾـِل الَقلِقدُ »: َقاَل ، َط ـِ ْب َوُهَق َأمِقُر اْلَؿِديـَِة إَِلك اْب

ـْ اْستِْسَؼاِء َرُسقلِ    َطبَّاٍس َأْسَلُلُف َط
ِ
  إِنَّ َرُسقَل »: َفَؼاَل ، ؟ َفَلَتْقتُفُ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ِ
َخَرَج  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ًطا ًٓ ُمَتَقاِضًعا ُمتََضرِّ ـْ َلْؿ َوَلؽِ ، َفَؾْؿ َيْخُطْب ُخْطَبتَُؽْؿ َهِذهِ ، َحتَّك َأَتك اْلُؿَصؾَّك، ُمتََبذِّ
                                                                                       

( والحاكؿ أيضا :4/45( والبقفؼل )2/2:3(، والطحاوي )2284أخرجف أبق داود يف ســف ) (1)

 (.779يف اإلرواء برقؿ ) (، وحسـف اإلمام إلباين 2/439)
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ِع َوالتَّْؽبِقرِ  َطاِء َوالتََّضرُّ ـِ َكَؿا َكاَن ُيَصؾِّل فِل الِعقدِ ، َيَزْل فِل الدُّ  .«َوَصؾَّك َرْكَعتَْق

بـ  بـ إسحاق يف إسـاده هشام، إٓ أن حديث ضعقػ ٓ تؼقم بف حجة

أي إن تقبع ، مؼبقل: يف التؼريب قال الحافظ ابـ حجر ، بـ كـاكة اهلل طبد

 .فؾقـوإٓ 

إتحاف الـبالء بلحؽام »: ولل رسالة مستؼؾة يف أحؽام آستسؼاء بعـقان

 .«صالة آستسؼاء

 :َٔ ايرٟ خيسج يضال٠ االضتطكا٤ 

ًٓ وكباًرا وصغارا، ويستحب أن يخرج الجؿقع ٕهنؿ كؾفؿ ; وكساء، رجا

 .بحاجة إلك الؿطر وإلك السؼقا

 :إَاّ ايٓاع يف صال٠ االضتطكا٤ 

م الرجؾ الصالحويستحب أن  اهلل طؾقفؿ كاكقا  فنن الصحابة رضقان، ُيؼدَّ

، وأرضاه ڤيستسؼل بالعباس ، ڤثؿ إن ُطؿر ، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  يستسؼقن برسقل

ـْ ُثَؿاَمةَ  ـِ َطْبدِ  َط   ْب
ِ
ـِ َأَكسٍ  اهلل ـْ َأَكسِ ، ْب ـِ َمالٍِؽ  َط ـَ اْلَخطَّاِب  َأنَّ ُطَؿرَ »: ڤْب ْب

ـِ َطْبدِ  اْسَتْسَؼك بِاْلَعبَّاسِ َكاَن إَِذا َقَحُطقا ، ڤ الؾَُّفؿَّ إِكَّا »: َفَؼاَل ، ڤاْلُؿطَّؾِِب  ْب

ُؾ إَِلْقَؽ  ُؾ إَِلْقَؽ بَِعؿِّ َكبِقِّـَا َفاْسِؼـَا َقاَل َفُقْسَؼْقنَ  ُكـَّا َكَتَقسَّ ، (1)«بِـَبِقِّـَا َفَتْسِؼقـَا َوإِكَّا َكَتَقسَّ

 .أخرجف البخاري

 .«بـبقـا إلقؽ بعؿ كتقسؾ»: الؿراد مـ ققلف

 .اهلل  أي أكـا كؼدمف يدطق: والؿراد كستسؼل بػالن إلقؽ
 .فال يتربكقن بذاتف كؿا هق صـقع بعض أهؾ البدع

                                                                                       

 (.2121أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)
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 :خطب١ صال٠ االضتطكا٤ 

 .ويليت بخطبة واحد طؾك الصحقح مـ أققال أهؾ العؾؿ

ققاًسا ، وإن كان قد ذهب كثقٌر مـفؿ إلك أكف يخطب خطبتقـ كخطبة الجؿعة

 .طؾك الجؿعة

 :نٝف١ٝ صال٠ االضتطكا٤ 

 .ويصؾل ركعتقـ كلي كافؾة مطؾؼة

ًٓ بحديث ، مع أن بعضفؿ ذهب إلك أكف يصؾل ركعتقـ كركعتل العقد مستد

 .وبقاكَّا أكف ضعقػ، الذي ذكركاه آكػا ڤابـ طباس 

 :حهِ املٓرب يف خطب١ االضتطكا٤ 

طـد أبل ، ڤويستحب أن ُيخرج لفا الؿـرب لؿا ثبت مـ حديث طائشة 

  َشَؽا الـَّاُس إَِلك َرُسقلِ »: داود
ِ
َفُقِضَع َلُف فِل ، َفَلَمَر بِِؿـَْبرٍ ، ُقُحقَط اْلَؿَطرِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

  َرُسقُل َفَخَرَج : َقاَلْت َطاِئَشةُ ، َوَوَطَد الـَّاَس َيْقًما َيْخُرُجقَن فِقفِ ، اْلُؿَصؾَّك
ِ
، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ْؿسِ  ـَ َبَدا َحاِجُب الشَّ  .أخرجف أبق داود، (1)«َفَؼَعَد َطَؾك اْلِؿـَْبرِ ، ِحق

 :صف١ زفع األٜدٟ يف صال٠ االضتطكا٤ 

رفع يديف حتك  ملسو هيلع هللا ىلصويستحب طـد الدطاء أن يبالغ يف رفع يديف فنن الـبل 

كؿا يف ; السؿاءوحتك ضـ الصحابل أكف أشار بباصـ كػقف إلك ، رؤي بقاض إبطقف

 .ڤحديث أكس 

يرفع يديف يف شلء مـ الدطاء إٓ يف  ملسو هيلع هللا ىلصأكف لؿ ير الـبل »: ڤوما جاء طـ أكس 

 .قد رفع يديف يف غقر ما مقصـ ملسو هيلع هللا ىلصوإٓ فنن الـبل ، محؿقل طؾك الؿبالغة، «آستسؼاء
                                                                                       

( والحاكؿ أيضا :4/45( والبقفؼل )2/2:3(، والطحاوي )2284أخرجف أبق داود يف ســف ) (1)

 (.779يف اإلرواء برقؿ ) (، وحسـف اإلمام إلباين 2/439)
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 :اهلل  ايٓٗٞ عٔ إعاف١ ايٓع١ُ يػري 

، وٓ كقء، وٓ كقكب، بـجؿٍ  ٓ، والؿستسؼل يـبغل أن يعؾؼ قؾبف باهلل 

ـْ َزْيدِ    فَع
ِّ
ـِ َخالٍِد اْلُجَفـِل   بِـَا َرُسقُل  َصؾَّك»: َقاَل ، ڤْب

ِ
ْبِح  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َصاَلَة الصُّ

ا اْكَصَرَف َأْقَبَؾ َطَؾك الـَّاِس َفَؼاَل  ْقِؾ َفَؾؿَّ ـْ الؾَّ
َؿاِء َكاَكْت مِ َهْؾ بِاْلُحَدْيبَِقِة فِل إِْثِر السَّ

ـٌ ِبل اهلُل َوَرُسقُلُف َأْطَؾُؿ َقاَل َقاَل  َقاُلقا اَذا َقاَل َربُُّؽؿْ َتْدُروَن مَ  ـْ ِطَباِدي ُمْمِم َأْصَبَح ِم

ـْ َقاَل ُمطِْرَكا ِبَػْضؾِ  ا َم ٌر َفَلمَّ
ا  َوَكافِ ـٌ بِل َكافٌِر ِباْلَؽْقَكِب َوَأمَّ  َوَرْحَؿتِِف َفَذلَِؽ ُمْمِم

ِ
اَّلل

ـْ َقاَل ُمطِْرَكا ـٌ بِاْلَؽْقَكِب بِـَقْ  َم ٌر بِل ُمْمِم
 .متفق علوه، (1)«ِء َكَذا َوَكَذا َفَذلَِؽ َكافِ

ُمطَِر الـاس طؾك َطْفِد الـبل »: متػؼ طؾقف قال ڤبـحقه طـ ابـ طباس  وجاء

  َأْصبََح مـ الـاس َشاكٌِر َومِـُْفْؿ َكافٌِر قالقا هذه َرْحَؿةُ  ملسو هيلع هللا ىلصفؼال الـبل  ملسو هيلع هللا ىلص
ِ
وقال ، اهلل

َيُة ، َصَدَق كَْقُء َكَذا َوَكَذا لؼد: بَْعُضُفؿْ  ْٔ ىئ ی ی ی ﴿قال َفـََزَلْت هذه ا

 .(2)«[93: القاقعة] ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ﴿حتك َبَؾَغ  [86: القاقعة] ﴾ی

ـْ َأَبا َمالٍِؽ إَْشَعِريَّ ، وآستسؼاء بالـجقم مـ ســ الجاهؾقـ َأنَّ ، ڤ، فَع

  َرُسقَل 
ِ
تِل »: َقاَل ، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ل ُأمَّ

َـّ َأْرَبٌع فِ ـْ َأْمِر اْلَجاِهِؾقَِّة ٓ َيْتُرُكقُه اْلَػْخُر ِفل : ِم

ـُ فِل إَْكَساِب ، إَْحَساِب   .«َوالـَّقِاَحةُ ، َوآْستِْسَؼاُء بِالـُُّجقمِ ، َوالطَّْع

 .فؼد يؽقن شرًكا أكربًا إذا اطتؼد أن الـجقم هل الؿمثرة يف كزول الؿطر

 .ـجقم هل سبب يف كزول الؿطروقد يؽقن شرًكا أصغًرا إذا اطتؼد أن ال
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 خسج ايٓيب ٜطتطكٞ فتٛد٘ إىل »: رحدٜح

ٍ زدا٤ٙ، ايكب١ً ٜدعٛ ِ ص٢ً زنعتني، ٚحٛ  د«...ث

 

  طبد )طـ - 157
ِ
 َيْستَْسِؼل ملسو هيلع هللا ىلص الـبل َخَرَج » :قال ڤ ،الَْؿاِزكِلِّ  َطاِصؿٍ  بـ َزيْدِ  بـ اَّلل

فَ  َل  ،َيْدُطق الِْؼبَْؾةِ  إَلك َفتََقجَّ ـِ  صؾك ُثؿَّ  ،ِرَداَءهُ  َوَحقَّ  .(1)«بِالِْؼَراَءةِ  فِقِفَؿا َجَفرَ  َرْكَعَتْق

 .«(إَلك اْلُؿَصؾَّك»: ويف َلْػظٍ 

l: 

 .لبقان أحؽام آستسؼاء: احلديث ساق املصيف 

ـْ َطْبدِ »: قولُ   َط
ِ
ـِ َزْيدِ  اَّلل  َطاِصٍؿ اْلَؿاِزكِلِّ  ْب

ـِ  :«ڤْب

 .يدور حديث آستسؼاءتؼدم ذكره طـد أحاديث القضقء وطؾقف 

 :مـفا، طدة أبقاب وقد بقب طؾقف اإلمام البخاري 

 .«باب اإلستسؼاء»

 .«يف آستسؼاء ملسو هيلع هللا ىلص باب خروج الـبل»و

 .«باب تحقيؾ الرداء يف آستسؼاء»و

 .«باب الدطاء يف آستسؼاء قائًؿا»و

 .«باب الجفر بالؼراءة يف آستسؼاء»و

 .«الـاسضفره إلك  ملسو هيلع هللا ىلص باب كقػ حقل الـبل»و
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 .«باب صالة آستسؼاء ركعتقـ»و

 .«باب آستسؼاء يف الؿصؾك»و

 .«باب استؼبال الؼبؾة يف آستسؼاء»و

 :«َيْسَتْسِؼل ملسو هيلع هللا ىلص َخَرَج الـَّبِلُّ »: قولُ

 .السؼقا وخرج الـاس معف اهلل  مـ أي خرج إلك الؿصؾك يطؾب

َف إَلك اْلِؼْبَؾِة َيْدُطق»: قولُ  :«َفَتَقجَّ

وهذا التقجف محؿقٌل طؾك أن ، استحباب التقجف إلك الؼبؾة طـد الدطاء: فيُ

 .الخطبة قبؾ الصالة لؿا تؼدم

َشَؽا الـَّاُس إَِلك »: َقاَلْت ، ڤمـ حديث َطائَِشَة ، فػل ســ أبل َداُوَد 

  َرُسقلِ 
ِ
َوَوَطَد الـَّاَس ، َفَلَمَر بِِؿـَْبٍر َفُقِضَع َلُف فِل اْلُؿَصؾَّك، ُقُحقَط اْلَؿَطرِ  اهلل

  َفَخَرَج َرُسقُل ، َقاَلْت َطائَِشةُ ، َيْقًما َيْخُرُجقَن فِقفِ 
ِ
ْؿسِ  اهلل ـَ َبَدا َحاِجُب الشَّ ، ِحق

 .وقد سبؼ «ثؿ كزل فصؾك ركعتقـ»: وفقف، اهللَ  َفَؼَعَد َطَؾك اْلِؿـْبَِر َفَؽبََّر َوَحِؿدَ 

َل ِرَداَءهُ »: قولُ  :«َوَحقَّ

وإشارة إلك ، سبب تحقيؾ الرداء أكف مـ الػلل الحسـ ذكر العؾؿاء يف

 .التحقل إلك الخقر والصالح

ـِ »: قولُ  :«ُثؿَّ َصؾَّك َرْكَعَتْق

ولقس فقفا ، والبعدية، أو كالـقافؾ الؼبؾقة، صؾك ركعتقـ كصالة الضحك

، طـد الرتمذي وحسـف الشقخ إلباين، ڤخالًفا لؿا جاء طـ ابـ طباس ، تؽبقر

، ويف الثاكقة خؿًسا، جؿفقر أهؾ العؾؿ مـ أكف يؽرب يف إولك سبًعاوطؾقف 

 .طؾك ما تؼدم، فالحديث ضعقػ
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 :«َجَفَر فِقِفَؿا بِاْلِؼَراَءةِ »: قولُ

 .ثؿ يؼرأ ما يتقسر مـ الؼرآن، ويؼرأ بػاتحة الؽتاب، أي يف الركعتقـ

،  [2: إطؾك] ﴾ں ڻ ڻ ڻ﴿وذهب جؿٌع مـ أهؾ العؾؿ إلك أكف يؼرأ 

 .ولق قرأ هبؿا أحسـ، وٓ أطؾؿ دلقاًل طؾك ذلؽ، ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ﴿و

 :«إَلك اْلُؿَصؾَّك»َوفِل َلْػٍظ »: قولُ

وهبذا تعؾؿ أن ما يػعؾف كثقٌر مـ ، أي أكف لؿ يصؾل آستسؼاء داخؾ الؿسجد

، الؿحدثات أكف مـ، الـاس مـ صالة آستسؼاء يقم الجؿعة دبر صالة الجؿعة

 .ڤكؿا يف حديث أكس ، يقم الجؿعة طؾك الؿـرب ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  وإكؿا دطا رسقل
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 إٔ زدال دخٌ املطذد ّٜٛ ادتُع١ »: رحدٜح

ٍ خيطب ًهت األَٛاٍ: قاٍ، ٚزضٛ  ٍٖ  د«...ٜا زضٛ

 

ـْ َأَكسِ  - 158 ـِ َمالٍِؽ  )َوَط ـْ »: ڤْب َأنَّ َرُجًَل َدَخَؾ اْلَؿْسِجَد َيْقَم اْلُجُؿَعِة ِم

  َوَرُسقُل ، الَْؼَضاءِ َباٍب َكاَن َكْحَق َداِر 
ِ
  َفاْستَْؼبََؾ َرُسقَل ، َقائٌِؿ َيْخطُُب  ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل

ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص اَّلل

  َيا َرُسقَل : ُثؿَّ َقاَل ، َقائًِؿا
ِ
َْمَقاُل ، اَّلل ْٕ ُبُؾ َفاْدعُ ، َهَؾَؽْت ا اَّللَ َتَعاَلك  َواْكَؼَطَعْت السُّ

  َفَرَفَع َرُسقُل : َقاَل ، ُيِغقثُـَا
ِ
ُفؿَّ َأِغْثـَا :َيَدْيِف ُثؿَّ َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل ُفؿَّ َأِغْثـَا ،الؾَّ ُفؿَّ  ،الؾَّ الؾَّ

َٓ َقَزَطةٍ : َقاَل َأَكٌس . َأِغْثـَا ـْ َسَحاٍب َو َؿاِء ِم ل السَّ
 َما َكَرى فِ

ِ
ـَ ، َفََل َوَاَّلل َوَما َبْقـَـَا َوَبْق

َٓ َدارٍ  ـْ َبْقٍت َو ـْ وَ : َقاَل ، َسْؾٍع ِم ِف َسَحاَبٌة ِمْثُؾ التُّْرسِ َفَطَؾَعْت ِم
طَْت . َرائِ ا َتَقسَّ َفَؾؿَّ

َؿاَء اْكَتَشَرْت ُثؿَّ َأْمَطَرْت  ْؿَس َسْبًتا: َقاَل ، السَّ  َما َرَأْيـَا الشَّ
ِ
ُثؿَّ َدَخَؾ : َقاَل ، َفََل َوَاَّلل

ـْ َذلَِؽ اْلَباِب فِل اْلُجُؿَعِة اْلُؿْؼبَِؾةِ    َوَرُسقُل ، َرُجٌؾ ِم
ِ
، ائٌِؿ َيْخُطُب الـَّاَس قَ  ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل

  َيا َرُسقَل : َفَؼاَل ، َفاْسَتْؼَبَؾُف َقائًِؿا
ِ
َْمَقاُل ، اَّلل ْٕ ُبُؾ ، َهَؾَؽْت ا اَّللَ  َفاْدعُ ، َواْكَؼَطَعْت السُّ

  َفَرَفَع َرُسقُل : َقاَل ، َأْن ُيْؿِسَؽَفا َطـَّا
ِ
َٓ  :َيَدْيِف ُثؿَّ َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل ُفؿَّ َحَقاَلْقـَا َو الؾَّ

َجرِ  ،َطَؾْقـَا َْوِدَيِة َوَمـَابِِت الشَّ ْٕ َكاِم َوالظَِّراِب َوُبُطقِن ا ْٔ ُفؿَّ َطَؾك ا : َقاَل ، الؾَّ

ْؿسِ ، َفَلْقَؾَعْت  ـَ َمالٍِؽ  َفَسَلْلُت َأَكَس : َقاَل َشرِيٌؽ . َوَخَرْجـَا َكْؿِشل فِل الشَّ َأُهَق : ْب

ُل َقاَل  َوَّ ْٕ ُجُؾ ا  .((1)«َٓ َأْدِري: الرَّ
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َغارُ : «الظَِّراُب » َقاَل   .اْلِجَباُل الصِّ

َكامِ  ْٔ  .«جؿع أكَؿة وهل أطؾك ِمـ الَرابقة ودون الفضبة»: ا

 .«ٕكفا بِقَْعت يف قضاء ديـف: سؿقت بذلؽ، ڤبـ الخطاب  دار ُطؿر»: دار الؼضاء

l: 

ًٓ بف طؾك كقع آخر مـ أكقاع : ٍرا حديٌث عظيه ساقُ املصيف  مستد

 .وهق آستسؼاء طؾك الؿـرب يقم الجؿعة، آستسؼاء

 .وأصحابف مـ إكزال حقائجفؿ باهلل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ما طؾقف رسقل: وفيُ
كؿا ، فضؾ الصالة إذ أكف إذا حصؾ بالـاس شلٌء بادروا إلك الصالة: وفيُ

 »: َقاَل ، ڤثبت مـ حديث ُحَذْيَػَة 
ُّ
 .(1)«َصؾَّك، إَِذا َحَزَبُف َأْمرٌ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن الـَّبِل

ولؿا حصؾ ، وهمٓء لؿا ضاق هبؿ الحال مـ شدة الؼحط قامقا إلك الصالة

 .الؽسقف قامقا إلك الصالة فالصالة شلهنا طظقؿ

 :«َأنَّ َرُجًَل »: قولُ

 :قال الحافظ ابـ حجر 

ـْ َحِديِث »
َماُم َأْحَؿُد مِ َلْؿ َأِقْػ َطَؾك َتْسِؿَقتِِف فِل َحِديِث َأَكٍس َوَرَوى اإْلِ

َر َهَذا اْلُؿْبَفَؿ بَِلكَُّف َكْعٌب اْلَؿْذُكقرُ  َكْعِب  ـُ َأْن ُيَػسِّ
َة َما ُيْؿؽِ ـِ ُمرَّ  هـا. «ْب

ـْ َباٍب َكاَن َكْحَق َداِر اْلَؼَضاءِ »: قولُ  :«َدَخَؾ اْلَؿْسِجَد َيْقَم اْلُجُؿَعِة ِم

 .«مـ باب كان وجاه الؿـرب»: ويف رواية

 َداُر ُطَؿرَ : ودار الؼضاء
َ
ـِ  ِهل َقْت َداُر اْلَؼَضاءِ ، اْلَخطَّاِب ْب َكََّفا بِقَعْت ; َوُسؿِّ

ِ
ٕ

                                                                                       

(، وحسـف اإلمام إلباين رحؿف تعالك يف صحقح أبل داود، وجاء مـ :242أخرجف أبق داود يف ســف ) (1)

اَلةِ »بؾػظ:  ڤحديث صفقب   (،29:48أحؿد ). أخرجف «َوَكاُكقا َيْػَزُطقَن إَِذا َفِزُطقا إَِلك الصَّ
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 .أفاده الحافظ . فِل َقَضاِء َدْيـِفِ 

جقاز الدخقل بعد ققام الخطقب طؾك الؿـرب إٓ أكف ٓ يحصؾ طؾك : وفيُ

 .أجر التبؽقر

  َوَرُسقُل »: قولُ
ِ
 :«َقاِئٌؿ َيْخُطُب  ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل

 .أي يف حال خطبتف

يف خطبة الجؿعة أن يؽقن الخطقب قائؿًا ولفذا أكؽر  أن القاجب: وفيُ

 .كؿا تؼدم، السؾػ طؾك مـ خطب قاطًدا

  َفاْسَتْؼَبَؾ َرُسقَل »: قولُ
ِ
 :«َقائًِؿا ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل

 .الؿقاجفة طـد الخطاب: وفيُ

 .جقاز تؽؾؿ حاضر الخطبة مع الخطقب لؾحاجة: وفيُ

  َيا َرُسقَل »: قولُ
ِ
 :«اَّلل

كان مسؾؿًا خالفا لؿـ ذهب أكف أبق  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقلأن الؿتؽؾؿ مع : وفيُ

 .أفاده احلافظ . سػقان فنكف لؿ يؽـ مسؾًؿا حقـئذ

َْمَقاُل »: قولُ ْٕ  :«َهَؾَؽْت ا

والصامت هق بف الذهب والػضة ، الؿراد الؿقاشل وما يف باهبا ٓ الصامت

 .وما يف بابف

ُبُؾ »: قولُ  :«َواْكَؼَطَعْت السُّ

أو بسبب ما يعرتي إرض ، أو بسبب مقت الؿاشقة، أي بسبب قؾة إسػار

 .وغقر ذلؽ مؿا يمدي إلك تغقر الحال، مـ الرياح

 :«اَّللَ َتَعاَلك ُيِغقثُـَا َفاْدعُ »: قولُ

والػتح طؾك أكف مـ ، ويجقز فقفا الضؿ طؾك أهنا مـ اإلغاثة، أي ففق يغقثـا
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 .أفاده الحافظ . الغقث

، ومؾٍؽ ، وشجرٍ ، فال ُيطؾب مـ حجرٍ ، اهلل  أن الؿطر أمره إلك: وفيُ

 .وٓ مـ أحد، ورسقلٍ 

 .ملسو هيلع هللا ىلصمـ معرفة مـزلة الـبل ، اهلل طؾقفؿ ما طؾقف الصحابة رضقان: وفيُ

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ربؿا لق أتك بعضفؿ إلك الـبل، إذ لؿ يغؾقا فقف كحال كثقر مـ طباد الؼبقر

 .اهلل أغثـا يا رسقل: لؼال

 :كؿا قال بعضفؿ

ـــــــــ  ــــــــائػقـ م ــــــــا خ ــــــــري  التت

 

ــــــــل طؿــــــــر  ــــــــقذوا بؼبــــــــر أب  ل

 .لفؿ بالغقث اهلل  وإكؿا سللقه أن يدطق 

ـِ ُسَؾْقٍؿ َقاَل  ويف حديث َأبِل ُجَريٍّ َجابِرِ  ـْ »: ْب َرَأْيُت َرُجاًل َيْصُدُر الـَّاُس َط

َّٓ َصَدُروا َطـْفُ  َٓ َيُؼقُل َشْقًئا إِ ـْ َهَذا: ُقْؾُت ، َرْأيِِف    َهَذا َرُسقُل : َقاُلقا، َم
ِ
، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

اَلُم َيا َرُسقَل : ُقْؾُت  ـِ  َطَؾْقَؽ السَّ َتْق  َمرَّ
ِ
ََلُم َفنِنَّ َطَؾْقَؽ : َقاَل ، اهلل َٓ َتُؼْؾ َطَؾْقَؽ السَّ

ََلُم َطَؾْقَؽ  ََلُم َتِحقَُّة اْلَؿقِِّت ُقْؾ السَّ َأَكا َقاَل ، اهلل َأْكَت َرُسقُل : َقاَل ُقْؾُت السَّ

 الَّذِ  َرُسقُل 
ِ
َوإِْن َأَصاَبَؽ َطاُم َسـٍَة ، ي إَِذا َأَصاَبَؽ ُضر  َفَدَطْقَتُف َكَشَػُف َطـَْؽ اَّلل

َها ، َفَدَطْقَتُف َأْكَبَتَفا َلَؽ  ـَْت بَِلْرٍض َقْػَراَء َأْو َفََلٍة َفَضؾَّْت َراِحَؾُتَؽ َفَدَطْقَتُف َردَّ َوإَِذا ُك

 .(1)«الحديث ،...َطَؾْقَؽ 

  َفَرَفَع َرُسقُل »: قولُ
ِ
 :«ورفع الـاس أيديفؿ»: زاد الـسائل: «َيَدْيفِ  ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل

 .وهق أرجك يف استجابة الدطاء، استحباب رفع القديـ يف الدطاء: وفيُ

 
ِّ
 ، ڤويف حديث َسْؾَؿاَن اْلَػاِرِسل

ِّ
ـِ الـَّبِل ل  َكرِيؿٌ  إِنَّ »: َقاَل ، ملسو هيلع هللا ىلصَط

، اَّللَ َحقِ
                                                                                       

 (.3:7برقؿ ) (، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل 5195أخرجف أبق داود ) (1)
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ُجُؾ إَِلْقِف  ـِ َيْسَتِحل إَِذا َرَفَع الرَّ ُهَؿا ِصْػًرا َخائَِبَتْق  .(1)«َيَدْيِف َأْن َيُردَّ

ُفؿَّ َأِغْثـَا»: قولُ ُفؿَّ َأِغْثـَا ،الؾَّ ُفؿَّ َأِغْثـَا ،الؾَّ  .«الؾفؿ اسؼـا»: ويف رواية: «الؾَّ

: اهلل  قال; ففق أرجك لالستجابة، استحباب تؽرار الدطاء: وفيُ

 .[66: إطراف] ﴾ہ ہ ھ ھھ﴿

ـْ َسَحاٍب َفََل »: قولُ َؿاِء ِم ل السَّ
 َما َكَرى فِ

ِ
 .أي مجتؿع: «َوَاَّلل

َٓ َقَزَطةٍ »: قولُ  .أي سحاب مـػرق: «َو

هقلها يف فرتة ، أسبابف إن شاء أن يفقئ  اهلل أن أمر الؿطر بقد: وفيُ

 .وٓ يعجزه شلء، وجقزة

أن الؿطر يؽقن مـ تبخر الؿاء مـ ، رٌد طؾك أصحاب الفقئة الجديدة: وفيُ

فنذا بالسحابة تصعد مـ ، «الؾفؿ أغثـا»: إكؿا قالقا، ففمٓء ٓ بحر طـدهؿ، البحر

 .ثؿ يـزل الؿطر، خؾػ الجبؾ ثؿ تتػرق

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ﴿: اهلل تعالك قال

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ 

 .[59: الروم] ﴾وئ

ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ﴿: وقال تعالك

يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يثحج مج جح  ىئ يئ جب حب خب مب ىب

 .[54: الـقر] ﴾مح جخ حخ

                                                                                       

(، وقال فقف: 2448(، وهق يف صحقح أبل داود إم )4667(، والرتمذي )2599أخرجف أبق داود ) (1)

إسـاده (، والحاكؿ والذهبل. والحديث 988حديث صحقح، وحسـف الرتمذي، وصححف ابـ حبان )

 بـ مقؿقن، وهق سقئ الحػظ، ولؽـف قد تقبع كؿا يليت; فالحديث صحقح. رجالف كؾفؿ ثؼات; غقر جعػر
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 :يف ىوىيتُ قال اإلماو القخطاىي 

ــــة ــــقاة صبقعــ ـــؿ الػَلســـػة الغــ  طؾ

 

 ومعــــــــــاد أرواح بــــــــَل أبـــــــــدان 

ــــا   لـــقٓ الطبقعـــة طـــــــدهؿ وفعالفـ

 

 لؿ يؿش فــقق إرض مـ حقــــقان 

ـــدهؿ  ــاء طـــ ــؾ م  والبحــر طـصــر ك

 

ـــقران  ـــصر الــــ  والشــؿس أول طـــــ

ــــا  ــــاطد كؾؿـ ـــث أبخـــرة تصــ  والغق

 

ـــان  ــؾ الفتـــــــــــ  دامــت بفطــؾ القاب

 والرطــد طـــد الػقؾســقف بزطــــــؿف 

 

 صقت اصطؽاك السـحب يف إطــان 

 والبـــرق طــــدهؿ شــــــقاظ خـــــارج 

 

 بقـ السـحاب يضـلء يف إحقــــــان 

 ققلــــــــــفكــــذب أرسطالقســــفؿ يف  

 

 هــذا وأســـــــــــرف أيؿــا هذيــــــــان 

 الغقث يػرغ يف السـحاب مــ السـؿا 

 

 ويؽقؾــــف مقـــــــــؽال بالؿقـــــــــــــزان 

ـــــا  ــــزل كحقهــــــــ  ٓ قطــــرة إٓ ويـ

 

ـــضان  ـــام والػقـــ ــك أكـــــ ــؽ إل  مؾ

 والرطـد صــقحة مالـؽ وهــق اســـــؿف 

 

 يزجـل السحــــاب كسـائؼ إضعــان 

ــف  ـــرها ب ــار يزجــــ ــرق شــقظ الـ  والب

 

ـــان  ـــداة العــقس بالؼضبـــ  زجــر الحــ

 أفؽـــان يعؾـــؿ ذا أرسطالقســـــــــفؿ 

 

ـــان   تــدبقر مــا اكػــــــــردت بــف الجفتــ

ـَ َسْؾعٍ »: قولُ   :«َوَما َبْقـَـَا َوَبْق

 .جبؾ معروف يف الؿديـة: َسؾع، بالػتح

َٓ َدارٍ »: قولُ ـْ َبْقٍت َو  :«ِم

وذلؽ لؼؾة حال الـاس يف ذلؽ الققت وقد تقسعت الؿديـة ، يحجبـا طـفأي 

، فؼد بؾغت مـ جفة مؽة إلك قريب ذي الحؾقػة أو ُقْؾ بعد ذي الحؾقػة، بعد

وبؾغت كذلؽ إلك أماكـ بعقدة جًدا خرجت ، وبؾغت إلك ُأُحد وما خؾػ ُأُحد
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 .طـ خروج إبـقة مـ الحرم ملسو هيلع هللا ىلصمـ الحرم فؼد أخرب الـبل 

 .أي ضفرت: «َفَطَؾَعْت »: قولُ

ِف َسَحاَبٌة ِمْثُؾ التُّْرسِ »: قولُ
ـْ َوَرائِ  :«ِم

اهلل طـد  بـ طبقد ٕن يف رواية حػص; ولؿ يرد أهنا مثؾف يف الؼدر، أي مستديرة

 .أفاده الحافظ . «وأكا أكظر إلقفا، فـشلت سحابة مثؾ رجؾ الطائر»: أبل طقاكة
طَْت »: قولُ ا َتَقسَّ َؿاَء اْكَتَشَرْت َفَؾؿَّ  .أي أهنا ضؾت مستديرة حتك ارتػعت: «السَّ

ولؽـف ; «كـ فقؽقن لؽان»: لق أراد أن يؼقل، طؾك كؾ شلء قدير واهلل 

 .ربط إمقر بلسباهبا

 .أي كزل الؿطر مـفا: «ُثؿَّ َأْمَطَرْت »: قولُ

 .ٕن الؿطر خرج مـفا، وإكؿا أضاف الػعؾ إلقفا، هق الذي أمطرها واهلل 

 »: قولُ
ِ
 :«َفََل َوَاَّلل

 .الحؾػ مـ غقر استحالف لتثبقت إمر: فيُ

ْؿَس َسْبًتا»: قولُ  :«َما َرَأْيـَا الشَّ

 :قال الحافظ ابـ حجر 

ـِ اْستِْؿَراِر اْلَغْقِؿ اْلَؿاصِِر َوَهَذا فِل اْلَغالِِب » َّٓ َفَؼْد َيْسَتِؿرُّ اْلَؿَطُر ، كِـَاَيٌة َط َوإِ

ْؿُس  ْؿُس بَِغْقِر َمَطرٍ ، َباِدَيةٌ َوالشَّ  .َوَقْد ُتْحَجُب الشَّ

تَِقِة بَِؾْػظِ  ْٔ ـْ َذلَِؽ ِرَواَيُة إِْسَحاَق ا
ـَ اْلَغِد »: َوَأْصَرُح مِ

َفُؿطِْرَكا َيْقَمـَا َذلَِؽ َومِ

ُْخَرى ْٕ ـْ َبْعِد اْلَغِد َوالَِّذي َيؾِقِف َحتَّك اْلُجُؿَعِة ا
 .«َومِ

ا َقْقُلفُ  َيَّامِ ، «بْتًاَس »: َوأَمَّ ْٕ بِْت َيْعـِل َأَحَد ا ُْسبُقعُ ، َفَقَقَع لَِْلَْكثَِر بَِؾْػِظ السَّ ْٕ  .َواْلُؿَراُد بِِف ا

ِء بِاْسِؿ َبْعِضفِ 
ْ
ل ـْ َتْسِؿَقِة الشَّ

 .َقاَلُف َصاِحُب الـَِّفاَيةِ . َكَؿا ُيَؼاُل ُجْؿَعةٌ ، َوُهَق مِ
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ـَ : َقاَل 
َمانِ َوُيَؼاُل َأَراَد قِْطَعًة مِ  .الزَّ

ـُ اْلُؿـِقرَ  ـُ اْب ْي ْبِت َأْي ُجْؿَعةٌ : َوَقاَل الزَّ ْبِت إَِلك السَّ ـَ السَّ
 .َقْقُلُف َسْبًتا َأْي مِ

َٓ ، مِْثَؾفُ : َوَقاَل اْلُؿِحبُّ الطََّبرِيُّ  ـْ َمْبدًَ ا َو ْبَت َلْؿ َيُؽ َنَّ السَّ
ِ
ًزا ٕ َوَزاَد َأنَّ فِقِف َتَجقُّ

َْكَصاِر َوَكاُكقا َقْد َجاَوُروا ، الثَّاكِل ُمـَْتًفك ْٕ ـَ ا
َكَُّف َكاَن مِ

ِ
َوإِكََّؿا َطبََّر َأَكٌس بَِذلَِؽ ٕ

ـِ اْصطاَِلِحِفؿْ ، اْلَقُفقدَ   .َفَلَخُذوا بَِؽثِقٍر مِ

ُْسُبقَع َسْبًتا ْٕ ُقا ا َيَّاِم ِطـَْد اْلَقُفقدِ ; َوإِكََّؿا َسؿَّ ْٕ َكَُّف َأْطَظُؿ ا
ِ
ٕ. 

ـَ َكَذلَِؽ َكَؿا َأنَّ اْلجُ   .ُؿَعَة ِطـَْد اْلُؿْسؾِِؿق

ئِؾِ  َٓ َمانِ : َوَحَؽك الـََّقِويُّ َتبًَعا لَِغقْرِهِ َكثَابٍِت فِل الدَّ ـَ الزَّ
 .أَنَّ اْلُؿَراَد بَِؼْقلِِف َسبْتًا قِطَْعةٌ مِ

ـْ َسْبٍت إَِلك َسْبٍت َوإِكََّؿا : َوَلْػُظ َثابٍِت الـَّاُس َيُؼقُلقنَ 
ـَ َمْعـَاُه مِ

ْبُت قِْطَعٌة مِ السَّ

َمانِ   هـا. «الزَّ

وجقد  بسبب، مـ الجؿعة إلك الجؿعة، والؿعـك أهنؿ ما رأوا الشؿس أسبقطا

 .ملسو هيلع هللا ىلصاستجابة لدطقة الـبل ، وكزول إمطار يف هذه الػرتة، السحاب يف السؿاء

ـْ َذلَِؽ الَْباِب فِل الُْجُؿَعِة الُْؿْؼبَِؾةِ »: قولُ  .ضاهره أكف غقر إول: «ُثؿَّ َدَخَؾ َرُجٌؾ ِم

 .أفاده الحافظ. ٓ أدري: أهق الرجؾ إول؟ قال ڤ سللت أكًسا: قال شريؽ

وصؾبقا مـ الرجؾ ، أهنؿ إذا كزلت هبؿ حاجة اكتظروا وقت اإلجابة: وفيُ

وأن الدطاء مـ ، مجقب الدطاء اهلل  أن لعؾؿفؿ; الصالح أن يدطق لفؿ

 .الرجؾ الصالح أجقب

  َوَرُسقُل »: قولُ
ِ
َيا : َفَؼاَل ، َفاْسَتْؼَبَؾُف َقائًِؿا، َقائٌِؿ َيْخُطُب الـَّاَس  ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل

  َرُسقَل 
ِ
َْمَقاُل ، اَّلل ْٕ ُبُؾ ، َهَؾَؽْت ا  :«َواْكَؼَطَعْت السُّ

 .أي بسبب غزارة إمطار واستؿرارها
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وقد يؿقت بف إكعام ، فالؿطر الغزير الخارج طـ العادة يفؾؽ إمقال

والؼحط ، وقد يػسد طؾك الـاس الحال، وقد يفدم البققت، ويلخذ إراضل

 .كذلؽ يفؾؽ إمقال كؿا تؼدم

 .لؾـاس اهلل  ما اختاره، فلحسـ الحال

وإذا وقع الؼحط تضجروا وهلل ، وكثقر مـ الـاس إذا كزل الؿطر تضجروا

 .الحؽؿة البالغة

الضرر  لضاق الـاس ولحؼفؿ، شتاءً  اهلل  لق جعؾفا; اكظروا إلك الػصقل

ولحؼفؿ ، ولق جعؾف صقًػا لضاق الـاس، ويف أطؿالفؿ، ويف أمقالفؿ، يف أحقالفؿ

، كصػ السـة شتاء وما يؾقف اهلل  لؽـ جعؾ، الضرر يف أمقالفؿ وأحقالفؿ

 .والصقػ يؾقف الخريػ، فالشتاء يؾقف الربقع، وجعؾ كصػ السـة الثاين صقػ وما يؾقف

وٓ يؼع ، وتتغقر أحقالفؿ، ه الػصقلكعؿ كثقرة بتحقل هذ، فقستػقد الـاس

 .هبذا التغققر الذي يحصؾ لؾـاس اهلل  كعؿة وُترى أثر، لفؿ ضقؼ الحال

 :«اَّللَ َأْن ُيْؿِسُؽَفا َطـَّا َفاْدعُ »: قولُ

 .يؿسَؽفا: يجقز الضؿ والسؽقن يف

ۆئ ۆئ ۈئ ﴿: فإمر أمره ; اهلل إلكزالفا وُدطـل إلمساكفا فُدطل

 ﴾ی ی ی جئحئ مئىئۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی 

 .[:9-99: الؿممـقن]

  َفَرَفَع َرُسقُل »: قولُ
ِ
ُفؿَّ َحَقاَلْقـَا :َيَدْيِف ُثؿَّ َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل أي اجعؾف حقالقـا : «الؾَّ

 .أو امطر حقالقـا

َٓ َطَؾْقـَا»: قولُ  :«َو

 .«حقالقـا»: الؿراد مـ ققلف: فيُ
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 .ويسؿك هذا الدطاء بآستصحاء

اهلل هذه  الؾفؿ أمسؽفا واستجاب :فؾق قال، «أمسؽفاالؾفؿ »: ولؿ يؼؾ

 .اكؼطع الؿطر طـ الـاس ولحؼفؿ الضرر; لؿا فقفا مـ اإلجؿال; الدطقة

، أو اطتداء، أن اإلكسان إذا صؾبؽ أن تدطق لف بدطقة وصؾبف فقف كقع غؾق: وفيُ

 .دطا لفؿ بؿا هق أصؾح لفؿ ملسو هيلع هللا ىلصفالـبل ، أو طدم ففؿ ادطق لف بؿا يـاسب حالف

َٓ َطَؾْقـَا»: قولُ ُفؿَّ َحَقاَلْقـَا َو حقث يستػاد مـ شجرها ومـ طؾػفا ومـ : «الؾَّ

 .وكحق ذلؽ، وتخريب البققت، وهؿ يف ملمـ مـ كزول الؿطر طؾقفؿ، مائفا

َكامِ »: قولُ ْٔ ُفؿَّ َطَؾك ا  .وبالؽسر، بالػتح: «الؾَّ

، الؽَل والعؾػوالفضاب التل تـبت ، وتجؿع الرتاب، أي الجبال الصغقرة

، ويشرب الـاس مـ ألباهنا، فتسؿـ; وغـؿ، وبؼرٍ ، فتجتؿع طؾقفا إكعام مـ إبؾٍ 

 .ويؾبسقن مـ جؾقدها، ويلكؾقن مـ لحقمفا

 .الجبال الؿـبسطة: جؿع ضِرب بؽسر الراء: «َوالظَِّراِب »: قولُ

َْوِدَية»: قولُ ْٕ بطقن أي مجاري السققل حتك ُيحػظ الؿاء يف : «َوُبُطقِن ا

 .وتـؿق إشجار، إودية

َجرِ »: قولُ  .أي أماكـ وجقدها: «َوَمـَاِبِت الشَّ

 .والسحابة الؿاصرة، أي السؿاء: «اكؼطعت»: ويف رواية: «َفَلْقَؾَعْت »: قولُ

ْؿسِ »: قولُ  :«َوَخَرْجـَا َكْؿِشل فِل الشَّ

 .ملسو هيلع هللا ىلصيستجقب لـبقف  اهلل  وأن، ملسو هيلع هللا ىلصبركة دطاء الـبل : وفيُ

ولف أوهام ٓ سقؿا يف ، بـ أبل كؿر ثؼة اهلل وهق ابـ طبد: «َشرِيٌؽ  َقاَل »: قولُ

بـ  شريؽ ويف صبؼتف، وابـ الؼقؿ يف الزاد، ذكرها الحافظ يف الػتح، حديث الؿعراج

 .اهلل الؼاضل ضعقػ طبد
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ُل َقاَل »: قولُ َوَّ ْٕ ُجُؾ ا  :«َٓ َأْدِري: َأُهَق الرَّ

 .الـاس وقد يؽقن الذي جاء غقره مـ، قد يؽقن هق

 :ذنس آداب االضتطكا٤ 

 :ٚيالضتطكا٤ آداب َٓٗا 

 .أن يخرج متقاضًعا: إول

 .وبعده، وحصقل التقبة قبؾ الخروج: الثاين

 .وكثرة آستغػار: الثالث

 .بالدطاء اهلل  واإللحاح طؾك، والتضرع: الرابع

 .ورد الؿظالؿ: الخامس

مـفا التقسؾ ، آستسؼاءفنهنا تحصؾ بدع يف ، البعد طـ البدع: السادس

 .بذوات الصالحقـ

 .اهلل اسؼـا الغقث يا، والؽتاب الؿـزل، ابـ مريؿ وبعقسك: مثال ققلف

، التل ٓ تجقز، وهق مـ البدع الؿـؽرة، ففذا تقسؾ مبتدع بذوات الصالحقـ

 .«وبالػرج، طجؾ بالغقث، وبآلِفؿُ ، يا رب هبؿُ »: وربؿا يؼقلقن يف بعض الؿـاصؼ

 .وهذا مـ البدع الؿـؽرة، وبذواهتؿ، بالتقسؾ بآل البقتوهذا أيضا 

 .«أن يسؼقـا اهلل  قؿ فادع»: ڤلؾعباس  ڤوإكؿا قال ُطؿر 

أن  اهلل  أي ادطق، «قؿ فادطف»: لقزيد ابـ إسقد ڤوقال معاوية 

 .واهلل الؿستعان، يسؼقـا
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 درباب صال٠ ارتٛف

 

 [باب صال٠ ارتٛف]

l: 

 .اهلل بف طؾقؿ ويؾحؼ الـاس فقف مـ الحرج ماالخقف ضد إمـ 

أن شرع لفؿ ديـًا سؿًحا خػػ طـفؿ ما ، بعباده اهلل  مـ رحؿة

 ﴾ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴿: اهلل تعالك قال، يحتاجقن فقف إلك التخػقػ

، [89: الحج] ﴾ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ﴿: اهلل  ويؼقل،  [28: الؼؿر]

 .[296: البؼرة] ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ﴿: اهلل  ويؼقل

ـٌ قائٌؿ طؾك السؿاحة وهق وسٌط بقـ الغؾق ، والقسرية، فديـ اإلسالم دي

 .يف جؿقع شموكف، والجػا

إذ أن الخقف ، لؾؿسؾؿقـ طـد الخقف اهلل  ومـ هذا الباب ما شرطف

وربؿا لؿ يتؿؽـ أن يليت بالعبادة طؾك القجف ، إذا أصاب اإلكسان جعؾف يف قؾؼ

 .اهلل الذي شرع

صالة  اهلل  شرع، وٓ يجقز تركفا بحالٍ ، الصالة شلهنا طظقؿولؿا كاكت 

ـِ َطبَّاٍس  ـِ اْب اَلَة َطَؾك  َفَرَض »: َقاَل ، ڤالخقف بؾ جاء يف الحديث َط اهلُل الصَّ

ـِ ، فِل اْلَحَضِر َأْرَبًعا ملسو هيلع هللا ىلصلَِساِن كَبِقُِّؽْؿ  َػِر َرْكَعتَْق ، (1)«َرْكَعةً  َوفِل اْلَخْقِف ، َوفِل السَّ

 .مسؾؿأخرجف 
                                                                                       

 (.798أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (1)
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ٓسقؿا ، ڤكؿا يف حديث ابـ طؿر ، بؾ إذا اشتد الؼتال فنكف يقمئ إيؿاءً 

فؾف ، ويخشك فقات الققت، حقث يؾتحؿ الجققش، فقؿا يسؿك بصالة الؿسايػة

 .وإلك أي جفٍة كاكت، أن يصؾل طؾك أي حاٍل كان

 :نٝف١ٝ صال٠ ارتٛف 

وإصؾ فقفا : يف وصػ هذه الصالة أحاديٌث كثقرة ملسو هيلع هللا ىلصوقد ورد طـ الـبل 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿: اهلل  ققل

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

 .[213: الـساء] ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ

، فؼال الؿشركقن بعد صالة الظفر، وسبب ذلؽ أن الؿسؾؿقـ التؼقا بالؿشركقـ

إلقفؿ مـ ستليت طؾقفؿ الصالة هل أحب ، فؼال بعض الؿشركقـ، لق هجؿـا طؾقفؿ

 .فصؾك صالة الخقف، بؿا طزم طؾقف الؽػار ملسو هيلع هللا ىلصاهلل إلك رسقلف  فلوحك، أبـائفؿ

اهلل طؾقفؿ  وإجؿاع الصحابة رضقان، ومؿا يدل طؾك شرطقتفا الؽتاب السـة

 .ملسو هيلع هللا ىلصحتك بعد مقت الـبل ، فؿا يزالقن يصؾقن صالة الخقف

صالة الخقف  أن، وذهب أبق يقسػ مـ الحـػقة والؿزين مـ الشافعقة

 ملسو هيلع هللا ىلص أن الـبل: واستدلقا بؿا جاء مـ إحاديث طـ جابر وطؾل وغقرهؿ، مـسقخة

َر صالة العصر يقم الخـدق مع أكف أخرها كسقاًكا  .أخَّ

حقث أن الصحابة ، واحتجقا أيضا بؿا صـعف الؿسؾؿقن يف فتح تسرت

إذ أن الػجر صؾع وهؿ يف ، اهلل طؾقفؿ أخروا الصالة حتك صؾعت الشؿس رضقان

، أحاديث كثقرة يف هذا الباب ملسو هيلع هللا ىلصوقد جاءت طـ الـبل ، ال والؿسايػةوقت الؼت

 .وذكر مـفا مسؾؿ جؿؾة، ذكر الؿصـػ مـفا ثالثة
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 :َقاَل اإلمام اْلـقوي 

 .فِل اْلَباِب َأْرَبَعَة َأَحاِديٍث   َذَكَر ُمْسؾِؿٌ 

 »: َحِديُث اِبـ ُطَؿرَ : َأَحُدَها
َّ
ـِ َرْكَعًة َصؾَّك بِنِْحَدى  ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ الـَّبِل ائَِػَتْق الطَّ

ُْخَرى ُمَقاِجَفٌة لِْؾَعُدوِّ  ْٕ ُثؿَّ اْكَصَرُفقا َفَؼاُمقا َمَؼاَم َأْصَحابِِفْؿ َوَجاَء ُأوَلِئَؽ َفَصؾَّك ، َوا

ِء َرْكَعةً ، بِِفْؿ َرْكَعةً  َٓ ِء َرْكَعًة َوَهُم َٓ َؿ َفَؼَضك َهُم  .«ُثؿَّ َسؾَّ

َوْ  ْٕ  َوبَِفَذا اْلَحِديِث َأَخَذ ا
ِّ
افِِعل  َوُهَق َجائٌِز ِطـَْد الشَّ

ُّ
 َوَأْشَفُب اْلَؿالِؽِل

ُّ
، َزاِطل

ـِ َقَضْقا َرْكَعَتُفُؿ اْلَباِقَقَة َمًعا: ُثؿَّ ِققَؾ  ائَِػَتْق  .إِنَّ الطَّ

ِحقُح : َوقِقَؾ  ـَ َوُهَق الصَّ ِقق  .ُمَتَػرِّ

ـِ َأبِل َحْثَؿةَ : الثَّاكِل َّٓ َأنَّ ، بِـَْحِقهِ  َحِديُث اْب   إِ
َّ
ُوَلك  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل ْٕ َصؾَّك بِالطَّائَِػِة ا

َْكُػِسِفؿْ 
ِ
قا ٕ ًؿا َفَلَتؿُّ

قا ِوَجاَه اْلَعُدوِّ ، َرْكَعًة َوَثَبَت َقائِ َوَجاَء ، ُثؿَّ اْكَصَرُفقا َفَصػُّ

قا َرْكَعَتُفْؿ ُثؿَّ َسؾَّ  َخُروَن َفَصؾَّك بِِفْؿ َرْكَعًة ُثؿَّ َثَبَت َجالًِسا َحتَّك َأَتؿُّ ْٔ  .َؿ بِِفؿْ ا

 َوَأُبق َثْقٍر َوَغْقُرُهؿْ 
ُّ
افِِعل  .َوبَِفَذا َأَخَذ َمالٌِؽ َوالشَّ

ـْ َيؾِقِف  ـِ َفَصؾَّك بَِؿ ْق ُفْؿ َصػَّ َوَذَكَر َطـُْف َأُبق َداُوَد فِل ُسـَـِِف ِصَػًة ُأْخَرى َأكَُّف َصػَّ

ـَ َخْؾَػُف  ِذي ًؿا َحتَّك َصؾَّك الَّ
ـَ َكاُكقا ، َرْكَعةً َرْكَعًة ُثؿَّ َثَبَت َقائِ ِذي َر الَّ ُمقا َوَتَلخَّ ُثؿَّ َتَؼدَّ

ـَ َتَخؾَُّػقا َرْكَعًة ُثؿَّ َسؾَّؿَ  ِذي اَمُفْؿ َفَصؾَّك بِِفْؿ َرْكَعًة ُثؿَّ َقَعَد َحتَّك َصؾَّك الَّ  .ُقدَّ

َؿ بِِفْؿ َجِؿقًعا»َوفِل ِرَواَيٍة   .«َسؾَّ

 »: ڤَحِديُث َجابِرٍ : اْلَحِديُث الثَّالُِث 
َّ
ـِ َخْؾَػُف  ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ الـَّبِل ْق ُفْؿ َصػَّ َصػَّ

رُ  ػُّ اْلُؿَمخَّ ـَ اْلِؼْبَؾِة َوَرَكَع بِاْلَجِؿقِع َوَسَجَد َمَعُف الصَّ َوَقاُمقا ُثؿَّ ، َواْلَعُدوُّ َبْقـَُفْؿ َوَبْق

ُر فِل َكْحِر اْلَعُدوِّ  َر الَِّذي َيؾِقِف َوَقاَم اْلُؿَمخَّ ُمقا َوَتَلخَّ ُجقَد َسَجَد فَ ، َتَؼدَّ ا َقَضك السُّ َؾؿَّ

مُ  ػُّ اْلُؿَؼدَّ  .«الصَّ
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ْكَعِة الثَّاكَِقِة َكْحَقهُ   .َوَذَكَر فِل الرَّ

ُر  ػِّ َوَتَلخُّ ُم الصَّ ـْ َلْقَس فِقِف َتَؼدُّ
ـِ َطبَّاٍس َكْحَق َحِديِث َجابٍِر َلؽِ َوَحِديُث اْب

َخرِ  ْٔ  َوا، ا
ُّ
افِِعل ـُ َأبِل َلْقَؾك َوَأُبق ُيقُسَػ إَِذا َكاَن اْلَعُدوُّ َوبَِفَذا اْلَحِديِث َقاَل الشَّ ْب

 .فِل ِجَفِة اْلِؼْبَؾةِ 

ِل َكَؿا فِل ِرَواَيِة َجابِرٍ  َوَّ ْٕ ُر ا ػِّ الثَّاكِل َوَتَلخُّ ُم الصَّ ِّ َتَؼدُّ
افِِعل ، َوَيُجقُز ِطـَْد الشَّ

ـِ َطبَّاسٍ َوَيُجقُز َبَؼاُؤُهَؿا َطَؾك َحالِِفَؿا َكَؿا ُهَق َضاِهُر   .َحِديِث اْب

ابِعُ   »: َحِديُث َجابِرٍ : اْلَحِديُث الرَّ
َّ
ـِ  ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ الـَّبِل َوفِل  «َصؾَّك بُِؽؾِّ َصاِئَػٍة َرْكَعَتْق

ـِ َوَسؾَّؿَ  ـْ ِرَواَيِة َأبِل بَْؽَرَة َأكَُّف َصؾَّك بُِؽؾِّ َصائَِػٍة َرْكَعَتْق
ـِ َأبِل َداُوَد َوَغْقِرِه مِ َفَؽاَكِت ، ُسـَ

ؾٍ  ـَ َخْؾَػ ُمتَـَػِّ ـِ ، الطَّائَِػُة الثَّاكَِقُة ُمْػتَِرِضق ـِ اْلَحَس  َوَحَؽْقُه َط
ُّ
افِِعل َوبَِفَذا َقاَل الشَّ

َٓ َدلِقَؾ لِـَْسِخفِ ، َوادََّطك الطََّحاِويُّ َأكَُّف َمـُْسقٌخ ، اْلبَْصِريِّ  َٓ ُتْؼَبُؾ َدْطَقاُه إِْذ   .َو

 .ْوُجٍف فِل َصََلِة اْلَخْقِف َفَفِذِه ِستَُّة أَ 

ـُ َمْسُعقٍد َوَأُبق ُهَرْيَرَة َوْجًفا َسابًِعا  : َوَرَوى اْب
َّ
َصؾَّك بَِطائَِػٍة َرْكَعًة  ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ الـَّبِل

َخُروَن َفَصؾَّك بِِفْؿ َرْكَعًة ُثؿَّ ، َواْكَصَرُفقا َوَلْؿ ُيَسؾُِّؿقا َوَوَقُػقا بِنَِزاِء اْلَعُدوِّ  ْٔ َوَجاَء ا

ِء َرْكَعَتُفؿْ  َٓ َوَرَجَع ، َفَؼاُمقا َمَؼاَم ُأوَلِئَؽ ، ُثؿَّ َسؾَُّؿقا َوَذَهُبقا، َسؾََّؿ َفَؼَضك َهُم

َْكُػِسِفْؿ َرْكَعًة ُثؿَّ َسؾَّؿَ 
ِ
 .ُأوَلئَِؽ َفَصؾُّقا ٕ

 .َوبَِفَذا َأَخَذ َأُبق َحـِقَػةَ 

ل َصاَلِة اْلَخْقِف بَِحْقُث َيْبُؾُغ ُوُجقًها ُأَخَر فِ : َوَقْد َرَوى َأُبق َداُوَد َوَغْقُرهُ 

 .َمْجُؿقُطَفا ِستََّة َطَشَر َوْجًفا

لُّ 
اِر اْلَؿالِؽِ ـُ اْلَؼصَّ  : َوَذَكَر اْب

َّ
ـَ  ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ الـَّبِل َها فِل َطَشَرِة َمَقاصِ  .َصالَّ

َْوُجَف ُكؾََّفا َجائَِزٌة بَِحَسِب َمَقاصِـَِفا: َواْلُؿْخَتارُ  ْٕ  .َأنَّ َهِذِه ا
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 هـا. قَفا َتْػِصقٌؾ َوَتْػِريٌع َمْشُفقٌر فِل ُكُتِب اْلِػْؼفِ َوفِ 

لُّ 
 :َقاَل اْلَخطَّابِ

 
ُّ
َها الـَّبِل فِل َأيَّاٍم ُمْخَتؾَِػٍة َوَأْشَؽاٍل ُمَتَبايِـٍَة  ملسو هيلع هللا ىلص َصاَلُة اْلَخْقِف َأْكَقاٌع َصالَّ

اَلِة َوَأْبَؾُغ  ى فِل ُكؾَِّفا َما ُهَق َأْحَقُط لِؾصَّ  َطَؾك اْختاَِلِف ، فِل اْلِحَراَسةِ َيَتَحرَّ
َ
َفِفل

 .ُصَقِرَها ُمتَِّػَؼُة اْلَؿْعـَك

ةً  َّٓ َأَبا ، َأنَّ َصاَلَة اْلَخْقِف َمْشُروَطٌة اْلَقْقَم َكَؿا َكاَكْت : ُثؿَّ َمْذَهُب اْلُعَؾَؿاِء َكافَّ إِ

 َٓ  َفَؼا
َّ
 : ُيقُسَػ َواْلُؿَزكِل

ِّ
 َتَعاَلك لَِؼْقلِ  ملسو هيلع هللا ىلص َٓ ُتْشَرُع َبْعَد الـَّبِل

ِ
ٱ ٻ ٻ ﴿: اهلل

 .[213: الـساء] ﴾ٻ ٻ پ

 : َواْحتَجَّ الُْجْؿُفقرُ 
ِّ
َحابََة َلْؿ َيَزاُلقا َطَؾك فِْعؾَِفا بَْعَد الـَّبِل َوَلْقَس اْلُؿَراُد  ملسو هيلع هللا ىلص بَِلنَّ الصَّ

َيِة َتْخِصقَصفُ  ْٔ  هـا. «ُأَصؾِّل َصؾُّقا َكَؿا َرَأْيتُُؿقكِل»: ملسو هيلع هللا ىلص - َوَقْد َثَبَت َقْقُلفُ ، ملسو هيلع هللا ىلص بِا

 

 

  



 
468 

 

  2/جإفــادة ذوي األفهـــام بشرح عمدة األحكام

 

 

 اهلل صال٠ ارتٛف  بٓا زضٍٛ ص٢ً»: رحدٜح

 د«...اييت يكٞ فٝٗا يعدٚ، يف بعض أٜاَ٘

 

ـْ َطْبدِ  - 159   )َط
ِ
ـِ ُطَؿرَ  اَّلل ـِ اْلَخطَّاِب  ْب   بِـَا َرُسقُل  َصؾَّك»: َقاَل  ڤ ْب

ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص اَّلل

َوَصائَِػٌة ، فِْقَفا اْلَعُدو َفَؼاَمْت َصائَِػٌة َمَعفُ اْلتِّل َلِؼل ، َصََلَة اْلَخْقِف فِل َبْعِض َأيَّاِمفِ 

ـَ َمَعُف َرْكَعةً ، بِنَِزاِء اْلَعُدوِّ  َخُرونَ ، ُثؿَّ َذَهُبقا، َفَصؾَّك بَِالَِّذي ْٔ َفَصؾَّك بِِفْؿ ، َوَجاَء ا

 .((1)«َرْكَعةً ، َوَقَضْت الطَّائَِػَتاِن َرْكَعةً ، َرْكَعةً 

l: 

 .لبقان كقػقة صالة الخقف: احلديث ساق املصيف 

 :ٚقت فسض صال٠ ارتٛف 

 وقد اختؾػ العؾؿاء يف وقت فرض صالة الخقف مع ققلفؿ أهنا يف غزوة

، كاكت قبؾ غزوة الخـدق، إٓ أن بعضفؿ زطؿ أن غزوة ذات الرقاع، ذات الرقاع

 .هل بعد غزوة الخـدق: وقال بعضفؿ

، كاسخ لصالة الخقف جعؾ تلخقر الصالة، هل قبؾ غزوة الخـدق: فؿـ قال

 .يصؾل مـ حقث أن يمخر اإلمام الصالة حتك يـتفل مـ الؿعركة ثؿ

بلن صالة الخقف بعد غزوة الخـدق جعؾ صالة الخقف كاسخة : ومـ قال

 .لتلخقر الصالة
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والذي يظفر واهلل أطؾؿ أن صالة الخقف كاكت يف السـة الخامسة مـ 

 .اكت قبؾ ذلؽوغزوة إحزاب ك، كؿا ذكر الـقوي ، الفجرة

لؿ يرتكفا حتك يف  ملسو هيلع هللا ىلصإذ أن الـبل : فضقؾة الجؿاطة ووجقهبا: ويف احلديث

 .الخقف الشديد

  َرُسقُل  بِـَا َصؾَّك» :قولُ
ِ
 :«الَْعُدو فِقَْفا لَِؼل الْتِّل ،أَيَّاِمفِ  بَْعضِ  فِل الَْخْقِف  َصََلةَ  ملسو هيلع هللا ىلص اَّلل

، حال الحرب دلقؾ طؾك أن الغالب يف صالة الخقف أن ُتصؾك يف: وفيُ 

 .ذلؽ وحال الؿسايػة وكحق

ر أن الؿصؾل يخاف مـ قػزة إسد طؾقف أو كحق ذلؽ مـ ، حتك وإن ُقدِّ

فؾف أن يصؾل صالة الخقف طؾك القجف الذي يرجق أن ، إمقر يف هذا الزمـ

 .يصد فقف العدو

ـَ َمَعُف َرْكَعةً َفَص ، َوَصائَِػٌة بِنَِزاِء اْلَعُدوِّ ، َفَؼاَمْت َصائَِػٌة َمَعفُ »: قولُ  ِذي ُثؿَّ ، ؾَّك بَِالَّ

َخُرونَ ، َذَهُبقا ْٔ  :«َرْكَعةً ، َوَقَضْت الطَّائَِػَتاِن َرْكَعةً ، َفَصؾَّك بِِفْؿ َرْكَعةً ، َوَجاَء ا

، بؾ كــان مـ الخؾػ، هذا محؿقٌل طؾك أن العدو لؿ يؽـ يف جـفة الؼبــؾة

ثؿ سجدوا فؾؿا ، ثؿ ركعقا، بطائػة ركعة سجدوا وقرأوا معف ملسو هيلع هللا ىلصولفذا صؾك الـبل 

وجاء الذيـ لؿ يصؾقا ، مـ السجقد الثاين اكصرفقا لقحرسقا أصحاهبؿ ملسو هيلع هللا ىلصقام الـبل 

فسؾؿ الـبل ، فصؾقا خؾػف ركعة، وهق يف الركعة الثاكقة قائؿا ملسو هيلع هللا ىلصبعد فلدركقا الـبل 

فصؾت كؾ صائػة ، وٕصحابف لؽؾ واحٍد مـفؿ ركعة، بعد أن صؾك ركعتقـ ملسو هيلع هللا ىلص

 .واهلل الؿقفؼ، وصؾقا ركعتقـ ٕهنؿ كاكقا يف سػر، ركعة ركعة تؿام الصالة
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ع زضٍٛ»: رحدٜح  اهلل صال٠ ذات  عُٔ ص٢ًَ 

ع٘: صال٠ ارتٛف، ايسقاع  د«...إٔ طا٥ف١ صفتَ 

 

ـْ  - 169 ـِ ُروَمانَ  َيِزيَد  )َط ـْ  ْب اِت  َصالِِح  َط ـِ َخقَّ ـْ  ْب ـِ ُجَبْقرٍ َطؿَّ َصؾَّك َمَع ْب

  َرُسقلِ 
ِ
َقاعِ  ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل ْت َمَعفُ »: َصََلَة اْلَخْقِف ، َصََلَة َذاِت الرِّ َوَصائَِػًة ، َأنَّ َصائَِػًة ُصػَّ

ـَ َمَعُف َرْكَعةً ، ِوَجاَه اْلَعُدوِّ  َْكُػِسِفؿْ ، ُثؿَّ َثَبَت َقائًِؿا، َفَصؾَّك بَِالَِّذي ِٕ قا  ُثؿَّ ، َوَأَتؿُّ

ُْخَرى، قا ِوَجاَه اْلَعُدوِّ َفُصػُّ ، اْكَصَرُفقا ْٕ ْكَعَة الَّتِل ، َوَجاَءْت الطَّائَِػُة ا َفَصؾَّك بِِفْؿ الرَّ

َْكُػِسِفؿْ ، ُثؿَّ َثَبَت َجالًِسا، َبِؼَقْت  ِٕ قا  َؿ بِِفؿْ ، َوَأَتؿُّ  .((1)«ُثؿَّ َسؾَّ

 .ڤهق سفؾ ابـ أبل حثؿة : ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل  الرجؾ الذي صؾك مع رسقل

ـْ  - 161 ـِ َطْبدِ  َجابِرِ )َوَط َْكَصاِريِّ  ْب ْٕ  ا
ِ
  َشِفْدُت َمَع َرُسقلِ »: َقاَل  ڤاَّلل

ِ
اَّلل

ـِ َخْؾَػ َرُسقلِ  ملسو هيلع هللا ىلص ْق   َصََلَة اْلَخْقِف َفَصَػْػـَا َصػَّ
ِ
ـَ اْلِؼْبَؾةِ  ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل ، َواْلَعُدوُّ َبْقـَـَا َوَبْق

ُكقِع ، َوَرَكْعـَا َجِؿقًعاُثؿَّ َرَكَع ، َوَكبَّْرَكا َجِؿقًعا ملسو هيلع هللا ىلصَوَكبََّر الـَّبِلُّ  ـْ الرُّ ُثؿَّ َرَفَع َرْأَسُف ِم

ػُّ الَِّذي َيِؾقفِ ، َوَرَفْعـَا َجِؿقًعا ُجقِد َوالصَّ ُر فِل ، ُثؿَّ اْكَحَدَر ِبالسُّ ػُّ اْلُؿَمخَّ َوَقاَم الصَّ

ا َقَضك الـَّبِلُّ ، َكْحرِ اْلَعُدوِّ  ُجقدَ  ملسو هيلع هللا ىلصَفَؾؿَّ ػُّ الَِّذي، السُّ اْكَحَدَر : َيِؾقفِ  َوَقاَم الصَّ

ُجقدِ  ُر بِالسُّ ػُّ اْلُؿَمخَّ رُ ، َوَقاُمقا، الصَّ ػُّ اْلُؿَمخَّ َم الصَّ ػُّ ، ُثؿَّ َتَؼدَّ َر الصَّ َوَتَلخَّ

مُ  ُكقِع َوَرَفْعـَا ، َوَرَكْعـَا َجِؿقًعا ملسو هيلع هللا ىلصُثؿَّ َرَكَع الـَّبِلُّ ، اْلُؿَؼدَّ ـْ الرُّ ُثؿَّ َرَفَع َرْأَسُف ِم

ُجقدِ ُثؿَّ ا، َجِؿقًعا ػُّ الَِّذي َيِؾقفِ ، ْكَحَدَر بِالسُّ ْكَعِة  - َوالصَّ ل الرَّ
ًرا فِ الَِّذي َكاَن ُمَمخَّ
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ُوَلك ْٕ ل َكْحرِ اْلَعُدوِّ  - ا
ُر فِ ػُّ اْلُؿَمخَّ ا َقَضك الـَّبِلُّ ، َفَؼاَم الصَّ ُجقَد  ملسو هيلع هللا ىلصَفَؾؿَّ السُّ

ػُّ الَِّذي َيِؾقفِ  رُ : َوالصَّ ػُّ اْلُؿَمخَّ ُجقدِ  َأْكَحَدَر الصَّ َؿ ، بِالسُّ  ملسو هيلع هللا ىلصَفَسَجُدوا ُثؿَّ َسؾَّ

ْؿـَا َجِؿقًعا ِء بُِلَمَرائِِفؿْ : َقاَل َجابِرٌ ، َوَسؾَّ َٓ  .((1)«َكَؿا َيْصـَُع َحَرُسُؽْؿ َهُم

 .َوَذَكَرُه ُمْسِؾٌؿ بَِتَؿاِمفِ 

ُف َصؾَّك َصََلَة اْلَخْقِف َمَع الـَّبِلِّ »: َوَذَكَر اْلُبَخاِريُّ َصَرًفا ِمـْفُ  فِل اْلَغْزَوِة  ملسو هيلع هللا ىلصَوَأكَّ

ابَِعةِ  َقاعِ ، السَّ  .«(َغْزَوِة َذاِت الرِّ

l: 

 .يف السـة السابعة أن صالة الخقف اققؾ أيًض 

 .ذكر أكف يف السـة الخامسة: لؽـ الـقوي 

ويف الحديث فعؾ ، ڤطؾك الحػاظ طؾك أصحابف  ملسو هيلع هللا ىلصوفقف حرص الـبل  

اهلل طـ  كعؿ سقدافع، اهلل طـل أكا مممـ وسقدافع: وٓ يؼقل قائؾ، إسباب الشرطقة

ی ی ی ی جئ حئ مئىئ يئ جب حب خب مب ﴿: اهلل  حقث يؼقل، الؿممـقـ

وأخذ ، كالؼقام: أسبابًا لؾؿدافعة اهلل  لؽـ جعؾ،  [49: الحج] ﴾ىب يب

 .[213: الـساء] ﴾ٹ ڤ ڤڤ﴿: اهلل تعالك اكظر كقػ يؼقل، إسباب

ه، حتك يصؾل وسالحف معف  .وهق مـتبٌف لؾعدو حتك ٓ يلتقف طـ ِغرَّ

ربؿا يؽقن العدو ، أن صالة الخقف اختؾػت باختالف مؽان العدو: وفيُ 

 .مـ هذه الجفة وربؿا يؽقن مـ هذه الجفة

إذ أن ، هق الؿعؿقل بف، ڤفحديث جابر : فنن كان العدو يف جفة الؼبؾة

 .والجقش كؾف متجٌف إلك جفة العد
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، فُقعؿؾ بحديث سفؾ ابـ أبل حثؿة: وإذا كان العدو يف الجفة إخرى

 .ڤوحديث ابـ طؿر 

 :حهِ صال٠ املطاٜف١ 

 .فنكف يصؾل طؾك أي حاٍل يقمئ إيؿاءً ، إٓ إذا كان الققت وقت مسايػة

كؿا ، ولقس بحراٍم طؾقفؿ، جاز ذلؽ، وإذا أخروا الصالة إلك اكتفاء الؿعركة

لؽـ ، يف غزوة إحزاب ملسو هيلع هللا ىلصوكؿا فعؾ الـبل ، اهلل طؾقفؿ فعؾ الصحابة رضقان

 .إذا أخذ الـاس هبذه الرخصة وصؾقا بخقففؿ جاز لفؿ ذلؽ

حتك الحراس الذيـ يؽقكقن ، أكف كثقر مـ السؾػ صؾك هذه الصالة: وفيُ

 .ومع ذلؽ فال يـبغل لفؿ أن يرتكقا الجؿاطة، مع إمراء

وتطبقؼفا العؿؾل أبؾغ مـ تطبقؼفا هذا كالٌم مختصر طؾك هذه إحاديث 

وكحـ ، بعض صالب العؾؿ اهلل الؿستعان وقد أقام شقخـا مؼبؾ  لؽـ، الـظري

 .باهلل التقفقؼ، يف دماج لؿا كـا يف درس الؿستدرك لتطبقؼ صالة الخقف كظرًيا

 :(1/513يف زاد الؿعاد ) قال اإلمام ابـ الؼقؿ 

ـْ َهْديِفِ »
َقْصَر َأْرَكاِن  اهلُل  اْلَخْقِف َأْن َأَباَح  فِل َصاَلةِ  ملسو هيلع هللا ىلص َوَكاَن مِ

َػرُ  اَلِة َوَطَدِدَها إَِذا اْجَتَؿَع اْلَخْقُف َوالسَّ َٓ ، الصَّ َوَقْصُر اْلَعَدِد َوْحَدُه إَِذا َكاَن َسَػٌر 

َٓ َسَػَر َمَعفُ ، َخْقَف َمَعفُ  َْرَكاِن َوْحَدَها إَِذا َكاَن َخْقٌف  ْٕ ـْ َهْديِِف ، َوَقْصُر ا
َوَهَذا َكاَن مِ

َْرِض َواْلَخْقِف ، ملسو هيلع هللا ىلص ْٕ ْرِب فِل ا َيِة بِالضَّ ْٔ  .َوبِِف ُتْعَؾُؿ اْلِحْؽَؿُة فِل َتْؼقِقِد اْلَؼْصِر فِل ا

ـْ َهْديِفِ  ـَ اْلِؼْبَؾةِ ، فِل َصََلِة اْلَخْقِف  ملسو هيلع هللا ىلص َوَكاَن ِم  :إَِذا َكاَن اْلَعُدوُّ َبْقـَُف َوَبْق

ـَ ُكؾَُّفْؿ َخْؾَػفُ َأْن َيُصػَّ اْلُؿْس  ُثؿَّ َيْرَكُع َفَقْرَكُعقَن ، َوُيَؽبَِّر َوُيَؽبُِّروَن َجِؿقًعا، ؾِِؿق

ػُّ الَِّذي َيؾِقِف ، ُثؿَّ َيْرَفُع َوَيْرَفُعقَن َجِؿقًعا َمَعفُ ، َجِؿقًعا ُجقِد َوالصَّ ُثؿَّ َيـَْحِدُر بِالسُّ
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ةً  ُر ، َخاصَّ ػُّ اْلُؿَمخَّ ُوَلك، ُمَقاِجَف اْلَعُدوِّ َوَيُؼقُم الصَّ ْٕ ْكَعِة ا ـَ الرَّ
، َفنَِذا َفَرَغ مِ

ـِ ، َوَكَفَض إَِلك الثَّاكَِقةِ  ُر َبْعَد ِقَقامِِف َسْجَدَتْق ػُّ اْلُؿَمخَّ ُمقا ، ُثؿَّ َقاُمقا، َسَجَد الصَّ َفَتَؼدَّ

لِ  َوَّ ْٕ ػِّ ا ُل َمَؽاكَ ، إَِلك َمَؽاِن الصَّ َوَّ ْٕ ػُّ ا َر الصَّ ػِّ َوَتَلخَّ ُفْؿ لَِتْحُصَؾ َفِضقَؾُة الصَّ

ـِ  ِل لِؾطَّائَِػَتْق َوَّ ْٕ  ، ا
ِّ
ػَّ الثَّاكِل َمَع الـَّبِل ْكَعِة  ملسو هيلع هللا ىلص َولُِقْدِرَك الصَّ ـِ فِل الرَّ ْجَدَتْق السَّ

ُوَلك، الثَّاكَِقةِ  ْٕ ـِ فِل ا ْجَدَتْق ُل َمَعُف السَّ َوَّ ْٕ قَؿا َفَتْسَتِقي الطَّائَِػَتاِن فِ ، َكَؿا َأْدَرَك ا

َْكُػِسِفؿْ ، َأْدَرُكقا َمَعفُ 
ِ
َفنَِذا َرَكَع َصـََع الطَّائَِػَتاِن ، َوَذلَِؽ َغاَيُة اْلَعْدلِ ، َوفِقَؿا َقَضْقا ٕ

ةٍ  َل َمرَّ دِ ، َكَؿا َصـَُعقا َأوَّ ـِ ، َفنَِذا َجَؾَس لِؾتََّشفُّ ُر َسْجَدَتْق ػُّ اْلُؿَمخَّ ، َسَجَد الصَّ

دِ  ُؿ بِِفْؿ َجِؿقًعا، َوَلِحُؼقُه فِل التََّشفُّ  .َفُقَسؾِّ

 ١ًَِ ١َِٗ اْيِكِب ِِٝس ِج ُّٚ ِفٞ َغ َٕ اْيَعُد ِٕ َنا  :َِٚإ

ـِ : َفنِكَُّف َكاَن َتاَرةً   ،َوفِْرَقًة ُتَصـــؾِّل َمَعــفُ ، فِْرَقًة بِنَِزاِء اْلَعُدوِّ : َيْجَعُؾُفْؿ فِْرَقَتْق

ـِ َرْكَعةً  ُثؿَّ َتـَْصِرُف فِل َصاَلتَِفا إَِلك َمَؽاِن اْلِػْرَقِة ، َفُتَصؾِّل َمَعُف إِْحَدى اْلِػْرَقَتْق

ُْخَرى ْٕ ْكَعَة الثَّاكَِقةَ ، ا ُْخَرى إَِلك َمَؽاِن َهِذِه َفُتَصؾِّل َمَعُف الرَّ ْٕ ، ُثؿَّ ُتَسؾِّؿُ ، َوَتِجلُء ا

َمامِ   .َوَتْؼِضل ُكؾُّ َصاِئَػٍة َرْكَعًة َرْكَعًة َبْعَد َساَلِم اإْلِ

ـِ َرْكَعةً كَ : َوَتاَرةً   ، ُثؿَّ َيُؼقُم إَِلك الثَّاكَِقةِ ، اَن ُيَصؾِّل بِنِْحَدى الطَّائَِػَتْق
َ
َوَتْؼِضل ِهل

ُؿ َقْبَؾ ُرُكقِطفِ ، َرْكَعًة َوُهَق َواقٌِػ  ُْخَرى، َوُتَسؾِّ ْٕ َفُتَصؾِّل َمَعُف ، َوَتْلتِل الطَّائَِػُة ا

ْكَعَة الثَّاكَِقةَ  ِد َقاَمْت َفَؼَضْت َرْكَعًة َوُهَق َيـَْتظُِرَها فِل َفنَِذا َجَؾَس فِل ، الرَّ التََّشفُّ

دِ  ُؿ بِِفؿْ ، التََّشفُّ َدْت ُيَسؾِّ  .َفنَِذا َتَشفَّ

ـِ : َوَتاَرةً  ـِ َرْكَعتَْق َوَتْلتِل الطَّائَِػُة ، َفتَُسؾُِّؿ َقْبَؾفُ ، َكاَن ُيَصؾِّل بِنِْحَدى الطَّائَِػتَْق

ُْخَرى ْٕ ـِ َفقَُصؾِّل ، ا َِخقَرَتْق ْٕ ـِ ا ْكَعَتْق َوَلُفْؿ ، َفَتُؽقُن َلُف َأْربًَعا، َوُيَسؾُِّؿ بِِفؿْ ، بِِفُؿ الرَّ

ـِ  ـِ َرْكَعَتْق  .َرْكَعَتْق
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ُؿ بِِفؿْ : َوَتاَرةً  ـِ َوُيَسؾِّ ـِ َرْكَعَتْق ُْخَرى، َكاَن ُيَصؾِّل بِنِْحَدى الطَّائَِػَتْق ْٕ ، َوَتْلتِل ا

ـِ َوُيَسؾِّؿُ َفُقَصؾِّل بِِفْؿ   .َفَقُؽقُن َقْد َصؾَّك بِِفْؿ بُِؽؾِّ َصائَِػٍة َصاَلةً ، َرْكَعَتْق

ـِ َرْكَعةً : َوَتاَرةً  َٓ َتْؼِضل َشْقًئا، َكاَن ُيَصؾِّل بِنِْحَدى الطَّائَِػَتْق َوَتِجلُء ، َفَتْذَهُب َو

ُْخَرى َفُقَصؾِّل بِِفْؿ َرْكَعةً  ْٕ َٓ َتْؼِضل َشْقًئا، ا َوَلُفْؿ َرْكَعٌة ، قُن َلُف َرْكَعَتانِ َفَقؽُ ، َو

اَلُة بَِفا، َرْكَعةٌ  َفا َتُجقُز الصَّ َْوُجُف ُكؾُّ ْٕ  .َوَهِذِه ا

َماُم َأْحَؿُد   .َفاْلَعَؿُؾ بِِف َجائِزٌ ، ُكؾُّ َحِديٍث ُيْرَوى فِل َأْبَقاِب َصاَلِة اْلَخْقِف : َقاَل اإْلِ

 .ُكؾَُّفا َجائَِزةٌ ، ُتْرَوى فِقَفا، ِستَُّة َأْوُجٍف َأْو َسبَْعةٌ : َوَقاَل 

ََحاِديِث ُكؾَِّفا ُكؾِّ َحِديٍث فِل : اَّلل ُقْؾُت ٕبل طبد: َوَقاَل إثرم ْٕ َتُؼقُل بِا

 َأْو َتْخَتاُر َواِحًدا مِـَْفا؟، َمْقِضِعفِ 

ـٌ : َأَكا َأُققُل : َقاَل  َفا َفَحَس ـْ َذَهَب إَِلْقَفا ُكؾِّ  .َم

 ُكؾُّ َصائَِػٍة َمَعُف َرْكَعًة َرْكَعةً  َوَضاِهُر َهَذا َأكَّفُ 
َ
َز َأْن ُتَصؾِّل َٓ َتْؼِضل َشْقًئا، َجقَّ ، َو

ـِ َطبَّاسٍ  ـِ َطْبدِ  َوَجابِرِ ، َوَهَذا َمْذَهُب اْب   ْب
ِ
، والحسـ، ومجاهد، وصاووس، اهلل

ـِ َراْهَقْيفِ  َوإِْسَحاَق ، والحؽؿ، وقتادة  .ْب

 .ُيـْؽُِروكَفُ  َوَأْصَحابُـَا ،َذلَِؽ  َجَقازَ  يَْؼتَِضل أحؿد َكاَلمِ  َوُطُؿقمُ  :«الُْؿْغـِل» َصاِحُب  َقاَل 

َوَهِذِه ، فِل َصاَلِة اْلَخْقِف ِصَػاٍت ُأَخَر َتْرِجُع ُكؾَُّفا إَِلك َهِذهِ  ملسو هيلع هللا ىلص َوَقْد َرَوى َطـْفُ 

 .َبْعُضُفْؿ َطْشَر ِصَػاٍت َوَقْد َذَكَرَها ، َوُربََّؿا اْخَتَؾَػ َبْعُض َأْلَػاضَِفا، ُأُصقُلَفا

دِ  ـُ َحْزمٍ  َوَذَكَرَها َأُبق ُمَحؿَّ  .َكْحَق َخْؿَس َطْشَرَة ِصَػةً : ْب

ِحقُح  ًٓ : َوالصَّ ةٍ ، َما َذَكْرَكاُه َأوَّ َواِة فِل قِصَّ ِء ُكؾََّؿا َرَأُوا اْختاَِلَف الرُّ َٓ َجَعُؾقا ، َوَهُم

 
ِّ
ـْ فِْعِؾ الـَّبِل

َواةِ ، ملسو هيلع هللا ىلصَذلَِؽ ُوُجقًها مِ ـِ اْختاَِلِف الرُّ
 هـا. «َواهلُل َأْطَؾؿُ . َوإِكََّؿا ُهَق مِ
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 درنتاب ادتٓا٥ص

 

 [نتاب ادتٓا٥ص]

l: 

، العامة والػتح لغة، ويؼقلقن الؽسر أشفر، بالػتح والؽسر: والَجـازة، الِجـازة

 .وبالػتح يطؾؼ طؾك الـعش مع الؿقت، وبالؽسر يطؾؼ طؾك الؿقت

 .ٕكف يتعؾؼ ببعض أحؽامفا; بباب الجـائزوسؿل هذا الباب 

ٕهنا ُتسَتر تحت ; فسؿقت الجـازة هبذا آسؿ، السرت: وققؾ الجـازة هل

 .الرتاب وُتَقارى طـ أطقـ الـاس

، فؿا مـا مـ أحٍد إٓ وهق سائٌِر إلقف، وهذا باٌب طظقؿ يـبغل أن تتعؾؿ أحؽامف

ں ں ڻ ڻ ڻ ﴿: كويستحب لؽؾ أحد أن يؽثر مـ ذكر الؿقت قال تعال

: اهلل  وقال، [296: آل طؿران] ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ
: اهلل  وقال،  [46: إكبقاء] ﴾ىئ ىئ ی یی ی جئ حئ مئىئ﴿
 .[41: الزمر] ﴾حئ مئ ىئ يئ﴿

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ﴿: اهلل  وقال

ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک 

 .[255: آل طؿران] ﴾ک

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ﴿: قال تعالك: والؿقت يلتل باكؼضاء إجؾ

، [49: الرطد] ﴾ۓ ۓ ﮲﴿: وقال تعالك،  [45: إطراف] ﴾ھ
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 .[256: آل طؿران] ﴾گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ﴿: وقال تعالك

 .[217 :الؿائدة] ﴾ڱ ڱ ڳ﴿ : اهلل قال :طظقؿة ُمِصقبَة والؿقُت 

َفا تذكر اْلَؿْقت»: ققلف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل وصح طـ رسقل ويف ، «ُزوُروا اْلُؼُبقَر َفنِكَّ

 .(1)«أكثروا ذكر هاذم الؾذات»: الحديث

، ومـفا أحؽام الؿريض فلغؾب الـاس يؿقتقن بعد مرض، ويتعؾؼ بف أحؽام

 .وإن كان بعضفؿ ربؿا يؿقت مقت الػجلة وربؿا ُقتِؾ

 .والقاجب طؾك الؿريض أن يصرب فنن ذلؽ مـ الؽػارات

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة   ، ڤفَع
ِّ
ـْ الـَّبِل َٓ  َما»: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَط ـْ َكَصٍب َو ُيِصقُب اْلُؿْسِؾَؿ ِم

َٓ ُحْزنٍ  َٓ َهؿٍّ َو َٓ َأًذى، َوَصٍب َو رَ ، َو َّٓ َكػَّ ْقَكِة ُيَشاُكَفا إِ َٓ َغؿٍّ َحتَّك الشَّ اَّللُ بَِفا  َو

ـْ َخَطاَياه  .أخرجف البخاري، (2)«ِم

ـْ َطْبدِ   اْبـ َمْسُعْقٍد  َوَط
ِ
  َرُسقلِ َدَخْؾُت َطَؾك »: َقاَل ، ڤاهلل

ِ
َوُهَق  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

  َيا َرُسقَل : َفُؼْؾُت ، َفَؿِسْسُتفُ ، ُيقَطُؽ 
ِ
، َأَجْؾ »: َقاَل ، إِكََّؽ ُتقَطُؽ َوْطًؽا َشِديًدا، اهلل

ُجَلِن ِمـُْؽؿْ  ـِ ؟ : ُقْؾُت : َقاَل ، «إِكِّل ُأوَطُؽ َكَؿا ُيقَطُؽ الرَّ َتْق َوَذاَك َٕنَّ َلَؽ إَْجَر َمرَّ

ـْ ُمْسِؾٍؿ ُيِصقُبُف َأًذى، َوالَِّذي َكْػِسل بَِقِدهِ ، َكَعؿْ »: َقاَل  إِٓ ، َمَرٌض َفَؿا ِسَقاهُ ، َما ِم

َجَرُة َوَرَقَفا، َطـُْف َخَطاَياهُ  اَّللُ  َحطَّ   .متػؼ طؾقف، (3)«َكَؿا َتُحطُّ الشَّ

، الؿظالؿ ورد، ويستعد معف لؾقصقة، الؿرض كػارة لؾؿسؾؿ اهلل  فجعؾ

طؾك  يبعث فنن كؾ طبد، حتك يختؿ لف بالعؿؾ الصالح، الذكر والدطاءواإلكثار مـ 

                                                                                       

(، 3673، :366( وابـ حبان )5369(، وابـ ماجف )3/61( والرتمذي )2/369أخرجف والـسائل ) (1)

 (.793، وصححف اإلمام إلباين رحؿف يف اإلرواء )ڤ(، مـ حديث أبل هريرة 5/432والحاكؿ )

 (.3684صحقحف )(، ومسؾؿ يف 6752أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)

 (.3682(، ومسؾؿ يف صحقحف )6759أخرجف البخاري يف صحقحف ) (3)
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 .ڤ أخرجف مسؾؿ طـ جابر «ما مات طؾقف

: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل قال رسقل: طـد أحؿد قال ڤبـ خالد السؾؿل  ويف حديث طبقد

 .ويف حؼ الػاجر، أي أهنا أخذة غضب يف حؼ الؽافر، (1)«َمْقُت الُْػَجاَءِة َأْخَذُة َأَسٍػ »

 اهلل  حتك ٓ يعذبف، اهلل  الؿسؾؿ فؼد تؽقن لف رحؿة مـأما 
، ولؽـف ضعقػ جًدا، طـد أحؿد ڤوقد جاء هذا الؿعـك طـ طائشة ، بالؿرض

 .بـ القلقد وهق القصايف مرتوك اهلل مـ صريؼ طبقد

 :فغٌ عٝاد٠ املسٜض 

، وجعؾفا مـ حؼقق الؿسؾؿقـ، يف طقادة الؿريض ملسو هيلع هللا ىلصوقد رغب كبقـا محؿد 

  َسِؿْعُت َرُسقَل : َقاَل ، ڤفػل حديث أبل ُهَرْيَرَة 
ِ
َحؼُّ اْلُؿْسِؾِؿ »: َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ْطَقِة : َطَؾك اْلُؿْسِؾِؿ َخْؿٌس  ِز َوإَِجاَبُة الدَّ
َباُع اْلَجـَائِ ََلِم َوِطَقاَدُة اْلَؿرِيِض َواتِّ َردُّ السَّ

 .متػؼ طؾقف، (2)«َوَتْشِؿقُت اْلَعاصِسِ 

ـِ َطاِزٍب  اْلَبَراءِ وطـ    َأَمَرَكا َرُسقُل »: قال ڤْب
ِ
ـْ َسْبٍع  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل بَِسْبٍع َوَكَفاَكا َط

َباِع اْلَجـَاَزِة َوَتْشِؿقِت اْلَعاصِِس َوإِْبَراِر اْلَؼَسِؿ َأْو اْلُؿْؼِسِؿ  َأَمَرَكا بِِعَقاَدِة اْلَؿِريِض َواتِّ

ـْ  ـْ َخَقاتِقَؿ َأْو َط اَلِم َوَكَفاَكا َط اِطل َوإِْفَشاِء السَّ َتَختٍُّؿ  َوَكْصِر اْلَؿْظُؾقِم َوإَِجاَبِة الدَّ

ـْ ُلْبِس اْلَحِريِر  ِّ َوَط
ل ـْ اْلَؼسِّ ِر َوَط

ـْ اْلَؿَقاثِ ِة َوَط ـْ ُشْرٍب بِاْلِػضَّ َهِب َوَط بِالذَّ

يَباِج  ْسَتْبَرِق َوالدِّ  .متػؼ طؾقف، (3)«َواإْلِ

ـْ َطْبدِ    َوَط
ِ
ـِ ُطَؿَر  اهلل ـُ ُطَباَدَة َشْؽَقى َلفُ  اْشَتَؽك َسْعدُ : َقاَل  ڤْب َفَلَتاُه ، ْب

 
ُّ
ـِ  َيُعقُدُه َمَع َطْبدِ  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِل ْحَؿ ـِ َطْقٍف َوَسْعدِ  الرَّ ـِ َأبِل َوقَّاٍص َوَطْبدِ  ْب   بْ

ِ
ـِ  اهلل ْب

                                                                                       

 يف صحقح الســ. (، وصححف اإلمام إلباين 4221أخرجف أبق داود ) (1)

 (.3273(، ومسؾؿ يف صحقحف )2351أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)

 (.3177(، ومسؾؿ يف صحقحف ):234أخرجف البخاري يف صحقحف ) (3)
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َٓ َيا »: ڤَمْسُعقٍد  ا َدَخَؾ َطَؾْقِف َفَقَجَدُه فِل َغاِشَقِة َأْهؾِِف َفَؼاَل َقْد َقَضك َقاُلقا  َفَؾؿَّ

 َفَبَؽك الـَّ  َرُسقَل 
ِ
 اهلل

ُّ
  ملسو هيلع هللا ىلصبِل

ِّ
ا َرَأى اْلَؼْقُم ُبَؽاَء الـَّبِل َٓ َتْسَؿُعقَن  ملسو هيلع هللا ىلصَفَؾؿَّ َبَؽْقا َفَؼاَل َأ

ُب بَِفَذا َوَأَشاَر إَِلك لَِساكِِف  إِنَّ  ـْ ُيَعذِّ
َٓ بُِحْزِن اْلَؼْؾِب َوَلؽِ ـِ َو ُب بَِدْمِع اْلَعْق َٓ ُيَعذِّ اهلَل 

ُب   .متػؼ طؾقف، (1)«بُِبَؽاِء َأْهؾِِف َطَؾْقفِ  َأْو َيْرَحُؿ َوإِنَّ اْلَؿقَِّت ُيَعذَّ

ـْ َأَكٍس  اهلل  وقد يؽقن فقفا دطقة إلك َكاَن ُغاَلٌم َيُفقِدي  »: َقاَل ، ڤفَع

 
َّ
  ملسو هيلع هللا ىلصَيْخُدُم الـَّبِل

ُّ
 َأْسِؾؿْ َيُعقُدُه َفَؼَعَد ِطـَْد َرْأِسِف َفَؼاَل َلُف ، ملسو هيلع هللا ىلصَفَؿِرَض َفَلَتاُه الـَّبِل

  ملسو هيلع هللا ىلصَفـََظَر إَِلك َأبِقِف َوُهَق ِطـَْدُه َفَؼاَل َلُف َأصِْع َأَبا اْلَؼاِسِؿ 
ُّ
َوُهَق  ملسو هيلع هللا ىلصَفَلْسَؾَؿ َفَخَرَج الـَّبِل

ـْ الـَّارِ َيُؼقُل  ِف الَِّذي َأْكَؼَذُه ِم  .أخرجف البخاري، (2)«اْلَحْؿُد لِؾَّ

اِر  طؾك رُجٍؾ مِـ ملسو هيلع هللا ىلصدَخؾ الـَّبِل »: َقاَل  ڤبـ مالؽ  َوطـ أكس بـل الـَّجَّ

  فؼال لف رسقُل ، يُعقُده
ِ
َّٓ : ُقْؾ ، يا خالِ : اهلل أو َخاٌل أكا أو : فؼال ،اَّللُ  ٓ إلَف إ

 
ُّ
؟! فؼال الـَّبل َّٓ : فؼال لف ،بؾ َخاٌل ، ٓ: َطؿ  هق َخْقٌر لل؟ : قال، اهللُ  ُقْؾ ٓ إلَف إ

 .أخرجف أحؿد، (3)«َكَعؿ: قال

ـِ اْلُؿَسقَِّب  ـْ اْب ـْ َأبِقفَوَط  »: َط
ُّ
ا َحَضَرْتُف اْلَقَفاُة َدَخَؾ َطَؾقِْف الـَّبِل  َأنَّ َأبَا َصالٍِب َلؿَّ

َّٓ َوِطـَْدُه َأُبق َجْفٍؾ َفَؼاَل  ملسو هيلع هللا ىلص َٓ إَِلَف إِ   اَّللُ َكِؾَؿًة ُأَحاجُّ َلَؽ بَِفا ِطـَْد  َأْي َطؿِّ ُقْؾ 
ِ
، اَّلل

  َفَؼاَل َأُبق َجْفٍؾ َوَطْبدُ 
ِ
ـُ  اهلل ِة َطْبدِ : َأبِل ُأَمقَّةَ ْب ـْ مِؾَّ اْلُؿطَّؾِِب  َيا َأَبا َصالٍِب َتْرَغُب َط

ٍء َكؾََّؿُفْؿ بِِف َطَؾك مِؾَِّة َطْبدِ 
ْ
َٓ ُيَؽؾَِّؿاكِِف َحتَّك َقاَل آِخَر َشل   َفَؾْؿ َيَزا

ُّ
اْلُؿطَّؾِِب َفَؼاَل الـَّبِل

َْسَتْغِػَرنَّ َلَؽ َما لَْؿ ُأْكَف َطـْفُ  ملسو هيلع هللا ىلص ٹ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ﴿َفـََزَلْت  َٕ
                                                                                       

 (.35:(، ومسؾؿ يف صحقحف )2415أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)

 (.2467أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)

(، وقال فقف: هذا 48(، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل برقؿ )23654أخرجف أحؿد برقؿ ) (3)
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 ﴾ڃڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
 .متػؼ طؾقف، (1)«﴾ک ک ک گ گ ﴿َوَكَزَلْت 

ـْ َجابِرِ  ـِ َطْبدِ  َوفقفا إيـاس لؾصديؼ فَع  »: َيُؼقُل ، ڤاهلل  ْب
ُّ
 ملسو هيلع هللا ىلصَجاَءكِل الـَّبِل

لَ ، َيُعقُدكِل َوَأَكا َمِريٌض ٓ َأْطِؼُؾ  ـْ ، َفتََقضَّ
 َوَصبَّ مِ

َّ
َيا : َفُؼْؾُت ، َفَعَؼْؾُت ، َوُضقئِِف َطَؾل

ـِ اْلِؿقَراُث ؟ َفنِكََّؿا َيِرُثـِل َكالَلةً  َرُسقَل   لَِؿ
ِ
 .متػؼ طؾقف، (2)«َفـََزَلْت آَيُة اْلَػَرائِضِ ، اهلل

ـْ َطامِرِ  ـِ َسْعدِ  َوَط ـِ َأبِل َوقَّاصٍ  ْب ـْ َأبِقِف ، ْب   َجاَءكِل َرُسقُل »: َقاَل ، ڤَط
ِ
اهلل

ـْ َوِجٍع اْشتَدَّ بِل ملسو هيلع هللا ىلص
ِة اْلَقَداِع مِ   َيا َرُسقَل : َفُؼْؾُت ، َيُعقُدكِل َطاَم َحجَّ

ِ
َقْد بََؾَغ بِل ، اهلل

ـَ اْلَقَجِع َما َتَرى
 َمالِل ؟ َقاَل ، َوٓ َيِرُثـِل إِٓ اْبـٌَة لِل، َوَأَكا ُذو َمالٍ ، مِ

ْ
ُق بُِثُؾَثل : َأَفَلَتَصدَّ

إِكََّؽ إِْن َتَذْر ، َأْو َكثِقرٌ ، الثُُّؾُث َوالثُُّؾُث َكبِقرٌ »: ُثؿَّ َقاَل ، «ٓ»: َقاَل ، َفَشْطُرهُ : ُقْؾُت ، «ٓ»

ُػقَن الـَّاَس  ـْ َأْن َتَذَرُهْؿ َطالًَة َيَتَؽػَّ َوإِكََّؽ إِْن ُتـِْػْؼ َكَػَؼًة َتبَْتِغل ، َوَرَثَتَؽ َأْغـِقَاَء َخْقٌر َلَؽ ِم

 إِٓ  بَِفا َوْجفَ 
ِ
  َيا َرُسقَل : َفَؼاَل ، «َحتَّك َما َتْجَعُؾ فِل فِل اْمَرَأتَِؽ ، ُأِجْرَت فِقَفااَّلل

ِ
، اهلل

ـْ ُتَخؾََّػ َفتَْعَؿَؾ َطَؿَل َصالًِحا َتبْتَِغل بِِف َوْجفَ »: ُأَخؾَُّػ َبْعَد َأْصَحابِل ؟ َفَؼاَل    إِكََّؽ َل
ِ
اَّلل

ؾََّؽ َأْن ُتَخؾََّػ َحتَّك َيـَْػَع ِبَؽ َأْقَقاًما َوُيَضرَّ بَِؽ َولَعَ ، إِٓ اْزَدْدَت بِِف َدَرَجًة َوِرْفَعةً 

ـَ  ُهْؿ َطَؾك َأْطَؼابِِفؿْ  ،آَخرِي ـِ اْلَبائُِس ، الؾَُّفؿَّ َأْمِض َْٕصَحابِل ِهْجَرَتُفْؿ َوٓ َتُردَّ لَؽِ

ـُ َخْقَلةَ  َسْعُد    َيْرثِل َلُف َرُسقُل ، «ْب
ِ
ةَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  .متػؼ طؾقف، (3)«َطاَم َماَت بَِؿؽَّ

 :ٚيف عٝاد٠ املسٜض أجس عظِٝ 

ـْ َطاَد َمرِيًضا َمَشك فِل ِخَراِف اْلَجـَّةِ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل قال رسقل َفنَِذا َجَؾَس ِطـَْدُه ، َم

ْحَؿةِ  ل الرَّ
َؾ بِِف َسْبُعقَن َأْلَػ َمَؾٍؽ َيْسَتْغِػُروَن َلُف ، اْسَتـَْؼَع فِ ـْ ِطـِْدِه ُوكِّ َفنَِذا َخَرَج ِم

                                                                                       

 (.35(، ومسؾؿ يف صحقحف )4995أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)

 (.2727(، ومسؾؿ يف صحقحف )2:5البخاري يف صحقحف ) أخرجف (2)

 (.2739(، ومسؾؿ يف صحقحف )23:6أخرجف البخاري يف صحقحف ) (3)
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 ، (1)«اْلَقْقمَ  َذلَِؽ 
ٍّ
ـْ َطؾِل  .ڤأخرجف أحؿد َط

وصؾك هبؿ جالًسا كؿا يف حديث ، ڤطاده أصحابف  ملسو هيلع هللا ىلصولؿا مرض الـبل 

 .وكؾفا يف الصحقح، ڤجابر وطائشة وأكس 

 :آداب عٝاد٠ املسٜض 

 .حتك ُيثؼؾ طؾقفيـبغل أن ٓ ُيجَؾس طـد الؿريض : إول

أكت : ويؼقل، الحال أن ُيقَسع لؾؿريض بحقث ٓ يضقؼ طؾقف: الثاين

 .والضقؼ، فربؿا لحؼف الضرر، ستؿقت

ـِ َطبَّاسٍ ، مـ السـة أن يرقل الؿريض إن احتاج إلك رققة: الثالث ـِ اْب ـِ ، فَع َط

 
ِّ
ـْ َطاَد َمرِيًضا َلْؿ َيْحُضْر َأَجُؾفُ »: َقاَل ، الـَّبِل اٍت ، َم : َفَؼاَل ِطـَْدُه َسْبَع َمرَّ

َّٓ َطاَفاهُ اَّللَ  َأْسَلُل  ـْ َذلَِؽ  اْلَعظِقَؿ َربَّ اْلَعْرِش اْلَعظِقِؿ َأْن َيْشِػَقَؽ إِ اَّللُ ِم

 .وإحاديث يف الباب كثقرة، أخرجف أبق داود، (2)«اْلَؿَرضِ 

ـِ َطبَّاٍس  ـْ اْب  »: ڤوَط
َّ
 َيُعقُدُه َقاَل َوَكاَن  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِل

ٍّ
َدَخَؾ َطَؾك َأْطَرابِل

 
ُّ
َٓ  َٓ َبْلَس َصُفقٌر إِْن َشاءَ إَِذا َدَخَؾ َطَؾك َمِريٍض َيُعقُدُه َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِل اَّللُ َفَؼاَل َلُف 

                                                                                       

(، والحديث حسـ، والصحقح وقػف، وهذا إسـاد ضعقػ لجفالة الرجؾ مـ 2278أخرجف أحؿد ) (1)

. أفاده محؼؼ الؿسـد، وقد جاء الحديث طـد أحؿد - ڤبـ أبل صالب  وهق الراوي طـ طؾل -إكصار 

ُجُؾ َأَخاُه َفنِكَُّف فِل َأْخَراِف اْلَجـَِّة َحتَّك َيْرِجعَ »، بؾػظ: ڤ(، مـ حديث ثقبان 33486برقؿ ) ، «إَِذا َطاَد الرَّ

( 88) «مسـده»(، وأبق يعؾك يف :45/  2( والحاكؿ )551/  2( وابـ ماجف )::41وأخرجف أبق داود )

(، 2478برقؿ ) (، وهق حديث صحقح. وهق يف الصحقحة لإلمام إلباين 491/  4والبقفؼل )

. ووافؼف الذهبل، وهق كؿا قآ، وقد ذكر «حديث صحقح طؾك شرط الشقخقـ»وقال فقف: وقال الحاكؿ: 

الحاكؿ ثؿ البقفؼل أن لف طؾة مـ قبؾ إسـاده، لؽـ إول صرح بلهنا غقر قادحة يف صحتف. وهق الظاهر. 

 .«مـ غقر وجف صحقح ملسو هيلع هللا ىلصأسـد هذا طـ طؾل طـ الـبل »واهلل أطؾؿ، ٓسقؿا وقد قال أبق داود طؼبف: 

(، وصححف اإلمام إلباين رحؿف يف صحقح 3194الرتمذي )(، 4217أخرجف أبق داود يف ســف ) (2)

 (.752رقؿ ) الســ، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل 
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ك َتُػقُر َأْو َتُثقُر َطَؾك َشْقٍخ  اَّللُ  َبْلَس َصُفقٌر إِْن َشاءَ  َ ُحؿَّ
َقاَل ُقْؾُت َصُفقٌر َكالَّ َبْؾ ِهل

 َكبِقٍر ُتِزيُرُه اْلُؼُبقَر َفَؼاَل الـَّبِ 
ُّ
 .أخرجف البخاري، (1)«َفـََعْؿ إًِذا ملسو هيلع هللا ىلصل

 .أن ٓ يتؽؾؿ طـده يف شلن الدكقا: الرابع

ـِ َطبَّاٍس ، أن ٓ يؽثر طـد الؾغط: الخامس ـِ اْب َأكَُّف : ڤفػل الصحقحقـ َط

، َيْقُم الَخِؿقِس َوَما َيْقُم الَخِؿقِس؟ ُثؿَّ َبَؽك َحتَّك َخَضَب َدْمُعُف الَحْصَباءَ »: َقاَل 

  اْشَتدَّ بَِرُسقلِ : َفَؼاَل 
ِ
اْئُتقكِل بِؽَِتاٍب َأْكُتْب »: َفَؼاَل ، َوَجُعُف َيْقَم الَخِؿقسِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـْ َتِضؾُّقا َبْعَدُه َأَبًدا  َتـَاُزعٌ ، َفَتـَاَزُطقا، «َلُؽْؿ كَِتاًبا َل
ٍّ
َٓ َيـَْبِغل ِطـَْد َكبِل َهَجَر : َفَؼاُلقا، َو

  َرُسقُل 
ِ
ا َتْدُطقكِل إَِلْقفِ ، َدُطقكِل»: َقاَل ، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل قِف َخْقٌر ِمؿَّ

َوَأْوَصك ِطـَْد ، «َفالَِّذي َأَكا فِ

ـْ َجِزيَرِة الَعَرِب »: َمْقتِِف بَِثالٍَث  ـَ ِم بِـَْحِق َما  َوَأِجقُزوا الَقْفَد ، َأْخرُِجقا الُؿْشرِكِق

دٍ  َوَقاَل َيْعُؼقُب ، َوَكِسقُت الثَّالَِثةَ ، «ُكـُْت ُأِجقُزُهؿْ  ـُ ُمَحؿَّ ـَ  َسَلْلُت الُؿِغقَرةَ ، ْب ْب

ـِ  َطْبدِ  ْحَؿ ـْ َجِزيَرِة الَعَرِب ، الرَّ ةُ : َفَؼاَل : َط ـُ ، َوالَقَؿاَمةُ ، َوالَؿِديـَةُ ، َمؽَّ َوَقاَل ، َوالَقَؿ

ُل تَِفاَمةَ : َيْعُؼقُب   .(2)«َوالَعْرُج َأوَّ

الصحقحقـ طـ فػل ، أن ٓ يجبر الؿريض طؾك أكؾ ما ٓ يحب: السادس

وكِل»: َلَدْدَكاُه فِل َمَرِضِف َفَجَعَؾ ُيِشقُر إَِلْقـَا»: َطاِئَشةُ  َفُؼْؾـَا َكَراِهَقُة  «َأْن َٓ َتُؾدُّ

َواءِ  ا َأَفاَق َقاَل ، الَؿِريِض لِؾدَّ وكِل»: َفَؾؿَّ ُقْؾـَا َكَراِهَقَة الَؿِريِض ، «َأَلْؿ َأْكَفُؽْؿ َأْن َتُؾدُّ

َواءِ  ُف َلْؿ »: َفَؼاَل ، لِؾدَّ َّٓ الَعبَّاَس َفنِكَّ َّٓ ُلدَّ َوَأَكا َأْكُظُر إِ َٓ َيْبَؼك َأَحٌد فِل الَبْقِت إِ

 .(3)«َيْشَفْدُكؿْ 

  َتَداَوْوا ِطَبادَ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لؼقل رسقل، حثف طؾك العَلج إن وجد: السابع
ِ
، اَّلل

                                                                                       

 (.4727أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)

 (.2748(، ومسؾؿ يف صحقحف )4164أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)

 (.3324)(، ومسؾؿ يف صحقحف 5569أخرجف البخاري يف صحقحف ) (3)
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َّٓ َوَضَع َمَعُف  َفنِنَّ  َّٓ اْلَفَرمَ ، ِشَػاءً اَّللَ َلْؿ َيَضْع َداًء إِ  .أخرجف ابـ أبل شقبة، (1)«إِ

ـِ َطبَّاٍس  ـْ اْب َػاُء فِل َثََلَثٍة َشْرَبِة َطَسٍؾ َوَشْرَصِة »: َقاَل  ڤويف البخاري َط الشِّ

ـْ اْلَؽلِّ  تِل َط  .(2)«ِمْحَجٍؿ َوَكقَِّة َكاٍر َوَأْكَفك ُأمَّ

 .ذلؽٕحاديث السرت يف ، يجب الستر طؾك الؿريض: الثامـ

 َا ٜػسع يًُسٜض َٔ األعُاٍ: 

ومؿا يـبغل طؾك الؿريض أن يستحضر التقبة واستحضار التقبة يف هذا 

فقـبغل لإلكسان أن ، إذ أن الققت وقت تقديع لؾدكقا، الحال مـ الؿفؿات

فؾقبادر ، اهلل فنن كان الذكب بقـف وبقـ، وأثام، يتخؾص مـ ما طؾقف مـ الذكقب

 .طـف اهلل  والدطاء أن يتجاوزإلك كثرة آستغػار 

 .ويستطقع أن يرد الحؼقق إلك أهؾفا ردها، وبقـ الـاس، وإن كان الذكب بقـف

 .والؿسامحة، وإن كان بقـف وبقـ أحد خصقمة فؾقطؾب مـف العذر

ڤ ڤ ڤ ﴿: اهلل  فال يرده راد قال الؿقت لؾعبد اهلل  وإذا أراد

 .[39-37: الؼقامة] ﴾ڦ ڦڦ ڦڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ

ـ أكف مػارق لؾـاس: «ضـ»: فقولُ فعـد ، وأن روحف مػارقة لجسؿف، أي َتَقؼَّ

 .ذلؽ ٓ يـػع الرقك وٓ إدوية

 :اهلل  ٚعًٝ٘ إٔ ٜهجس َٔ ذنس 

ـْ َقاَل »: ڤفعـ أبل سعقد وأبل هريرة  َّٓ : َم َقُف ، اَّللُ َواَّللُ َأْكَبرُ  َٓ إَِلَف إِ َصدَّ

َّٓ َأَكا َٓ إَِلفَ : َفَؼاَل ، َربُّفُ  َّٓ : َوإَِذا َقاَل ، َوَأَكا َأْكَبرُ ، إِ : اَّللُ  َيُؼقُل : اَّللُ َوْحَدُه َقاَل  َٓ إَِلَف إِ
                                                                                       

(، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام 34528(، وابـ أبل شقبة يف مصـػف )4547أخرجف ابـ ماجف ) (1)

 (.31) القادطل 

 (.6791أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)
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َّٓ َأَكا َوْحِدي َّٓ : َوإَِذا َقاَل ، َٓ إَِلَف إِ َٓ َشرِيَؽ َلفُ  َٓ إَِلَف إِ َّٓ : اَّللُ  َقاَل ، اَّللُ َوْحَدُه  َٓ إَِلَف إِ

َّٓ : َوإَِذا َقاَل ، َٓ َشرِيَؽ لِلَأَكا َوْحِدي  َٓ : اَّللُ  َقاَل ، اَّللُ َلُف الُؿْؾُؽ َوَلُف الَحْؿُد  َٓ إَِلَف إِ

َّٓ َأَكا َّٓ : َوإَِذا َقاَل ، لَِل الُؿْؾُؽ َولَِل الَحْؿُد ، إَِلَف إِ َّٓ  َٓ إَِلَف إِ َة إِ َٓ ُققَّ َٓ َحْقَل َو اَّللُ َو

 
ِ
َّٓ َأَكا: اَّللُ  َقاَل ، بِاَّلل َّٓ بِل، َٓ إَِلَف إِ َة إِ َٓ ُققَّ َٓ َحْقَل َو ـْ َقاَلَفا ِفل : َوَكاَن َيُؼقُل ، َو َم

 .أخرجف الرتمذي وابـ ماجف، (1)«َمَرِضِف ُثؿَّ َماَت َلْؿ َتْطَعْؿُف الـَّارُ 

 :ٜٚٓبػٞ يًُسٜض إٔ ٜعجٌ بايٛص١ٝ 

ـْ َطْبدِ    َفَع
ِ
ـِ ُطَؿَر  اهلل   َرُسقَل َأنَّ  ;ڤْب

ِ
َلُف ، َما َحؼُّ اْمرٍِئ ُمْسِؾؿٍ »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـِ ، َشْلٌء ُيقِصل فِقفِ  َّٓ َوَوِصقَّتُُف ِطـَْدُه َمْؽتُقبَةٌ ، َيبِقُت لَقَْؾتَْق : يؼقل اهلل  ويؼقل، (2)«إِ

 .وبؿا طؾقف، فققصك بؿا لف،  [23: الـساء] ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ﴿

 :ايضدزَٓػسح  ٚع٢ً املسٜض إٔ ٜهٕٛ 

وإن ، قد حصؾ لؿـ هق أفضؾ مـف; فنن هذا السبقؾ الذي قد حصؾ لف

 ،إٓ ضقؼ الصدر; ولـ يحصـــؾ مـف طـــؾك شلء، التسخط ٓ يجدي شقئًا

ـْ ُطَباَدةَ  امِِت  فَع ـِ الصَّ  ، ڤْب
ِّ
ـْ الـَّبِل ـْ َأَحبَّ لَِؼاءَ »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَط   َم

ِ
اَّلل

ـْ ، اَّللُ لَِؼاَءهُ  َأَحبَّ   َكرِهَ  َكرَِه لَِؼاءَ َوَم
ِ
: َأْو َبْعُض َأْزَواِجفِ ، َقاَلْت َطاِئَشةُ  «اَّللُ لَِؼاَءهُ  اَّلل

َر »َقاَل ، إِكَّا َلـَْؽَرُه اْلَؿْقَت  ـَ إَِذا َحَضَرُه اْلَؿْقُت ُبشِّ َـّ اْلُؿْمِم
َلْقَس َذاِك َوَلؽِ

 َوَكَراَمتِفِ  بِرِْضَقانِ 
ِ
ا َأَماَمفُ َفَؾْقَس َشْلٌء َأَحبَّ ، اَّلل   َفَلَحبَّ لَِؼاءَ ، إَِلْقِف ِمؿَّ

ِ
، اَّلل

َر بَِعَذاِب ، اَّللُ لَِؼاَءهُ  َوَأَحبَّ   َوُطُؼقَبتِفِ  َوإِنَّ اْلَؽافَِر إَِذا ُحِضَر ُبشِّ
ِ
َفَؾْقَس َشْلٌء ، اَّلل

ا َأَماَمفُ    َكرَِه لَِؼاءَ ، َأْكَرَه إَِلْقِف ِمؿَّ
ِ
 .متػؼ طؾقف، (3)«هُ اَّللُ لَِؼاءَ  َوَكرِهَ ، اَّلل
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ـْ َأَحبَّ لَِؼاءَ »: ڤويف لػظ طائشة    َم
ِ
ـْ َكرِهَ ، اَّللُ لَِؼاَءهُ  َأَحبَّ ، اَّلل   لَِؼاءَ  َوَم

ِ
، اَّلل

َّٓ َوُهَق َيْؽَرُه اْلَؿْقَت ، «اَّللُ لَِؼاَءهُ  َكرِهَ    َقْد َقاَلُف َرُسقُل : َفَؼاَلْت ، َوَلقَْس مِـَّا َأَحٌد إِ
ِ
، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـْ إَِذا َشَخَص اْلَبَصرُ ، بِالَِّذي َتْذَهُب إَِلْقفِ َوَلْقَس 
ْدرُ ، َوَلؽِ َواْقَشَعرَّ ، َوَحْشَرَج الصَّ

ََصابِعُ ، اْلِجْؾدُ  ْٕ ـْ َأَحبَّ لَِؼاءَ ، َوَتَشـََّجِت ا   َفِعـَْد َذلَِؽ َم
ِ
ـْ ، اهلُل لَِؼاَءهُ  َأَحبَّ ، اهلل َوَم

  َكِرَه لَِؼاءَ 
ِ
 .أخرجف مسؾؿ، (1)«اهلُل لَِؼاَءهُ  َكِرهَ ، اهلل

 :اهلل ٜٚٓبػٞ إٔ ًٜكٔ املٝت ال إي٘ إال 

  َقاَل َرُسقُل : َيُؼقُل ، ڤفعـ أبل َسِعقٍد اْلُخْدِريَّ 
ِ
َٓ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ـُقا َمْقَتاُكْؿ  َلؼِّ

 َّٓ  .رواه مسؾؿ، (2)«اَّلل إَِلَف إِ

 .ڤبـحقه طـد مسؾؿ طـ أبل هريرة  وجاء

ـْ َطاِئَشَة    َقاَل َرُسقُل : َقاَلْت ، ڤَوَط
ِ
َٓ إَِلَف »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ـُقا َهْؾَؽاُكْؿ َقْقَل  َلؼِّ

 َّٓ  .أخرجف الـسائل، (3)«اَّللُ  إِ

َّٓ : ُقْؾ »: ويؾؼـ بفذا الؾػظ لؾغالم  ملسو هيلع هللا ىلص كؿا تؼدم مـ ققل الـبل، «اَّللُ  َٓ إَِلَف إِ

 .ولعؿف أبل صالب، القفقدي

َّٓ »: وقال بعضفؿ يؼال ِطـَْدهُ   .«اهللُ  َٓ إَِلَف إِ

حتك ٓ يليت بؽالم ، يـبغل أن ُيسؽت طـف، اهلل ٓ إلف إٓ: فنذا ما قال الؿريض

ر بؼقل، فقحتاج أن يليت هبا أخرى; آخر  .«اهلل ٓ إلف إٓ»: فنذا ما تؽؾؿ ُذكِّ

َّٓ »: ڤفػل حديث معاذ  َٓ إَِلَف إِ ـْ َكاَن آِخُر َكََلِمِف  ، «اَّللُ َدَخَؾ اْلَجـَّة َم
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 .لؽـف يف الشقاهد، بـ أبل طريب ويف إسـاده صالح، أحؿد وأبق داودأخرجف 

ـْ ُطْثَؿاَن ، ويف صحقح مسؾؿ   َقاَل َرُسقُل : َقاَل ، ڤَط
ِ
ـْ َماَت »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َم

 َّٓ َٓ إَِلَف إِ ُف   .(1)«اَّللُ َدَخَؾ اْلَجـَّةَ  َوُهَق َيْعَؾُؿ َأكَّ

 :ٜٚهٕٛ ع٢ً طٗاز٠ فعٌ، ٚإذا اضتطاع إٔ ٜتطٛى 

َـّ قبؾف كؿا تؼدم مـ حديث  ملسو هيلع هللا ىلصفنن الـبل  َـّ قبؾ مقتف استـاًكا لؿ يست است

ا َقِدَم »: ڤيف الطفارة طؾقف بالصرب وآحتساب فعـ طائشة  ڤطائشة  َلؿَّ

  َرُسقُل 
ِ
 َأْوبََل َأْرضِ ، اْلَؿِديـَةَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

َ
ك َقِدَمَفا َوِهل ـْ اْلُحؿَّ

 مِ
ِ
مِـَْفا َفَلَصاَب َأْصَحابَُف ، اهلل

ـْ كَبِقِِّف  َفَصَرَف  باََلٌء َوَسَؼؿٌ  ـُ  َوَطامِرُ  ،َقاَلْت َفَؽاَن َأبُق بَْؽرٍ . ملسو هيلع هللا ىلصاهلُل َتَعاَلك َذلَِؽ َط ْب

ك، َمَع َأبِل بَْؽٍر فِل بَْقٍت َواِحدٍ ، َمْقَلَقا َأبِل بَْؽرٍ ، َوباَِللٍ ، ُفَفْقَرةَ  ، َفَلَصاَبْتُفْؿ اْلُحؿَّ

َٓ َيْعَؾُؿُف ، َوَذلَِؽ َقْبَؾ َأْن ُيْضَرَب َطَؾقْـَا اْلِحَجاُب ، َأُطقُدُهؿْ َفَدَخْؾُت َطَؾقِْفْؿ  َوبِِفْؿ َما 

 َّٓ ِة اْلَقْطِؽ  إ ـْ ِشدَّ
ـْ َأبِل بَْؽرٍ ، اهلُل مِ

 :َكقَْػ َتِجُدَك َيا َأَبْت ؟ َفَؼاَل : َفُؼْؾُت َلفُ ، َفَدكَْقُت مِ

ـــل   َأْهــــــــِؾفِ ُكـــؾُّ اْمـــرٍِئ ُمَصّبــــــٌَح فِ

 

ــفِ   ـْ ِشــَراِك َكْعِؾ ــ ــك ِم  (2)«َواْلَؿــْقُت َأْدَك

 :ٜتغجس ٜٚٓبػٞ أال  

ـْ ُطْرَوَة َقاَل  ـُ َسْعٍد َط ا َماَت اْلَقلِقُد َبَؽْت ُأمُّ َسَؾَؿَة : َأْخَرَج اْب  :َفَؼاَلْت  ڤَلؿَّ

ـُ َفاْبؽِل اْلَقلِقدَ  ـَ اْلَقلِقدِ  َيا َطْق ـِ اْلُؿِغقَرةِ  ْب  ْب

ـُ اْلَقلِقِد َأُبق اْلَقلِقِد َفَتك اْلَعِشقَرةِ  اْلَقلِقدُ  َكانَ   ْب

 َصؾَّك َفَؼاَل َرُسقُل 
ِ
َٓ َتُؼقلِل َهَؽَذا َيا ُأمَّ َسَؾَؿَة : اهلُل َتَعاَلك َطَؾْقِف َوَسؾَّؿَ  اهلل

ـْ َقْقلِل
 .«[:2: ق] ﴾ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ چ﴿: َوَلؽِ
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 .كؿا ترى لؽـف يف الباب، وهذا مرسؾ

ا َحَضَر َأُبق َبْؽٍر اْلَقَفاُة َتَؿثََّؾْت َطاِئَشُة بَِفَذا اْلَبْقِت وَ   :َلؿَّ

ـِ اْلَػَتــك  َأَطــاِذُل َمــا ُيْغـِــل اْلِحــَذاُر َطــ

 

ـْدرُ    إَِذا َحْشَرَجْت َيْقًما َوَضاَق بَِفـا الصَّ

ـْ َقْقلِل َلْقَس َكَذلَِؽ َيا: َفَؼاَل َأُبق َبْؽرٍ  
ڄ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ﴿: ُبـَقَُّة َوَلؽِ

[:2: ق] ﴾ڃ چ چ چ
(1). 

 :ٜٚٓبػٞ يًُسٜض إٔ ٜٛصٞ أًٖ٘ 

وطدم ، وطدم التسخط، ومـ يؾقف وأن يقصقفؿ بالصرب اهلل  بطاطة

وتػصقؾف مع ، طؾك ما يليت بقاكف، ٕن ذلؽ مـ أسباب طذابف يف الؼرب، الـقح

 :إذ كان بعض العرب ربؿا يؼقل ٕهؾف، خالٍف ٕهؾ العؾؿ

 َفاْكِعْقـِـــل بَِؿــا َأَكــا َأْهُؾـــفُ َفــنِْن ُمـــتُّ 

 

ـــدِ   ــَة َمْعَب ــا اْبـَ ــدمَع َي ــلَّ ال  وصــبل َطَؾ

 َا ٜتعني ع٢ً َٔ حغس املسٜض:  

 ويـبغل لؿـ حضر القصقة أٓ يؽتؿفا:

 .[394: البؼرة] ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ﴿: اهلل  لؼقل

 :فإذا َا َات ٚغسغس فعٓد ذيو ال ٜٓفع٘ إال عًُ٘ 

 .[98-97 :القاقعة] ﴾ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿ :تعالك قال

 :فإذا فازم ايسٚح ادتطد اضتخب إغُاض ايعٝٓني 

ـْ ُأمِّ َسَؾَؿَة    َدَخَؾ َرُسقُل »: َقاَلْت ، ڤلؿا جاء يف صحقح مسؾؿ َط
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

وَح إَِذا ُقبَِض »: َوَقْد َشؼَّ َبَصُرُه َفَلْغَؿَضُف ُثؿَّ َقاَل ، ڤَطَؾك َأبِل َسَؾَؿَة  َتبَِعُف إِنَّ الرُّ
                                                                                       

 (.2486أخرجف الديـقري يف الؿجالسة ) (1)



            

 487 ملسو هيلع هللا ىلصكتاب صفة صالة النيب 
 

َّٓ بَِخْقرٍ َفنِنَّ اْلَؿََلِئَؽَة  َٓ َتْدُطقا َطَؾك َأْكُػِسُؽْؿ إِ ـْ َأْهِؾِف َفَؼاَل  اْلَبَصُر َفَضجَّ َكاٌس ِم

ـُقَن َطَؾك َما َتُؼقُلقنَ   .«ُيَممِّ

ـَ »: ُثؿَّ َقاَل  ق ل اْلَؿْفِديِّ
َِبل َسَؾَؿَة َواْرَفْع َدَرَجَتُف فِ ِٕ ُفؿَّ اْغِػْر  اْخُؾْػُف فِل وَ ، الؾَّ

ـَ  ـَ ، َطِؼبِِف فِل اْلَغابِرِي ـَا َوَلُف َيا َربَّ اْلَعالَِؿق ْر لَُف فِقفِ ، َواْفَسْح لَُف فِل َقْبرِهِ ، َواْغِػْر َل  .(1)«َوَكقِّ

 :ٜٚطتخب إٔ ٜكٍٛ عٓد املضٝب١ 

إَِذا َحَضْرُتْؿ اْلَؿرِيَض َأْو »: طـد صحقح مسؾؿ ڤما جاء طـ أم سؾؿة 

ـُقَن َطَؾك َما َتُؼقُلقنَ اْلَؿقَِّت  َؽَة ُيَممِّ
ا َماَت َأُبق  «َفُؼقُلقا َخْقًرا َفنِنَّ اْلَؿََلئِ َقاَلْت َفَؾؿَّ

 
َّ
 إِنَّ َأَبا َسَؾَؿَة َقْد َماَت َقاَل  َفُؼْؾُت َيا َرُسقَل  ملسو هيلع هللا ىلص َسَؾَؿَة َأَتْقُت الـَّبِل

ِ
الؾُفؿَّ  ُققلِل»: اهلل

ـْ ُهَق َخْقٌر  َفَلْطَؼَبـِل، َفُؼْؾُت : َقاَلْت ، «ِمـُْف ُطْؼَبك َحَسـَةً َوَأْطِؼْبـِل ، اْغِػْر لِل َوَلفُ  اهلُل َم

ًدا، لِل مِـْفُ   .(2)«ملسو هيلع هللا ىلص - ُمَحؿَّ

 :ٚعضٝب، ٖٚٛ َٛقف غدٜد 

ـِ اْلَبَراءِ  ـِ َطاِزٍب  فَع  »: َقاَل ، ڤْب
ِّ
ـَ  ملسو هيلع هللا ىلص َخَرْجـَا َمَع الـَّبِل

فِل ِجـَاَزِة َرُجٍؾ مِ

َْكَصاِر  ْٕ ا ُيْؾَحْد َفَجَؾَس َرُسقُل ، َفاْكَتَفْقـَا إَِلك اْلَؼْبرِ ا   َوَلؿَّ
ِ
َوَجَؾْسـَا َحْقَلُف َكَلنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

َْرضِ  ْٕ ْقَر َوفِل َيِدِه ُطقٌد َيـُْؽُت بِِف فِل ا : َفَرَفَع َرْأَسُف َفَؼاَل ، َطَؾك ُرُءوِسـَا الطَّ

ـْ َطَذاِب اْلَؼْبرِ   ِم
ِ
ـِ َأْو َثاَلًثامَ  اْسَتِعقُذوا بِاَّلل َتْق ـَ إَِذا َكاَن  إِنَّ اْلَعْبَد : ُثؿَّ َقاَل ، رَّ اْلُؿْمِم

َؿاءِ  ـَ السَّ َؽٌة ِم
ِخَرِة َكَزَل إَِلْقِف َمََلئِ ْٔ ـَ ا ْكَقا َوإِْقَباٍل ِم ـَ الدُّ ل اْكِؼَطاٍع ِم

بِقُض ، فِ

ْؿُس ، اْلُقُجقهِ  ـْ ، َكَلنَّ ُوُجقَهُفُؿ الشَّ ـٌ ِم ـْ َحـُقِط ، َأْكَػاِن اْلَجـَّةِ َمَعُفْؿ َكَػ َوَحـُقٌط ِم

َحتَّك   ُثؿَّ َيِجلُء َمَؾُؽ اْلَؿْقِت ، َحتَّك َيْجِؾُسقا ِمـُْف َمدَّ اْلَبَصرِ ، اْلَجـَّةِ 

                                                                                       

 (.31:أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (1)

 (.:2:أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (2)
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ـَ : َيْجِؾَس ِطـَْد َرْأِسِف َفَقُؼقُل  ُتَفا الـَّْػُس الطَّقَِّبُة اْخُرِجل إَِلك َمْغِػَرٍة ِم   َأيَّ
ِ
: َقاَل . اَّلل

َؼاءِ  ـَ السِّ َفَقْلُخُذَها َفنَِذا َأَخَذَها َلْؿ َيَدُطقَها فِل ، َفَتْخُرُج َتِسقُؾ َكَؿا َتِسقُؾ اْلَؼْطَرُة ِم

ـِ  ـٍ َحتَّك َيْلُخُذوَها َفَقْجَعُؾقَها فِل َذلَِؽ اْلَؽَػ ، َوفِل َذلَِؽ اْلَحـُقطِ ، َيِدِه َصْرَفَة َطْق

َْرضِ  َوَيْخُرُج ِمـَْفا َكَلْصَقِب َكْػَحةِ  ْٕ َفَقْصَعُدوَن بَِفا : َقاَل ، ِمْسٍؽ ُوِجَدْت َطَؾك َوْجِف ا

َّٓ َقاُلقا َؽِة إِ
ـَ اْلَؿََلئِ  ِم

وَن َيْعـِل بَِفا َطَؾك َمََلٍ وُح الطَّقُِّب ؟ : َفََل َيُؿرُّ َما َهَذا الرُّ

ـِ َأْسَؿائِِف الَّتِل َكاُكقا يُ : َيُؼقُلقنَ  ـُ ُفََلٍن بَِلْحَس ْكَقاُفََلُن اْب ل الدُّ
قَكُف بَِفا فِ َحتَّك ، َسؿُّ

ْكَقا َؿاِء الدُّ ـْ ُكؾِّ َسَؿاٍء ، َيـَْتُفقا بَِفا إَِلك السَّ َفَقْسَتْػتُِحقَن َلُف َفُقْػَتُح َلُفْؿ َفُقَشقُِّعُف ِم

َؿاِء الَّتِل َتِؾقَفا ُبقَها إَِلك السَّ ابِ ، ُمَؼرَّ َؿاِء السَّ  اَّللُ  َعِة َفَقُؼقُل َحتَّك ُيـَْتَفك بِِف إِلَك السَّ

 : َـ قِّق ل ِطؾِّ
َْرِض ، اْكُتُبقا كَِتاَب َطْبِدي فِ ْٕ ، َفنِكِّل ِمـَْفا َخَؾْؼُتُفؿْ  ;َوَأِطقُدوُه إَِلك ا

َفُتَعاُد ُروُحُف فِل َجَسِدِه َفَقْلتِقِف : َقاَل . َوِمـَْفا ُأْخِرُجُفْؿ َتاَرًة ُأْخَرى، َوفِقَفا ُأِطقُدُهؿْ 

ِن لَفُ َمَؾَؽاِن  َٓ ـْ َربَُّؽ ؟ َفَقُؼقُل : َفُقْجِؾَساكِِف َفَقُؼق ِن َلفُ . اَّللُ  َربِّلَ : َم َٓ َما ِديـَُؽ ؟ : َيُؼق

ِن َلفُ . ِديـَِل اإْلِْسََلمُ : َفَقُؼقُل  َٓ ُجُؾ الَِّذي ُبِعَث فِقُؽْؿ ؟ َيُؼقُل : َفَقُؼق ُهَق : َما َهَذا الرَّ

  َرُسقُل 
ِ
ِن َلفُ . ملسو هيلع هللا ىلص اَّلل َٓ  َفآَمـُْت ِبِف  َقَرْأُت كَِتاَب : َوَما ِطْؾُؿَؽ ؟ َفَقُؼقُل : َفَقُؼق

ِ
اَّلل

ْقُت  َؿاِء َأْن َصَدَق َطْبِدي، َوَصدَّ ـَ السَّ ـَ اْلَجـَّةِ ، َفُقـَاِدي ُمـَاٍد ِم َوَأْلبُِسقُه ، َفَلْفرُِشقُه ِم

ـَ اْلَجـَّةِ  ـْ َرْوِحَفا َوصِقبَِفا َفُقْػَسُح َلُف فِل َفَقْلتِ : َواْفَتُحقا َلُف َباًبا إَِلك اْلَجـَِّة َقاَل ، ِم قِف ِم

ـُ اْلَقْجفِ : َقاَل . َقْبرِِه َمدَّ َبَصرِهِ  يِح ، َوَيْلتِقِف َرُجٌؾ َحَس ـُ الثَِّقاِب َصقُِّب الرِّ : َفَقُؼقُل . َحَس

كَ  ـْ ، َأْبِشْر بِالَِّذي َيُسرُّ َأْكَت َفَقْجُفَؽ َهَذا َيْقُمَؽ الَِّذي ُكـَْت ُتقَطُد َفَقُؼقُل َلُف َم

الُِح : َفَقُؼقُل ، اْلَقْجُف َوَيِجلُء بِاْلَخْقرِ  اَطةَ ، َربِّ : َفَقُؼقُل . َأَكا َطَؿُؾَؽ الصَّ َربِّ ، َأِقِؿ السَّ

اَطَة َحتَّك َأْرِجَع إَِلك َأْهِؾل َوَمالِل اْلَؽافَِر إَِذا َكاَن ِفل  َوإِنَّ اْلَعْبَد : َقاَل . َأِقِؿ السَّ

ـَ  َؿاِء َمََلئَِؽٌة ُسقُد اْلُقُجقهِ  اْكِؼَطاٍع ِم ـَ السَّ ِخَرِة َكَزَل إَِلْقِف ِم ْٔ ـَ ا ْكَقا َوإِْقَباٍل ِم ، الدُّ
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ُثؿَّ َيِجلُء َمَؾُؽ اْلَؿْقِت َحتَّك َيْجِؾَس ِطـَْد ، َمَعُفُؿ اْلُؿُسقُح َفَقْجِؾُسقَن ِمـُْف َمدَّ اْلَبَصرِ 

ُتَفا الـَّْػُس : َرْأِسِف َفَقُؼقُل  ـَ َأيَّ   اْلَخبِقَثُة اْخُرِجل إَِلك َسَخٍط ِم
ِ
ُق فِل : َقاَل . اَّلل َفُتَػرَّ

قِف اْلَؿْبُؾقلِ  ـَ الصُّ قُد ِم ػُّ َفَقْلُخُذَها َوإَِذا َأَخَذَها َلْؿ ، َجَسِدِه َفَقـَْتِزُطَفا َكَؿا ُيـَْزُع السَّ

ـٍ َحتَّك َيْجَعُؾقَها فِل تِْؾَؽ  ل َيِدِه َصْرَفَة َطْق
ـِ ، الُْؿُسقِح  َيْدُطقَها فِ َوَتْخُرَج ِمـَْفا َكَلْكَت

َْرضِ  ْٕ ـَ ، ِريِح ِجقَػٍة ُوِجَدْت َطَؾك َوْجِف ا  ِم
وَن بَِفا َطَؾك َمََلٍ َفَقْصَعُدوَن بَِفا َفََل َيُؿرُّ

َّٓ َقاُلقا َؽِة إِ
وُح اْلَخبِقُث ؟ َيُؼقُلقنَ : اْلَؿََلئِ ـُ ُفََلٍن بَِلْقبَ : َما َهَذا الرُّ ِح َأْسَؿاِئِف ُفََلُن اْب

ْكَقا ل الدُّ
ك بَِفا فِ ْكَقا َفُقْسَتْػَتُح َلفُ ، الَّتِل َكاَن ُيَسؿَّ َؿاِء الدُّ َفََل ، َحتَّك ُيـَْتَفك بِِف إَِلك السَّ

  ُثؿَّ َقَرَأ َرُسقُل  ُيْػَتُح َلفُ 
ِ
گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـٍ : اَّللُ  َفَقُؼقُل  [51]إطراف:  ﴾ں ں ڻ  ق ل ِسجِّ
َْرِض ، اْكُتُبقا كَِتاَبُف فِ ْٕ ل ا

فِ

ْػَؾك َؿاِء : ُثؿَّ َقَرأَ ، َفُتْطَرُح ُروُحُف َصْرًحا، السُّ ـَ السَّ َؿا َخرَّ ِم  َفَؽَلكَّ
ِ
ـْ ُيْشرِْك بِاَّلل َوَم

يُح فِل َمَؽاٍن َسِحقٍؼ َفُتَعاُد ُروُحُف فِل َج  َوَيْلتِقِف ، َسِدهِ َفَتْخَطُػُف الطَّْقُر َأْو َتْفِقي بِِف الرِّ

ِن لَفُ  َٓ ـْ َربَُّؽ ؟ َيُؼقُل : َمَؾَؽاِن َفُقْجِؾَساكِِف َفَقُؼق ِن َلفُ . َٓ َأْدِري، َهاْه َهاهْ : َم َٓ َما : َفَقُؼق

َٓ َأْدِري: ِديـَُؽ ؟ َفَقُؼقُل  نِ . َهاْه َهاْه  َٓ ُجُؾ الَِّذي ُبِعَث فِقُؽْؿ ؟ : َفَقُؼق َما َهَذا الرَّ

َٓ َأْدِريهَ : َفَقُؼقُل  ـَ الـَّاِر . اْه َهاْه  َؿاِء َأْن َكَذَب َفَلْفرُِشقُه ِم ـَ السَّ َفُقـَاِدي ُمـَاٍد ِم

َها َوَسُؿقُمَفا قِف َحرُّ
َوُيَضقَُّؼ َطَؾْقِف َقْبُرُه َحتَّك َتْخَتِؾَػ ، َواْفَتتُِحقا َلُف َباًبا إَِلك الـَّاِر َفَقْلتِ

يِح ، َقبِقُح الثَِّقاِب ، ُجٌؾ َقبِقُح اْلَقْجفِ َوَيْلتِقِف رَ ، فِقِف َأْضََلُطفُ  ـُ الرِّ
َأْبِشْر : َفَقُؼقُل ، ُمـْتِ

ـْ َأْكَت : َفَقُؼقُل . َهَذا َيْقُمَؽ الَِّذي ُكـَْت ُتقَطُد ، بِالَِّذي َيُسقُءكَ  َفَقْجُفَؽ اْلَقْجُف ، َم

رِّ ؟ َفَقُؼقُل  اَطةَ : َفَقُؼقُل ، َأَكا َطَؿُؾَؽ اْلَخبِقُث : َيِجلُء بِالشَّ َٓ ُتِؼِؿ السَّ َوفِل ِرَواَيٍة . َربِّ 

َْرضِ : َوَزادَ ، َكْحُقهُ  ْٕ َؿاِء َوا ـَ السَّ َوُكؾُّ ، إَِذا َخَرَج ُروُحُف َصؾَّك َطَؾْقِف ُكؾُّ َمَؾٍؽ َبْق

َؿاءِ  ل السَّ
َّٓ َوُهْؿ ، َمَؾٍؽ فِ ـْ َأْهِؾ َباٍب إِ َؿاِء َلْقَس ِم َوُفتَِحْت َلُف َأْبَقاُب السَّ
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ـْ ِقَبِؾِفؿْ  ْدُطقنَ يَ  َر َمَع اْلُعُروِق َفَقْؾَعـُُف ، اَّللَ َأْن ُيْعَرَج بُِروِحِف ِم
َوُتـَْزُع َكْػُسُف َيْعـِل اْلَؽافِ

َْرضِ  ْٕ َؿاِء َوا ـَ السَّ َؿاءِ ، ُكؾُّ َمَؾٍؽ َبْق ل السَّ
َؿاِء ، َوُكؾُّ َمَؾٍؽ فِ َوُتْغَؾُؼ َأْبَقاُب السَّ

ـْ َأْهِؾ َباٍب  َّٓ َوُهْؿ َيْدُطقنَ  َلْقَس ِم ـْ ِقَبِؾِفْؿ َفنَِذا ُطِرَج  إِ َٓ ُيْعرَِج ُروَحُف ِم اَّللَ َأْن 

ـُ ُفََلٍن َطْبُدكَ  َربِّ ُفََلنُ : َقاُلقا، بُِروِحفِ  َفنِكِّل َطِفْدُت إَِلْقِفْؿ َأكِّل ، َأْرِجُعقهُ : َقاَل ، ْب

ُف َلَقْسَؿُع َخْػَؼ : َقاَل ، ُأْخرُِجُفْؿ َتاَرًة ُأْخَرى َوِمـَْفا، َوفِقَفا ُأِطقُدُهؿْ ، ِمـَْفا َخَؾْؼُتُفؿْ  َفنِكَّ

ـْ َكبِقَُّؽ؟ : َفقَلْتِقِف آٍت َفقَُؼقُل : َقاَل ، إَِذا َولَّْقا َطـْفُ ، كَِعاِل َأْصَحابِفِ  ـْ َربَُّؽ؟ َما ِديـَُؽ؟ َم َم

َٓ َتَؾْقَت : َفقَُؼقُل ، َٓ َأْدِري: َفقَُؼقُل  ، َقبِقُح الثَِّقاِب  ،تِقِف آٍت َقبِقُح اْلَقْجفِ َوَيلْ ، َٓ َدَرْيَت َو

يِح َفقَُؼقُل  ـُ الرِّ
ـَ : ُمـْتِ   َأْبِشْر بَِفَقاٍن ِم

ِ
َركَ ، َوَأْكَت : َفقَُؼقُل ، َوَطَذاٍب ُمِؼقؿٍ ، اَّلل  اَّللُ  َفبَشَّ

ـْ َأْكَت؟ َفَقُؼقُل  رِّ َم ـْ ، َأَكا َطَؿُؾَؽ اْلَخبِقُث : بِالشَّ قًئا َط
  َصاَطةِ ُكـَْت َبطِ

ِ
َسرِيًعا ِفل ، اَّلل

  َمْعِصَقةِ 
ِ
ا َفَجَزاكَ ، اَّلل َلْق ، ُثؿَّ ُيَؼقَُّض َلُف َأْطَؿك َأَصؿُّ َأْبَؽُؿ فِل َيِدِه ِمْرَزَبةٌ ، اَّللُ َشرًّ

، انَ اَّللُ َكَؿا كَ  ُثؿَّ ُيِعقُدهُ ، َفَقْضرُِبُف َضْرَبًة َحتَّك َيِصقَر ُتَراًبا، ُضرَِب بَِفا َجَبٌؾ َكاَن ُتَراًبا

َّٓ ، َفَقْضرُِبُف َضْرَبًة ُأْخَرى ـِ َفَقِصقُح َصْقَحًة َيْسَؿُعُف ُكؾُّ َشْلٍء إِ ـُ  َقاَل اْلبََراءُ . «الثََّؼَؾْق ْب

ـْ ُفُرشِ »: َطاِزٍب  ُد ِم ـَ الـَّاِر َوُيَؿفَّ  .َرَواُه َأْحَؿدُ ، (1)««الـَّارِ  ُثؿَّ ُيْػتَُح لَُف بَاٌب ِم

 :مبا ال ْٛح فٝ٘ ٚجيٛش ايبها٤ ع٢ً املٝت 

ـُ َزْيٍد  فعـ ُأَساَمةُ   »: َقاَل ، ڤْب
ِّ
، إَِلْقِف إِنَّ اْبـًا لِل ُقبَِض  ملسو هيلع هللا ىلصَأْرَسَؾِت اْبـَُة الـَّبِل

الَمَ ، َفْلتِـَا ِف َما َأَخَذ »: َوَيُؼقُل ، َفَلْرَسَؾ ُيْؼِرُئ السَّ َوُكؾ  ِطـَْدُه ، َوَلُف َما َأْطَطك، إِنَّ لِؾَّ

ك َفَؼاَم َوَمَعُف ، َفَلْرَسَؾْت إَِلْقِف ُتْؼِسُؿ َطَؾْقِف َلَقْلتَِقـََّفا، «َوْلَتْحَتِسْب ، َفْؾَتْصبِرْ ، بَِلَجٍؾ ُمَسؿًّ

ـُ ُطَباَدةَ  َسْعدُ  ـُ َجَبؾٍ  َوَمَعاذُ ، ْب  ، ْب
ُّ
ـُ َكْعٍب  َوُأَبل ـُ َثابٍِت َوِرَجاٌل  َوَزْيدُ ، ْب َفُرفَِع ، ْب

  إَِلك َرُسقلِ 
ِ
 َوَكْػُسُف َتَتَؼْعَؼعُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ُّ
بِل ـ  : َقاَل  - الصَّ  - َحِسْبُتُف َأكَُّف َقاَل َكَلكََّفا َش
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  َيا َرُسقَل : َفَؼاَل َسْعدٌ ، َفَػاَضْت َطْقـَاهُ 
ِ
اَّللُ  َهِذِه َرْحَؿٌة َجَعَؾَفا»: َما َهَذا؟ َفَؼاَل ، اهلل

َؿا َيْرَحؿُ ، فِل ُقُؾقِب ِطَباِدهِ  َحَؿاءَ اَّللُ  َوإِكَّ ـْ ِطَباِدِه الرُّ  .متػؼ طؾقف، (1)«ِم

ـَ َتْدَمعُ »: قال أن الـبل ، يف الصحقحقـ ڤويف حديث أكس  ، إِنَّ الَعْق

َّٓ َما َيْرَضك َربُّـَا، َوالَؼْؾَب َيْحَزنُ   .(2)«َوإِكَّا بِِػَراِقَؽ َيا إِْبَراِهقُؿ َلَؿْحُزوُكقنَ ، َوَٓ َكُؼقُل إِ

 :ٜتخًٛا بايضرب ٚاالحتطابٚع٢ً أقازب٘ إٔ  

  َأنَّ َرُسقَل »: ڤفعـ أبل هريرة 
ِ
َما لَِعْبِدي : اَّللُ َتَعاَلك َيُؼقُل »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـِ ِطـِْدي َجَزاءٌ  ْكَقا ُثؿَّ اْحَتَسَبفُ ، الُؿْمِم ـْ َأْهِؾ الدُّ َّٓ الَجـَّةُ ، إَِذا َقَبْضُت َصِػقَُّف ِم  .(3)«إِ

َٓنِ »: طـد البخاري ڤوطـ طؿر  ڦ ڦ ﴿: َوكِْعَؿ الِعالََوةُ ، كِْعَؿ الِعْد

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 

ۓ ۓ ﴿: َوَقْقُلُف َتَعاَلك [268، 267: البؼرة] ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ

 .(4)«[56: البؼرة] ﴾﮲﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹

 :ٜٚطتخب اإلضساع بتجٗٝص ادتٓاش٠ 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة   ، ڤفَع
َّ
َأْسرُِطقا بِالَْجـَاَزِة َفنِْن َتُؽ َصالَِحًة »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَيْبُؾُغ بِِف الـَّبِل

ُمقَكَفا إِلَقْفِ  ـْ ِرَقابُِؽؿْ ، َفَخْقٌر ُتَؼدِّ  .متػؼ طؾقف، (5)«َوإِْن َتُؽ ِسَقى َذلَِؽ َفَشر  َتَضُعقَكُف َط

 :ثِ ايدفٔ، ايضال٠ ثِ، ٚجيب ايُػطٌ ٚايتهفني 

 .الؿستعاناهلل يف مقصـف واهلل  كؿا سقليت أن شاء
                                                                                       

 (.34:(، ومسؾؿ يف صحقحف )2395أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)

 (.3426(، ومسؾؿ يف صحقحف )2414أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)

 (.7535أخرجف البخاري يف صحقحف ) (3)

 (.3/94صحقحف تعؾقًؼا ) أخرجف البخاري يف (4)

 (.55:(، ومسؾؿ يف صحقحف )2426أخرجف البخاري يف صحقحف ) (5)
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 ْع٢ ايٓيب ايٓذاغٞ يف ايّٝٛ : رحدٜح

 د... خسج بِٗ إىل املص٢ً، ايرٟ َات فٝ٘

 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ  - 162 الـََّجاِشلَّ فِل اْلَقْقِم الَِّذي َماَت  ملسو هيلع هللا ىلص َكَعك الـَّبِلُّ »: َقاَل  ڤ )َط

 .((1)«َأْرَبًعاَوَكبََّر ، َفَصػَّ بِِفؿْ ، َخَرَج بِِفْؿ إَلك اْلُؿَصؾَّك، فِقفِ 

l: 

 .لبقان جقاز الـعل بغقر كقح: الحديث ساق الؿصـػ 

 :حهِ ايٓعٞ 

 :«الـََّجاِشل ملسو هيلع هللا ىلص َكَعك الـَّبِلُّ »: قولُ

 .أي أخرب بؿقتف

 .الـعل إن كان بنخباٍر مجرد ففق جائز

 .وهق الؿـفل طـف، وغقر ذلؽ ففق مذمقم، والػخر، وإن كان بذكر الؿحاسـ

 :يف الػتح قال الحافظ ابـ حجر 

 :«الرجؾ يـعل إلك أهؾ الؿبقت كػسف»: تحت باب

 َلْقَس َمْؿـُقًطا ُكؾُّفُ : َوَفائَِدُة َهِذِه التَّْرَجَؿةِ »
َ
َشاَرُة إَِلك َأنَّ الـَّْعل  ، اإْلِ

َ
َوإِكََّؿا ُكِفل

ـُ 
ـْ ُيْعؾِ ا َكاَن َأْهُؾ اْلَجاِهؾِقَِّة َيْصـَُعقَكُف َفَؽاُكقا ُيْرِسُؾقَن َم بَِخَبِر َمْقِت اْلَؿقِِّت َطؿَّ

 .طؾك َأْبَقاب الّدور وإسقاق
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 الَِّذي ُهَق إِْطاَلُم الـَّاِس بَِؿْقِت َقِريبِِفؿْ : بـ الُْؿَرابِطِ  َوَقاَل 
َ
، ُمَباٌح  ُمَراُدُه َأنَّ الـَّْعل

ـْ فِل تِْؾَؽ ، َوإِْن َكاَن فِقِف إِْدَخاُل اْلَؽْرِب َواْلَؿَصائِِب َطَؾك َأْهؾِف
َمَصالٌِح  اْلَؿْػَسَدةِ  َلؽِ

ـَ اْلُؿبَاَدَرِة لُِشُفقِد ِجـَاَزتِِف َوَتْفقِئَِة َأْمِرهِ 
ٌة لَِؿا َيتََرتَُّب َطَؾك َمْعِرَفِة َذلَِؽ مِ اَلِة  َجؿَّ َوالصَّ

ـَ 
ْستِْغَػاِر َوَتـِْػقِذ َوَصاَياُه َوَما َيَتَرتَُّب َطَؾك َذلَِؽ مِ

ِ
َطاِء َلُف َوآ َْحَؽامِ َطَؾْقِف َوالدُّ ْٕ  .ا

ا َكْعُل اْلَجاِهِؾقَّةِ  بـ َطْقٍن َقاَل  بـ طؾقة َطـ بـ َمـُْصقر أخربَكا َفَؼاَل َسِعقدُ : َوَأمَّ

ْبَراِهقؿَ   َقاَل : ُقْؾُت إِلِ
َ
 .«كعؿ»: َأَكاُكقا َيْؽَرُهقَن الـَّْعل

َب َرُجٌؾ َدابًَّة : َقاَل ابـ َطْقنٍ 
ُجُؾ َركِ َ الرَّ

ُثؿَّ َصاَح فِل الـَّاِس َكاُكقا إَِذا ُتُقفِّل

 .َأْكِعل ُفاَلًكا

ـَ  َقاَل : بـ طقن َقاَل  َوبِف إَِلك ُجُؾ َصِديَؼُف : بـ ِسقِري َٓ َأْطَؾُؿ بَْلًسا َأْن ُيْمِذَن الرَّ

 .َوَحِؿقَؿفُ 

َٓ ُيْؽَرهُ : َوَحاِصُؾفُ  ْطاَلِم بَِذلَِؽ   .َفنِْن َزاَد َطَؾك َذلَِؽ َفاَل ، َأنَّ َمْحَض اإْلِ

َُٜػدُِّد ِفٞ َذِيَو  ًَِف  َٕ َبِعُض ايطَّ  :ََٚقِد َنا

َٓ ُتْمِذُكقا بِِف َأَحًدا إِكِّل : إَِذا َماَت َلُف اْلَؿقُِّت َيُؼقُل : ڤَحتَّك َكاَن ُحَذْيَػُة 

  َأَخاُف َأْن َيُؽقَن َكْعًقا إِكِّل َسِؿْعُت َرُسقَل 
ِ
ـِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  َهاَتْق

َّ
، «َيـَْفك َطـ الـعل»: بُِلُذَكل

 .أخرجف التِّْرمِِذّي وبـ ماجة بِنِْسـَاد حسـ

لِّ 
ٍت : َقاَل ابـ اْلَعَربِ َٓ ََحاِديِث َثاَلُث َحا ْٕ ـْ َمْجُؿقِع ا

 :ُيْمَخُذ مِ

ُوَلك ْٕ اَلِح َفَفَذا ُسـَّةٌ : ا َْصَحاِب َوَأْهِؾ الصَّ ْٕ َْهِؾ َوا ْٕ  .إِْطاَلُم ا

 .ِة َفَفِذِه ُتْؽَرهُ َدْطَقُة اْلَحْػِؾ لِْؾُؿَػاَخرَ : الثَّاكَِقةُ 

ْطاَلمُ : الثَّالَِثةُ   هـا «َفَفَذا َيْحُرمُ ، َوَكْحِق َذلَِؽ ، بِـَْقٍع آَخَر َكالـَِّقاَحةِ  اإْلِ

 .لؼب طؾك مؾؽ الحبشة: «الـجاشل»: قولُ
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: وتبع، هرقؾ: ويؼال، لؿؾؽ الروم: وققصر، لؼب لؿؾؽ الػرس: كسرى

 .وهؽذا، لؿؾؽ مصر: وفرطقن، لؿؾؽ اإلسؽـدرية: والؿؼققس، لؿؾؽ القؿـ

، واسؿف بالعربقة ططقة، مؾؽ الحبشة، «بـ أبجر أصحؿة»: هـا: والـجاشل

 .ولؿ يفاجر إلقف ملسو هيلع هللا ىلص أسؾؿ طؾك طفد الـبل

 .حقث أمـفؿ ملسو هيلع هللا ىلصوآوى أصحاب رسقل 

ُققمُ  -، اْذَهُبقا َفَلْكُتْؿ ُسُققٌم بَِلْرِضل»: وقال هله ِمـُقنَ : َوالسُّ ْٔ ـْ َسبَُّؽْؿ  - ا َم

مَ  مَ ، ُغرِّ ـْ َسبَُّؽْؿ ُغرِّ  .«ڤف، ُثؿَّ َم

 .ٕكف لؿ ُيصَؾ طؾقف أحد يف بؾده; ملسو هيلع هللا ىلصوصؾك طؾقف الـبل 

 :حهِ صال٠ ادتٓاش٠ ع٢ً ايػا٥ب 

 :واختؾػ العؾؿاء يف حؽؿ الصالة طؾك الغائب إلك ثالثة أققال

 .جقازها مطؾًؼا: إول

 .مـعفا مطؾًؼا: الثاين

فقصؾل طؾقف الؿسؾؿقن يف غقر ، ُيصؾ طؾقف فقفا أهنا إن كان يف بؾد لؿ: الثالث

 .وإن كان قد ُصؾِّل طؾقف فال ُيصؾك طؾقف، بؾده

 :قال يف طقن الؿعبقد

قد استدل الؿصـػ هبذا الحديث طؾك أكف ٓ يصؾل طؾك الغائب إٓ إذا وقع 

 هـا. مقتف بلرض لقس هبا مـ يصؾل طؾقف

 :(1/599يف زاد الؿعاد ) قال اإلمام ابـ الؼقؿ 

ـْ َهْدِيِف َوُسـَّتِفِ 
ـْ مِ اَلُة َطَؾك ُكؾِّ َمقٍِّت َغائٍِب  ملسو هيلع هللا ىلص َوَلْؿ َيُؽ  .الصَّ

ـَ َوُهْؿ ُغقٌَّب  ـَ اْلُؿْسؾِِؿق
 .َفَؾْؿ ُيَصؾِّ َطَؾْقِفؿْ ، َفَؼْد َماَت َخْؾٌؼ َكثِقٌر مِ
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ِّ َصاَلَتُف َطَؾك اْلَؿقِِّت »: َوَصحَّ َطـْفُ 
َفاْخَتَؾَػ الـَّاُس ، «َأكَُّف َصؾَّك َطَؾك الـََّجاِشل

 :فِل َذلَِؽ َطَؾك َثاَلَثِة ُصُرٍق 

ََلُة َطَؾك ُكؾِّ َغائٍِب ، َأنَّ َهَذا َتْشرِيٌع ِمـْفُ : َأَحُدَها ِة الصَّ َوَهَذا َقْقُل ، َوُسـٌَّة لَِْلُمَّ

 
ِّ
افِِعل ـِ َطـْفُ ، الشَّ َواَيَتْق  .وأحؿد فِل إِْحَدى الرِّ

 .َوَلْقَس َذلَِؽ لَِغْقِرهِ ، َخاص  بِفِ َهَذا : ومالؽ، َوَقاَل أبق حـقػة

ـَ اْلَجائِِز َأْن َيُؽقَن ُرفَِع َلُف َسِريُرهُ : َقاَل َأْصَحاُبُفَؿا
َفَصؾَّك َطَؾْقِف َوُهَق َيَرى ، َومِ

ـَ اْلُبْعدِ ، َصاَلَتُف َطَؾك اْلَحاِضِر اْلُؿَشاَهدِ 
َحاَبُة َوإِْن ، َوإِْن َكاَن َطَؾك َمَساَفٍة مِ َوالصَّ

 ، َلْؿ َيَرْوهُ 
ِّ
اَلةِ  ملسو هيلع هللا ىلص َفُفْؿ َتابُِعقَن لِؾـَّبِل  .فِل الصَّ

ـَ َغْقَرهُ ، َوَيُدلُّ َطَؾك َهَذا: َقاُلقا ، َأكَُّف َلْؿ ُيـَْؼْؾ َطـُْف َأكَُّف َكاَن ُيَصؾِّل َطَؾك ُكؾِّ اْلَغاِئبِق

ََحٍد ، َكَؿا َأنَّ فِْعَؾُف ُسـَّةٌ ، َوَتْرُكُف ُسـَّةٌ 
ِ
َٓ َسبِقَؾ ٕ ـَ َسِريَر اْلَؿقِِّت َو َبْعَدُه إَِلك َأْن ُيَعايِ

ـَ اْلَؿَساَفِة اْلَبِعقَدةِ 
 َطَؾْقفِ ، مِ

َ
 .َفُعؾَِؿ َأنَّ َذلَِؽ َمْخُصقٌص بِفِ ، َوُيْرَفُع َلُف َحتَّك ُيَصؾِّل

َٓ ، بـ معاوية الؾقثل َوُهَق َغائٌِب  َوَقْد ُرِوَي َطـُْف َأكَُّف َصؾَّك َطَؾك معاوية ـْ 
 َوَلؽِ

 ، ويؼال ابـ زيدل، بـ زيد َفنِنَّ فِل إِْسـَاِدِه العالء، َيِصحُّ 
ُّ
  َقاَل َطؾِل

ِّ
ـُ اْلَؿِديـِل : ْب

ـْ َطَطاءِ ، بـ هالل َوَرَواُه محبقب، َكاَن َيَضُع اْلَحِديَث  ـْ  َط ـِ َأبِل َمْقُؿقَكَة َط ْب

 .َٓ ُيَتاَبُع َطَؾْقفِ : َقاَل اْلُبَخاِريُّ . أكس

ـُ َتْقِؿَقةَ َوَقاَل َشْقُخ  ْسََلِم اْب َقاُب َأنَّ اْلَغائَِب إِْن َماَت بَِبَؾٍد َلْؿ :  اإْلِ الصَّ

 َطَؾْقِف َصاَلَة اْلَغائِِب ، ُيَصؾَّ َطَؾْقِف فِقفِ 
َ
 ، ُصؾِّل

ُّ
  ملسو هيلع هللا ىلص َكَؿا َصؾَّك الـَّبِل

ِّ
، َطَؾك الـََّجاِشل

اِر َوَلْؿ ُيَصؾَّ َطَؾْقفِ  ـَ اْلُؽػَّ َكَُّف َماَت َبْق
ِ
 َطَؾْقِف َحْقُث َماَت ، ٕ

َ
َلْؿ ُيَصؾَّ َطَؾْقِف ، َوإِْن ُصؾِّل

ـَ َطَؾْقفِ ; َصاَلَة اْلَغائِِب  َنَّ اْلَػْرَض َقْد َسَؼَط بَِصاَلِة اْلُؿْسؾِِؿق
ِ
ٕ ، 

ُّ
َصؾَّك  ملسو هيلع هللا ىلص َوالـَّبِل

َواهلُل ، ا َلُف َمْقِضعٌ َوَهذَ ، َوَهَذا َلُف َمْقِضعٌ ، َوفِْعُؾُف َوَتْرُكُف ُسـَّةٌ ، َوَتَرَكفُ ، َطَؾك اْلَغائِِب 
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َْقَقاُل َثاَلَثٌة فِل َمْذَهِب أحؿد. َأْطَؾؿُ  ْٕ َفا، َوا َواْلَؿْشُفقُر ِطـَْد ، َهَذا التَّْػِصقُؾ : َوَأَصحُّ

اَلُة َطَؾْقِف ُمْطَؾًؼا: َأْصَحابِفِ   هـا. «الصَّ

 :ٖٚٓاى قٍٛ آخس غري َا ذنسٙ ابٔ ايكِٝ ٖٚٛ 

وإن لؿ يؽـ ، أو مؾؽًا فُقصؾك طؾقف، يؽقن طالِؿًاإن كان مـ أهؾ الشلن كلن 

 .فال يصؾك طؾقف; مـ أهؾ الشلن

 :«فِل اْلَقْقِم الَِّذي َماَت فِقف»: قولُ

 ملسو هيلع هللا ىلص والـبل، أخربه بذلؽ اهلل  إذ أن ملسو هيلع هللا ىلصدلقؾ مـ دٓئؾ كبقة محؿد : فيُ

ىئ  ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ﴿: اهلل تعالك قال اهلل  ٓ يعؾؿ إٓ ما طؾؿف

 .[38-37: الجـ] ﴾يئ جب حب خب مب ىب يبیی ی ی جئ حئ مئ ىئ 

 .وتؾزم إٓ بعد مقتف وتقؼـ ذلؽ، أن صالة الؿقت ٓ تتعقـ: وفيُ

 .أي مصؾك الجـائز: «َخَرَج بِِفْؿ إَلك اْلُؿَصؾَّك»: قولُ

ويجقز الصالة يف ، أن صالة الجـائز إفضؾ أن تؽقن يف الؿصؾك: وفيُ

ـْ َطبَّادِ  ـِ َطْبدِ  الؿسجد َفَع   ْب
ِ
َبْقِر  اهلل ـِ الزُّ َأَمَرْت َأْن َيُؿرَّ  ڤَأنَّ َطائَِشَة »: ڤْب

اٍص  بَِجـَاَزِة َسْعدِ  ـِ َأبِل َوقَّ  َطَؾْقِف َفَلْكَؽَر الـَّاُس َذلَِؽ ، ڤْب
َ
فِل اْلَؿْسِجِد َفُتَصؾِّل

 الـَّاُس َما َصؾَّك َرُسقُل »: َطَؾْقَفا َفَؼاَلْت 
َ
  َما َأْسَرَع َما َكِسل

ِ
ـِ  ُسَفْقؾِ  َطَؾك ملسو هيلع هللا ىلصاهلل بْ

َّٓ فِل اْلَؿْسِجدِ   .(1)«اْلَبْقَضاِء إِ

 :«َفَصػَّ بِِفؿْ »: قولُ

 :حهِ جعٌ ايضفٛف يف ادتٓاش٠ ثالث١ 

إٓ إذا قؾ العدد ، والذي يـبغل أن تؽقن صػقف الجـازة ثالثة طؾك أقؾ حال
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 .فنن كاكقا ستة جعؾفا ثالثة صػقف يف كؾ صػ رجالن، طـ ثالثة صػقف

: َقاَل : ڤبـ هبقرة  جاء طـ مالؽ، الصػقف طؾك الؿصؾقـ ثالًثاوتؼسقؿ 

  َقاَل َرُسقُل 
ِ
ـَ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ـْ ُمْسِؾٍؿ َيُؿقُت َفُقَصؾِّل َطَؾْقِف َثََلَثُة ُصُػقٍف ِم َما ِم

ـَ  َّٓ َأْوَجَب ، اْلُؿْسِؾِؿق َأُهْؿ َثاَلَثَة إَِذا اْسَتَؼؾَّ َأْهَؾ اْلَجـَاَزِة »َفَؽاَن َمالٌِؽ : َقاَل ، «إِ َجزَّ

 .وفقف طـَعـة ابـ إسحاق أخرجف أبق داود وغقره، (1)«ُصُػقٍف لِْؾَحِديِث 

ـْ َأبِل ُأَماَمَة : (7785وطـد الطبراين يف الؽبقر )  »: َقاَل  ڤَط
ُّ
 ملسو هيلع هللا ىلصَصؾَّك الـَّبِل

ا، َوَمَعُف َسْبَعُة َكَػرٍ ، َطَؾك ِجـَاَزةٍ  ـِ ، َفَجَعَؾ َثاَلَثًة َصػًّ اَواْثـَْق ا، َصػًّ ـِ َصػًّ وفقف ، «َواْثـَْق

 .ضعقػ، ابـ لفقعة
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 ، إٔ ايٓيب ص٢ً ع٢ً ايٓذاغٞ»: رحدٜح

 د«أٚ ايجايح، فهٓت يف ايصف ايجاْٞ

 

ػِّ  َفُؽـُْت فِل، الـََّجاِشلِّ  َصؾَّك َطَؾك ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ »: ڤ)وطـ َجابِرِ  - 163 الصَّ

 .((1)«َأْو الثَّالِِث ، الثَّاكِل

l: 

زمة يف صالة الجـازة: وفيُ  .كؿا هق الحال يف بؼقة الصؾقات، أن تسقية الصػقفٓ 

 .أي أربع تؽبقرات: «َوَكبََّر َأْرَبًعا»: قولُ

 :عدد تهبريات صال٠ ادتٓاش٠ 

 :واختؾػ العؾؿاء يف طدد التؽبقرات إلك أققال

 .فجؿفقرهؿ طؾك أهنا أربع تؽبقرات لفذا الحديث وما يف بابف: إول

 .أهنا ثالث تؽبقرات: الثاين

طـد اإلمام مسؾؿ  ڤبـ أرقؿ  لحديث زيد، خؿس تؽبقرات أهنا: الثالث

 .يف صحقحف

 .أهنا ست تؽبقرات: الرابع

 .أهنا سبع تؽبقرات: الخامس

 .أهنا ثؿان تؽبقرات: السادس
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 .(1)وبعضفؿ إلك أهنا تسع تؽبقرات: السابع

 :يف إوسط قال اإلمام ابـ الؿـذر 

َٓا٥ِِص»  ٢ًَ اْيَج ِِ ِفٞ َعَدِد ايتَّْهِبرَياِت َع ًْ ٌُ اْيِع ِٖ ًََف َأ  :اِخَت

ـِ َطبَّاسٍ ، ُيَؽبُِّر َثََلًثا: َفَؼاَلْت َصائَِػةٌ  ـِ َمالٍِؽ  َوَأَكسِ ، َهَذا َقْقُل اْب ـِ  َوَجابِرِ ، ْب ْب

دُ ، َزْيدٍ  ـَ  َوَقاَل ُمَحؿَّ ـُ ِسقِري  .«َثاَلًثا َفَزاُدوا َواِحًداإِكََّؿا َكاَن التَّْؽبِقُر »: ْب

ـْ ، َهَذا َقْقُل َأْكَثِر َأْهِؾ اْلِعْؾؿِ ، َوُهَق َأْن ُيَؽبَِّر َأْرَبًعا: َوفِقِف َقْقٌل َثانٍ : وقال َومِؿَّ

ـُ اْلَخطَّاِب  ُطَؿرُ : َقاَل بِفِ  ـُ َثابٍِت  َوَزْيدُ ، ْب ـُ َأبِل َأْوَفك، ْب ـُ ُطَؿرَ ، َواْب ، َواْب

ـُ  ـُ  َواْلَحَس   ْب
ٍّ
ـُ َطاِزٍب  َواْلَبَراءُ ، َطؾِل ـُ َطامِرٍ  َوُطْؼَبةُ ، َوَأُبق ُهَرْيَرةَ ، ْب دُ ، ْب ـُ  َوُمَحؿَّ ْب

ـُ َأبِل َرَباٍح  َوَطَطاءُ ، اْلَحـَِػقَّةِ   ، َوُسْػَقاُن الثَّْقِريُّ ، ْب
ُّ
َْوَزاِطل ْٕ  ، َوا

ُّ
افِِعل ، َوالشَّ

ـُ َحـَْبؾٍ  َوَأْحَؿدُ  ْأِي ، َوإِْسَحاُق ، ْب  .َوَأْصَحاُب الرَّ

َثـَا َيْحَقك: قال   : َقاَل ، َحدَّ
ُّ
ـْ ، ثـا ُشْعَبةُ : َقاَل ، ثـا َأُبق ُطَؿَر اْلَحْقِضل َط

ةَ  َطْؿِرو ـِ ُمرَّ ـْ َسِعقدِ ، ْب ـِ اْلُؿَسقِِّب  َط ـْ ، ْب ُكؾُّ َذلَِؽ َقْد ُكـَّا »: َقاَل ، ڤ ُطَؿرَ َط

 .«َفَلَمَر الـَّاَس بَِلْرَبٍع َطَؾك اْلَجـَاَزةِ ، َكْػَعُؾ ُكَؽبُِّر َأْرَبًعا َوَخْؿًسا

 : ثؿ قال 
ُّ
َثـَا َطؾِل ـِ  َحدَّ ـُ اْلَحَس   ثـا َطْبدُ : َقاَل ، ْب

ِ
ـْ ُسْػَقانَ ، اهلل : َقاَل ، َط

َثـِل َطامِرُ  ََسِديُّ  َحدَّ ْٕ ـُ َشِؼقٍؼ ا ـْ ، ْب َكاُكقا ُيَؽبُِّروَن َطَؾك »: َقاَل ، ڤ َأبِل َوائِؾٍ َط

  َرُسقلِ َطْفِد 
ِ
ـُ اْلَخطَّاِب َأْصَحاَب  َوَجَؿَع ُطَؿرُ ، َوِستًّا، َوَخْؿًسا، َسْبًعا ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ْب

  َرُسقلِ 
ِ
بَِؿْعـَك ، َفَجَؿَعُفْؿ َطَؾك َأْرَبِع َتْؽبِقَراٍت ، َفَلْخَبَر ُكؾَّ َواِحٍد بَِؿا َرَأى ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

 هـا« التَّْؽبِقِر َطَؾك اْلَجـَاَزةِ 
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500 

 

  2/جإفــادة ذوي األفهـــام بشرح عمدة األحكام

 

 :بك١ٝ ايهٝفٝات♫ ثِ ذنس  

ـُ َكْختَاُر َأْرَبًعا َقاَل َأُبق بَْؽرٍ » ـْ : - ابـ الؿـذر - َوَكْح َْخبَاُر َط ْٕ   َرُسقلِ  َثبََتِت ا
ِ
اهلل

ـْ ُوُجقٍه َشتَّك َأكَُّف َكبََّر َطَؾك اْلَجـَائِِز َأْرَبًعا ملسو هيلع هللا ىلص
ـِ  َوَقْد َتَؽؾََّؿ فِل َحِديِث َزْيدِ ، مِ ، َأْرَقؿَ  ْب

ـْ 
َٓ َيـَْفك َطـْفُ ، َأْصَحاِب اْلَحِديِث بِفِ َفَؼاَلْت َصائَِػٌة مِ َٓ َيْؿَتـُِع مِـُْف َو ـْ َكاَن  ، َومِؿَّ

َماِم إَِذا َكبََّر َخْؿًسا َأْحَؿدُ  ْقتَِداَء بِاإْلِ
ِ
ـُ َحـَْبؾٍ  َوَيَرى آ ، َوَكاَن َيَرى َأْن ُيَؽبَِّر َأْرَبًعا، ْب

ـْ َأْصَحابِـَا َحِديَث زَ 
ـِ َأْرَقؿَ  ْيدِ َوَدَفَعْت َصائَِػٌة مِ ـْ َزْيٌد ُيَؽبُِّر َأْرَبًعا : َوَقاَلْت ، ْب َلْؿ َيُؽ

 
َّ
َّٓ لِِعْؾِؿِف َأنَّ الـَّبِل ـِ إَِلك َأْن َكبََّر َأْرَبًعا، َكاَن َكبََّر َخْؿًسا ملسو هيلع هللا ىلصإِ َْمَرْي ْٕ ، ُثؿَّ َصاَر آِخَر ا

َٓ َذلَِؽ َما َكاَن َزْيٌد ُيَؽبُِّر َأْرَبًعا ـْ َفَدلَّ ، َوَلْق
ـِ مِ َْمَرْي ْٕ فِْعُؾُف َطَؾك َذلَِؽ َأنَّ آِخَر ا

  َرُسقلِ 
ِ
 هـا «َما َكاَن َزْيٌد َيْخَتاُرهُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

 :(1/89يف الزاد ) قال ابـ الؼقؿ 

 ، َفاَل ُمقِجَب لِْؾَؿـِْع مِـَْفا، َوَهِذِه آَثاٌر َصِحقَحةٌ »
ُّ
ا َزاَد  ملسو هيلع هللا ىلص َوالـَّبِل َلْؿ َيْؿـَْع مِؿَّ

َْرَبعِ َطَؾك  ْٕ ـْ َبْعِدهِ ، ا
 .َبْؾ َفَعَؾُف ُهَق َوَأْصَحاُبُف مِ

َْرَبعِ  ْٕ َياَدِة َطَؾك ا ـَ الزِّ
ـَ َمـَُعقا مِ ِذي ـِ َطبَّاسٍ ، َوالَّ ـِ اْحَتجَّ بَِحِديِث اْب َأنَّ ، مِـُْفْؿ َم

 
ُّ
ـِ َوَهَذا : َقاُلقا. َكبََّر َأْرَبًعا ملسو هيلع هللا ىلصآِخَر ِجـَاَزٍة َصؾَّك َطَؾْقَفا الـَّبِل َْمَرْي ْٕ َوإِكََّؿا ، آِخُر ا

ِخرِ  ْٔ ـْ فِْعؾِفِ ، ُيْمَخُذ بِا
ِخُر مِ ْٔ ُل فِل ، َوَهَذا اْلَحِديُث . َهَذا ملسو هيلع هللا ىلص َفا َقْد َقاَل اْلَخالَّ

ـْ َحِديِث أبل الؿؾقح: َأْخَبَركِل حرب َقاَل : «اْلِعَؾؾِ » َماُم َأْحَؿُد َط َؾ اإْلِ
ـْ ، ُسئِ َط

ـِ َطبَّاسٍ ، مقؿقن ـِ اْب ، َهَذا َكِذٌب َلْقَس َلُف َأْصٌؾ : َفَؼاَل أحؿد. َفَذَكَر اْلَحِديَث ، َط

 .بـ زياد الطحان َوَكاَن َيَضُع اْلَحِديَث  إِكََّؿا َرَواُه محؿد

قا بَِلنَّ َمْقُؿقنَ  ـِ َطبَّاسٍ  َواْحَتجُّ ـِ اْب ـَ مِْفَراَن َرَوى َط ا »: ْب َؽَة َلؿَّ
َأنَّ اْلَؿاَلئِ

َبـِل  تِْؾَؽ ُسـَُّتُؽْؿ َيا: َوَقاُلقا، َكبََّرْت َطَؾْقِف َأْرَبًعا  َصؾَّْت َطَؾك آَدمَ 
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بـ معاوية الـقسابقري  َجَرى ِذْكُر محؿد: َوَهَذا اْلَحِديُث َقْد َقاَل فِل إثرم. «آَدمَ 

ةَ  َر مِـَْفا َفَذكَ ، َرَأْيُت َأَحاِديَثُف َمْقُضقَطةً : اهلل َقاَل  َفَسِؿْعُت أبا طبد، الَِّذي َكاَن بَِؿؽَّ

ـْ أبل الؿؾقح ـْ َمْقُؿقنِ ، َط ـِ َطبَّاسٍ  َط ـِ اْب ـِ مِْفَراَن َط ا َصؾَّْت »: ْب َأنَّ اْلَؿاَلِئَؽَة َلؿَّ

أبق الؿؾقح َكاَن َأَصحَّ : َوَقاَل ، اهلل َواْسَتْعَظَؿُف أبق طبد، «َطَؾك آَدَم َكبََّرْت َطَؾْقِف َأْرَبًعا

ـْ أَ 
ِف مِ  .ْن َيْرِوَي مِْثَؾ َهَذاَحِديًثا َوَأْتَؼك لِؾَّ

ـْ َحِديِث يحقك
قا بَِؿا َرَواُه البقفؼل مِ ـْ أبل، َواْحَتجُّ  ، َط

ِّ
ـِ الـَّبِل َأنَّ »: ملسو هيلع هللا ىلصَط

ا َصؾَّْت َطَؾك آَدمَ  َؽَة َلؿَّ
َبـِل  َوَقاَلْت َهِذِه ُسـَُّتُؽْؿ َيا، َفَؽبََّرْت َطَؾْقِف َأْرَبًعا، اْلَؿََلئِ

َٓ ، «آَدمَ   .َوَقْد ُرِوَي َمْرُفقًطا َوَمْقُققًفا. َيِصحُّ َوَهَذا 

 .َوَكاَن َأْصَحاُب معاذ ُيَؽبُِّروَن َخْؿًسا

امِ : اهلل ُقْؾُت لعبد: َقاَل طؾؼؿة ـَ الشَّ
ـْ َأْصَحاِب معاذ َقِدُمقا مِ

، إِنَّ َكاًسا مِ

، اْلَؿقِِّت فِل التَّْؽبِقِر َوْقٌت َلْقَس َطَؾك : اهلل َفَؼاَل طبد، َفَؽبَُّروا َطَؾك َمقٍِّت َلُفْؿ َخْؿًسا

َمامُ  َماُم َفاْكَصِرْف ، َكبِّْر َما َكبََّر اإْلِ  هـا. «َفنَِذا اْكَصَرَف اإْلِ

 :صف١ صال٠ ادتٓاش٠ 

 .بػاتحة الؽتاب: ويؼرأ بعد التؽبقرة إولك

ـْ َصْؾَحةَ  ـِ َطْبدِ  كؿا صح َط   ْب
ِ
ـِ َطْقٍف َقاَل  اهلل ـِ َطبَّاسٍ َصؾَّْقُت َخْؾَػ »: ْب  ڤ اْب

 .أخرجف البخاري، (1)«َطَؾك َجـَاَزٍة َفَؼَرَأ بَِػاتَِحِة اْلؽِتَاِب َقاَل لِقَْعَؾُؿقا َأكََّفا ُسـَّةٌ 

 .ملسو هيلع هللا ىلصيصؾل طؾك الـبل : وبعد التؽبقرة الثاكقة

 .يدطق لؾؿقت: وبعد التؽبقرة الثالثة

اَلِة َطَؾك »: ڤبـ سفؾ  فعـ أبل أمامة ـَُّة فِل الصَّ اْلَجـَاَزِة َأْن ُتَؽبَِّر ُثؿَّ السُّ
                                                                                       

 (.2446أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)
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 ، َتْؼَرَأ بُِلمِّ اْلُؼْرآنِ 
ِّ
َطاَء لِْؾَؿقِِّت ، ملسو هيلع هللا ىلصُثؿَّ ُتَصؾِّل َطَؾك الـَّبِل َص الدُّ

َّٓ ، ُثؿَّ ُتْخؾِ َٓ َتْؼَرْأ إِ َو

ـْ َيِؿقـِفِ  َؿ فِل َكْػِسِف َط ُوَلك ُثؿَّ ُتَسؾَّ ْٕ  .أخرجف ابـ الجارود، «فِل التَّْؽبِقَرِة ا

ـَ َمالٍِؽ قال ح ما جاء يف الدطاء لؾؿقت ما يف مسؾؿ حديث َطْقَف وأص : ْب

  َصؾَّك َرُسقُل 
ِ
ـْ ُدَطائِِف َوُهَق َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ُفؿَّ اْغِػْر َلُف »: َطَؾك َجـَاَزٍة َفَحِػْظُت مِ الؾَّ

ـْفُ ، َواْرَحْؿفُ  ْع ُمْدَخَؾفُ ، َوَأْكرِْم ُكُزَلفُ ، َوَطافِِف َواْطُػ َط َواْغِسْؾُف بِاْلَؿاِء َوالثَّْؾِج ، َوَوسِّ

َكسِ ، َواْلَبَردِ  ـَ الدَّ ـَ اْلَخَطاَيا َكَؿا ُيـَؼَّك الثَّْقُب إَْبَقُض ِم ِف ِم َوَأْدِخْؾُف َداًرا َخْقًرا ، َوَكؼِّ

ـْ َداِرهِ  ـْ َأْهِؾفِ ، ِم ـْ َزْوِجفِ ، َوَأْهَل َخْقًرا ِم ـْ ، َوَأْدِخْؾُف اْلَجـَّةَ ، َوَزْوًجا َخْقًرا ِم َوَأِطْذُه ِم

ـْ َطَذاِب الـَّارِ ، َطَذاِب اْلَؼْبرِ   ، ڤ، وطـ َأبِل َقَتاَدةَ ، «َوِم
َّ
َصؾَّك  ملسو هيلع هللا ىلصَأكَُّف َشِفَد الـَّبِل

ُفؿَّ اْغِػْر لَحقِّـَا َوَمقِّتِـَا َوَشاِهِدَكا َوَغائِبِـَا »: َفَسِؿْعُتُف َيُؼقُل : َقاَل ، َطَؾك ِجـَاَزةٍ  الؾَّ

َـّ ، «َوَكبِقرَِكا َوَذَكرَِكا َوُأْكَثاَكاَوَصِغقرَِكا  َث بَِفُمِٓء الَؽؾَِؿاِت َوَزاَد َمَعُف ُفؿَّ »: َوَحدَّ الؾَّ

ـْ َأْحَقْقَتُف ِمـَّا ُف َطَؾك اإِليَؿانِ ، َفَلْحقِِف َطَؾك اإِلْسَلمِ ، َم ْقَتُف ِمـَّا َفَتَقفَّ ـْ َتَقفَّ ، (1)«َوَم

 .ولف شقاهد، والرتمذي، أخرجف أحؿد

ـِ َأبِل َسِعقٍد اْلَؿْؼُبِريِّ  وطـ َسِعقدِ  َكْقَػ  ڤ َأكَُّف َسَلَل َأَبا ُهَرْيَرةَ »، طـ َأبِقفِ ، ْب

 ُأْخبُِركَ  َأَكا َلَعْؿرُ »: ُتَصؾِّل َطَؾك اْلِجـَاَزِة ؟ َفَؼاَل 
ِ
ـْ َأْهؾَِفا، اهلل

َفنَِذا ُوِضَعْت ، اْتَبُعَفا مِ
                                                                                       

يف أحاديث معؾة ضاهرها الصحة  (، وقد ذكره اإلمام القادطل 33665أخرجف أحؿد يف مسـده ) (1)

(، وقال فقف: ذكره الحاكؿ شاهدا لحديث قبؾف وقال: أكف صحقح طؾك شرط مسؾؿ. كذا قال: وفقف 5:9)

بـ سـان الؼزاز، وقد كذبف أبق داود ولقس مـ رجال مسؾؿ بؾ لقس مـ رجال أصحاب إمفات  محؿد

بـ  (: اخربكا العباس694ص ) «والؾقؾة طؿؾ الققم»يف  الست، لؽـف متابع. قال اإلمام الـسائل 

 بـ طؿار بف. ولؽـ أطؾف الرتمذي  بـ يقكس، قال: حدثـا طؽرمة العظقؿ العـربي، طـ طؿر طبد
بـ أبل كثقر، قال: حدثـل أبق إبراهقؿ إشفؾل، طـ أبقف،  ( بلكف قد رواه إوزاطل طـ يحل217ص5)ج

بـ طؿار  : وروى طؽرمةهريرة، ثؿ قال الرتمذي  بـ أبل كثقر، طـ أبل سؾؿة طـ أبل ثؿ رواه يحل

اهلُل َطَؾْقِف وطؾك آلف َوَسؾََّؿ. وحديث  بـ أبل كثقر طـ أبل سؾؿة طـ طائشة طـ الـبل َصؾَّك طـ يحل

 بـ طؿار غقر محػقظ، وطؽرمة ربؿا يفؿ يف حديث يحقك. اهـ. طؽرمة
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ـُ َطْبِدكَ ، الؾَُّفؿَّ إِكَُّف َطْبُدكَ  :ُثؿَّ َأُققُل ، ْقُت َطَؾك َكبِقِّفِ َوَصؾَّ ، اهللَ  َكبَّْرُت َوَحِؿْدُت  ، َواْب

ـُ َأَمتَِؽ  َّٓ َأْكَت ، َواْب َٓ إَِلَف إِ ًدا َطْبُدَك َوَرُسقُلَؽ َوَأْكَت َأْطَؾُؿ ، َكاَن َيْشَفُد َأنَّ  َوَأنَّ ُمَحؿَّ

الؾَُّفؿَّ  ،َوإِْن َكاَن ُمِسقئًا َفَتَجاَوْز طـ َسقِّئَاتِفِ ، إِْحَساكِفِ  الؾَُّفؿَّ إِْن َكاَن ُمْحِسـًا َفِزْد فِل ،بِفِ 

َٓ َتْػتِـَّا َبْعَدهُ ، َٓ َتْحِرْمـَا َأْجَرهُ   .وغقرهؿا، وأبق داود، أخرجف أحؿد، (1)«َو

تَِؽ  الؾَُّفؿَّ إِنَّ ُفاَلنَ »: ڤبـ إصؼع  وطـ واثؾة ـَ ُفاَلٍن فِل ِذمَّ فِْتـََة َفِؼِف ، ْب

ـِ  َقاَل َطْبدُ  - اْلَؼْبرِ  ْحَؿ تَِؽ َوَحْبِؾ ِجَقاِركَ : الرَّ ـْ ِذمَّ
ـْ فِْتـَِة اْلَؼْبرِ ، مِ

َوَطَذاِب  - َفِؼِف مِ

الؾَُّفؿَّ َفاْغِػْر َلُف َواْرَحْؿُف إِكََّؽ َأْكَت اْلَغُػقُر  ،َوَأْكَت َأْهُؾ اْلَقَفاِء َواْلَحْؿدِ ، الـَّارِ 

ِحقؿُ   .وابـ ماجف، خرجف أبق داودأ، (2)«الرَّ

، الـار اهلل أن يـجقف مـ طذاب إذا صؾك طؾك صػؾ دطا»: ڤوكان أبق هريرة 

 .«وطذاب الؼرب

 .يسؾؿ: وبعد التؽبقرة الرابعة

 :حهِ ايتط١ًُٝ ايٛاحد٠ يف صال٠ ادتٓاش٠ 

فؼد ثبت هذا وهذا ، أو تسؾقؿتقـ وهق إشفر، ولف أن يسؾؿ تسؾقؿة واحدة

 .اهلل طؾقفؿ أجؿعقـ رضقانطـ السؾػ 

 :حهِ زفع ايٝدٜٔ يف نٌ تهبري٠ َٔ صال٠ ادتٓاش٠ 

 .صحقحة بلساكقدٍ  ذلؽ ڤ طؿر اـب طـ ثبت لؿا ;تؽبقرة كؾ مع يديف يرفع أن ولف
                                                                                       

ـْ 28أخرجف مالؽ يف الؿقصل ) (1) ـْ َسِعقدِ  (، مـ صريؼ َيْحَقك، َط ـْ َأبِقِف  َمالٍِؽ، َط ، َط ـِ َأبِل َسِعقٍد اْلَؿْؼُبِريِّ ْب

(: وسـده مقققف 237يف أحؽام الجـائز )ص ، فذكره. قال اإلمام إلباين ڤَأكَُّف َسَلَل َأَبا ُهَرْيَرَة 

ؾك ، وقال: رواه أبق يعڤصحقح جًدا، وقد ساق الفقثؿل مـف الدطاء مرفقًطا مـ حديث أبل هريرة 

 .«ورجالف ورجال الصحقح

(، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل ::25(، وابـ ماجف )4313أخرجف أبق داود يف ســف ) (2)

 ( 22:6برقؿ.) 
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ولؿ يقجد لفؿا مخالػ مـ السؾػ ، ڤوجاء أيضا طـ ابـ طباس 

 .اهلل طؾقفؿ رضقان

 .مـا ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ومراد رسقلف، اهلل ففؿ أطؾؿ بؿراد، فتعقـ الؿصقر إلك ققلفؿا

 :يف إوسط قال اإلمام ابـ الؿـذر 

ِل » َ َطَؾك اْلَجـَاَزِة َيْرَفُع َيَدْيِف فِل َأوَّ
اُم َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ َطَؾك َأنَّ اْلُؿَصؾِّل َأْجَؿَع َطقَّ

ـِ فِل َسائِِر   :التَّْؽبِقَراِت َتْؽبِقَرٍة ُيَؽبُِّرَها َواْخَتَؾُػقا فِل َرْفِع اْلَقَدْي

َْيِدي فِل ُكؾِّ َتْؽبِقَرةٍ َطَؾك الَْجـَاَزةِ : َفَؼالَْت َصائَِػةٌ  ْٕ ـُ ُطَؿَر يَْػَعُؾ ، َيْرَفُع ا  .َكَذلَِؽ َكاَن اْب

َثـَا إِْسَؿاِطقُؾ : ثؿ قال ـُ إِْدِريَس : َقاَل ، ثـا َأبُق بَْؽرٍ : َقاَل ، َحدَّ ـْ َطبْدِ ، ثـا اْب   َط
ِ
ـْ  ،اهلل َط

ـِ ُطَؿرَ ، كَافِعٍ  ـِ اْب ، َطَطاءٌ  َوبِِف َقاَل « َأكَُّف َكاَن َيْرَفُع َيَدْيِف فِل ُكؾِّ َتْؽبِقَرٍة َطَؾك اْلَجـَاَزةِ »، َط

ـُ َطبْدِ  َوُطَؿرُ  ـُ َأبِل َحاِزمٍ  َوَقْقُس ، اْلَعِزيزِ  ْب ْهِريُّ ، ْب ـُ َطْبدِ  َوَسالِؿُ ، َوالزُّ   ْب
ِ
ـِ  اهلل ، ُطَؿرَ  ْب

يـَا َذلَِؽ  ـْ َمْؽُحقلٍ َوُروِّ  ، َط
ِّ
ـِ ُكَعْقؿٍ  َوُمقَسك، َوالـََّخِعل  ، ْب

ُّ
َْوَزاِطل ْٕ ، َوبِِف َقاَل ا

 
ُّ
افِِعل  .َوإِْسَحاُق ، َوَأْحَؿدُ ، َوالشَّ

ـْ َمالٍِؽ  قِف َط
ـُ َوْهٍب َطـُْف َأكَُّف َقاَل : َواْخُتِؾَػ فِ ُيْعِجُبـِل َأْن َيْرَفَع »: َفَحَؽك اْب

ـِ فِل  َْرَبعِ اْلَقَدْي ْٕ ـُ َكافٍِع َطـُْف َأكَُّف َقاَل ، «التَّْؽبِقَراِت ا  اْسَتَحبَّ َأْن َيْرَفعَ »: َوَحَؽك اْب

ُوَلك ْٕ ـُ اْلَؼاِسؿِ ، «َيَدْيِف فِل التَّْؽبِقَرِة ا ، َأكَُّف َحَضَرُه ُيَصؾِّل َطَؾك اْلَجـَاَزةِ »: َوَحَؽك اْب

َٓ َغْقِرَهاَفَؿا َرَأْيُتُف َيْرَفُع َيَدْيِف فِل َأوَّ   .«ِل َتْؽبِقَرٍة َو

َباًطا َلفُ : َقاَل َأُبق َبْؽرٍ  ـِ ُطَؿَر َأُققُل اتِّ  ، بَِؼْقِل اْب
َّ
َنَّ الـَّبِل َٕ ـَ َرْفَع  ملسو هيلع هللا ىلصَو ا َبقَّ َلؿَّ

ـِ فِل ُكؾِّ َتْؽبِقَرٍة ُيَؽبُِّرَها اْلَؿْرُء َوُهَق َقاِئؿٌ  ـِ وَ ، اْلَقَدْي اْلَجـَائِِز َوَكاَكْت َتْؽبِقَراٍت اْلِعقَدْي

ـِ فِقَفا، فِل َمْقِضِع اْلِؼَقامِ  ـِ فِل التَّْؽبِقِر فِل ، َثَبَت َرْفُع اْلَقَدْي ِقَقاًسا َطَؾك َرْفِع اْلَقَدْي

 .َمْقِضِع اْلِؼَقامِ 
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ِل َتْؽبِقَرٍة َواْخَتَؾُػقا فِقَؿا ِسَقاَها َٓ َيْدِري َفَرَفَع فِل َأوَّ ا َأْجَؿُعقا َأْن  َكاَن ، َوَلؿَّ

 .ُحْؽُؿ َما اْخَتَؾُػقا فِقِف ُحْؽَؿ َما َأْجَؿُعقا َطَؾْقفِ 

اَلِة َطَؾك اْلَؿقِِّت : َوَقاَلْت َصائَِػةٌ  ـَ الصَّ
ِل َتْؽبِقَرٍة مِ َٓ ُتْرَفُع ، ُتْرَفُع اْلَقِد فِل َأوَّ ُثؿَّ 

ْأِي ، َكَذلَِؽ َقاَل الثَّْقِريُّ ، َبْعدُ  ـِ ، َوَأْصَحاُب الرَّ  ِخاَلَف  َوُرِوَي َذلَِؽ َط
ِّ
الـََّخِعل

ِل َطـْف َوَّ ْٕ  هـا «اْلَؼْقِل ا

اهلل تعالك رسالة يف رفع القديـ يف  بـ طؾل الحجقري حػظف ولشقخـا يحقك

 .واهلل أطؾؿ، الصالة طؾك الجـازة وخرج بسـقة الرفع يف كؾ التؽبقرات
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 إٔ ايٓيب ص٢ً ع٢ً قرب »: رحدٜح

 د«بعد َا دفٔ فهرب عًٝ٘ أزبّعا

 

ـْ َطْبدِ  - 164   )َط
ِ
ـِ َطبَّاٍس  اَّلل َبْعَد َما ، َصؾَّك َطَؾك َقْبرٍ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ »: ڤْب

ـَ   .((1)«َفَؽبََّر َطَؾْقِف َأْرَبًعا، ُدفِ

l: 

 :حهِ ايضال٠ ع٢ً ايكرب 

 .لبقان جقاز الصالة طؾك الؼرب: احلديث ساق املصيف 

 وقد صؾت، مـ الشػاطات وإن تعددت ففل، فالصالة طؾك الجـازة جائزة

، ثؿ ُحؿؾ إلك مصؾك الجـائز، طؾك سعد ابـ أبل وقاص يف الؿسجد ڤطائشة 

 .وصؾك طؾقف الـاس

، وحده إن شاء، فؾف أن يصؾل طؾك الؼرب، ومـ لؿ يدرك الصالة طؾك الجـازة

وهذا الحؽؿ قد جاء طـ طدة مـ أصحاب ، وإن وجد غقره صؾك هبؿ جؿاطة

 .ڤ ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

وجاء طـد ، طـدهؿا ڤوأبق هريرة ، طـد مسؾؿ ڤـ مالؽ ب مـفؿ أكس

، وأحؿد، والرتمذي، طـد ابـ حبان ڤبـ ثابت  وزيد، طـد ابـ ماجة ڤبريدة 

طـد  ڤ قتادة طـد أحؿد وابـ ماجة وجاء طـ أبل ڤبـ ربقعة  وجاء طـ طامر

بـ  وجاء طـ جابر، طـد مالؽ والـسائل ڤبـ حـقػ  وطـ سفؾ، البقفؼل
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وجاء طـ ، بـ ثعؾبة طـد الـسائل وجاء طـ أبل أمامة، طـد الـسائل ڤاهلل  طبد

 .طـد أبل َداُوَد وغقره ڤبـ وحقح  حسقـ

 :عابط ايكرب ايرٟ تػسع ايضال٠ عًٝ٘ 

 :وقد اختؾػ العؾؿاء يف ضابط هذا الؼرب الذي ُيصؾك طؾقف

ثالث فنذا بؾغ ، فذهب أبق حـقػة وجؿٌع إلك أكف ُيصؾل طؾقف ما دون الثالث

 .لقال ٓ يجقز أن ُيصؾك طؾقف

 ملسو هيلع هللا ىلصوذهب بعضفؿ إلك أكف ُيصؾك طؾقف أبدا وربؿا استدلقا بحديث أن الـبل 

 .بعد ثؿان سـقات، صؾك طؾك شفداء ُأُحد

 .ولؿ يصؾ طؾقفؿ صالتف طؾك إمقات، والصحقح يف هذا الحديث أكف دطا لفؿ

شفداء ُأحد اهلل طؾك  صؾك ملسو هيلع هللا ىلصمـ زطؿ أن الـبل : وقد قال الشافعل 

 .كؿا يصؾل طؾك إمقات فؾقستحل طؾك كػسف

 .وذهب أحؿد وغقره إلك أكف يصؾل طؾك الؼرب شفًرا

 .أكف يصؾك طؾقف ما زال صرًياوالراجح 

 .صؾك طؾك قربٍ مـبقذ ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل »: ڤفػل رواية البخاري طـ ابـ طباس 

 الجـازة سقاءوإذا صؾك طؾك الؼرب يصؾل طؾك الفقئة التل ُيصؾك فقفا طؾك 

 .فقؽرب أربًعا

 .يؼرأ يف إولك بػاتحة الؽتاب

 .ملسو هيلع هللا ىلصوالثاكقة الصالة طؾك محؿد 

 .والثالثة الدطاء لؾؿقت ولؾؿسؾؿقـ

 .والرابعة السالم
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 :َٛعع قٝاّ اإلَاّ َٔ ادتٓاش٠ أٚ ايكرب 

ـْ َأبِل ، وطـد وسط الؿرأة، والسـة أن يؼقم طـد رأس الرجؾ كؿا جاء َط

ـِ َمالٍِؽ  َصؾَّْقُت َمَع َأَكسِ »: َقاَل ، َغالٍِب  ، َطَؾك َجـَاَزِة َرُجٍؾ َفَؼاَم ِحَقاَل َرْأِسفِ  ڤْب

ـْ ُقَرْيٍش َفَؼاُلقا َيا َأبَا َحْؿَزةَ 
َصؾِّ َطَؾقَْفا َفَؼاَم ِحقَاَل َوَسِط : ُثؿَّ َجاُءوا بَِجـَاَزِة اْمَرَأٍة مِ

ِريرِ  ـُ ِزَيادٍ  َفَؼاَل َلُف اْلَعاَلءُ ، السَّ  »: ْب
َّ
، َقاَم َطَؾك اْلَجـَاَزِة ُمَؼاَمَؽ مِـَْفا ملسو هيلع هللا ىلصَهَؽَذا َرَأْيَت الـَّبِل

ُجِؾ ُمَؼاَمَؽ مِـْفُ  ـْ الرَّ
ا َفَرغَ : َقاَل ، «َومِ  .أخرجف الرتمذي، (1)«اْحَػُظقا»: َقاَل ، كََعْؿ َفَؾؿَّ

 .صحت صالتف، أو وسط الرجؾ، وإن قام طـد رأس الؿرأة

حقث أمر بؼربهؿ ، بف طؾك الـاس اهلل  امتـ ما: ويف الحديث مـ الػقائد

، «وكان مبدأ ذلؽ حقـ قتؾ ابـ آدم أخاه وطجز أن يقاريف، وشرع لفؿ ذلؽ

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ﴿: اهلل  يؼقل

  .﴾ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئمئ ىئ يئ جب

 [42: الؿائدة]

 :فا٥د٠ ايدفٔ 

اهلل  قال وقد، وتظفر جقػتف، هبذا الدفـ حتك ٓ تلكؾف السباع اهلل  ومقََّزهُ 

 :﴿[37-36: الؿرسالت] ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ. 

 .تؽػتؽؿ أحقاًء وأمقات: ققؾ يف معـاها

 .وأما أمقاًتا فنهنا تؽػتفؿ وتقاريفؿ، أما أحقاء فنهنا تؽػت فضالهتؿ

 .ذلؽ دلقؾ طؾك، [33-32: طبس] ﴾ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ﴿: ِويفْ ققلف
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 .وإكثك، والذكر، والػؼقر، حقث كان يصؾل طؾك الغـل ملسو هيلع هللا ىلصتقاضع الـبل : وفيُ 

َأنَّ َأْسَقَد َرُجاًل َأْو »: ڤيف حديث أبل ُهريرة : ويف الصَلة طؾك الؼبر قصة

 
ُّ
بَِؿْقتِِف  ملسو هيلع هللا ىلصاْمَرَأًة َكاَن َيُؽقُن فِل اْلَؿْسِجِد َيُؼؿُّ اْلَؿْسِجَد َفَؿاَت َوَلْؿ َيْعَؾْؿ الـَّبِل

ْكَسانُ َفَذَكَرُه َذاَت َيْقٍم َفَؼاَل   َقاَل  َقاُلقا َماَت َيا َرُسقَل  َما َفَعَؾ َذلَِؽ اإْلِ
ِ
َأَفََل اهلل

ُتفُ  آَذْكُتُؿقكِل صَّ
َفُدلُّقكِل َطَؾك : َقاَل ، َفَحَؼُروا َشْلَكفُ : َقاَل ، َفَؼاُلقا إِكَُّف َكاَن َكَذا َوَكَذا قِ

 .أخرجف البخاري، (1)«َقْبَرُه َفَصؾَّك َطَؾْقفِ  َفَلَتك، َقْبرِهِ 

 .دٓلة لؿذهب الجؿفقر أن التؽبقر يؽقن طؾك الجـازة أربعا واهلل أطؾؿ: وفيُ 
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 يف ثالث١  ملسو هيلع هللا ىلصنفٔ ايٓيب »: رحدٜح

 د«أثٛاب ميا١ْٝ بٝض ضخٛي١ٝ

 

ـْ  - 165   َأنَّ َرُسقَل »: ڤ َطائَِشةَ  )َط
ِ
ـَ فِل َثََلَثِة َأْثَقاٍب  ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل ، َيَؿاكَِقةٍ  ُكػِّ

َٓ ِطَؿاَمةٌ ، بِقٍض َسُحقلِقَّةٍ   .((1)«َلْقَس فِقَفا َقِؿقٌص َو

l: 

وتؽػقـ الؿقت مـ ، لبقان ما يتعؾؼ بالؽػـ: احلديث ساق املصيف 

 .إٓ إذا وجد مـ يتطقع بف، ويؽقن مـ تركتف، القاجبات

 :صف١ ايتهفني 

  َرُسقَل َأنَّ »: قولُ
ِ
ـَ فِل َثََلَثِة َأْثَقاٍب  ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل  :«ُكػِّ

ـ الؿقت يف ثقب واحد: إصؾ  .وُيجزئف، يؾػ طؾقف لًػا، أن ُيَؽػَّ

 .والؿرأة يف خؿسة أثقاب، أن يؽػـ الرجؾ يف ثالثة أثقاب: لؽـ السـة

 .يف كثقر مـ الشمون، استحباب القتر: وفيُ 

 :صف١ نفٔ ايٓيب  

ـَ فقف الرسقل   .كان بالحؾة والؼؿقص الذي طؾقف ملسو هيلع هللا ىلصوقد ُذكر أن الؽػـ الذي ُكػِّ

 .أخرجف اإلمام أحؿد، بـ أبل زياد أما الحديث يف هذا ففق ضعقػ مـ رواية زياد

أما الحؾة فؼد التبس »: قالت ڤلؽـ يف صحقح مسؾؿ مـ حديث طائشة 
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ـ فقفا ملسو هيلع هللا ىلصوإكؿا أخذها الـبل ، طؾك الـاس فقفا ـَ فِل َثاَلَثِة َأْثَقاٍب »، «لُقَؽػَّ  ُثؿ ُكػِّ

  َطْبدُ  َفَلَخَذَها، «َسُحقلِقَّةٍ ، بِقضٍ ، َيَؿاكَِقةٍ 
ِ
ـُ َأبِل َبْؽرٍ  اهلل َْحبَِسـََّفا لِـَْػِسل : َفَؼاَل  ْب َٕ

ـَ فِقَفا ـَُف  َلْق َرِضقََفا: ُثؿَّ َقاَل ، َحتَّك ُأَكػَّ َق ، فِقَفااهلُل لِـَبِقِِّف َلَؽػَّ ، (1)«بَِثَؿـَِفا َفبَاَطَفا َوَتَصدَّ

 .ُمْسؾِؿٌ  َرَواهُ 

 .يؿـقة: ويؼال، أي أهنا صـعت يف القؿـ: «َيَؿاكَِقةٍ »: قولُ

 :حهِ ايتهفني باألبٝض 

 :«بِقضٍ »: قولُ

ـِ َطبَّاٍس ، وطؾقف اإلجؿاع، استحباب الؽػـ بإبقض: وفيُ ـْ اْب  ڤفَع

  َقاَل َرُسقُل : َقاَل 
ِ
ـُقا »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ـْ َخْقرِ ثَِقابُِؽْؿ َوَكػِّ َفا ِم ـْ ثَِقابُِؽْؿ اْلَبَقاَض َفنِكَّ اْلَبُسقا ِم

ـ، أخرجف أحؿد وأبق داود وغقرهؿا «فِقَفا َمْقَتاُكؿْ   .بغقر البقاض جاز وإن ُكػِّ

 :«َسُحقلِقَّةٍ »: قولُ

 السحقلوالصحقح أهنا كسبة إلك مـطؼة ، ٕهنا ُتسَحؾ طـد صـاطتفا: ققؾ

 .يف القؿـ واهلل أطؾؿ لق كاكت مديـة قبؾ

إٓ أكف غزاها أن ، أو أهنا قرية يف مديـة إب وكاكت مـطؼة زراطقة طجقبة

، وأدخؾ فقف الؿشاكؾ، وما غزى بؾًدا إٓ أفؼره وأرهؼف، اهلل السالمة الؼات كسلل

 :والػتـ حتك كان ققل القؿـققـ

ـــــــقت ــــــــ الؿ ـــــــارب م ــــــا هــ  ي

 

 الؿــــــقت كـــــــاجلمـــا لـــؽ مــــ  

 يــــــا هـــــــارب مــــــــ الجـــــــــقع 

 

ـــــاجل  ــــــ ك ــــــقل اب ـــــؽ بسح  طؾق

 .والشعقر والؼؿح وغقر ذلؽ، والذرة، لؽثرة ما كان فقفا مـ الحبقب 
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 :حهِ يبظ ايكُٝط ٚايعُا١َ يًُٝت َع ايهفٔ 

 :«َلْقَس فِقَفا َقِؿقٌص »: قولُ

 .بلن الؼؿقص والعؿامة زائدة طؾك الثالثة إثقاب: ققؾ

ـ يف أثقاب لقس فقفا قؿقص، والصحقح طؽس ذلؽ وٓ ، وأن الؿقت ُيَؽػَّ

 .فاتخاذ العؿائؿ والُؼُؿص مـ الؿحدثات، طؿامة

 .إلك جقاز لبسفا لؾؿقت لؽـ الصحقح خالف ذلؽ، وأبق حـقػة، وذهب مالؽ

فنن كؾ كبل ، وأيـ ُيؼَبر، وكقػ ُيغسؾ، اهلل لف كقػ ُيؽػَّـ اختار ملسو هيلع هللا ىلصوالـبل 

 .ُقبِضُيؼَبر حقث 

 :صف١ تػطٌٝ ايٓيب  

د إمقات؟  ثؿ اختؾػ الصحابة يف غسؾف هؾ يجردوه كؿا ُيَجرَّ

ـُ إِْسَحاَق  َثـِل َيْحَقك: َقاَل اْب ـُ َطبَّادِ  َحدَّ ـِ َطْبدِ  ْب   ْب
ِ
ـْ َأبِقفِ ، اهلل  َسِؿَع َطائَِشةَ ، َط

 : َتُؼقُل 
ِّ
ا َأَراُدوا َغْسَؾ الـَّبِل ُد َرُسقَل : َقاُلقا ملسو هيلع هللا ىلصَلؿَّ  َما َكْدِري َأُكَجرِّ

ِ
  َواهلل

ِ
َأْم  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ُؾُف َوَطَؾْقِف ثِقَابُفُ  ا اْخَتَؾُػقا َأْلَؼك، كَُغسِّ َّٓ َوَذَقـُُف  َفَؾؿَّ اهلُل َطَؾقِْفُؿ الـَّْقَم َحتَّك َما مِـُْفْؿ َرُجٌؾ إِ

ـْ كَاِحقَِة اْلبَ ، فِل َصْدِرهِ 
ـْ ُهقَ ُثؿَّ َكؾََّؿُفْؿ ُمَؽؾٌِّؿ مِ َٓ َيْدُروَن َم  »: قِْت 

َّ
َأِن اْغِسُؾقا الـَّبِل

  َفَؼاُمقا إَِلك َرُسقلِ ، َوَطَؾقِْف ثِقَاُبفُ  ملسو هيلع هللا ىلص
ِ
ُؾقُه َوَطَؾقِْف َقِؿقٌص  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َيُصبُّقَن اْلَؿاَء ، َفَغسَّ

َلِق اْستَْؼَبْؾُت : َتُؼقُل  َطائَِشةُ  َفَؽاَكْت ، َوُيَدلُِّؽقكَُف بِاْلَؼِؿقِص ُدوَن َأْيِديِفؿْ ، َفْقَق اْلَؼِؿقصِ 

َّٓ كَِساُؤهُ  َؾُف إِ ـْ َأْمِري َما اْستَْدَبْرُت َما َغسَّ  .(4252) َأبُق َداُودَ  َصِحقٌح َأْخَرَجفُ ، «ِم

ـْ َطاِئَشَة   »: ڤَوَط
َّ
 فِل َثْقِب ِحَبَرةٍ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِل

َ
ل  .«ُسجِّ

 .وكػـقه يف ثالثة أثقاب، ثؿ سؾقا مـف الثقاب الؿبؾؾة

 :ايط١ٓ يف ايهفٔ 

 .والؽػـ ٓ يـبغل أن يغالك فقف
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ـ »: ڤوأبق بؽر ، فنكف سرطان ما ُيبؾك ه لُقَؽػَّ كان لف ثقب جديد قد أطدَّ

وأمرهؿ أن يغسؾقا لف أثقابف التل كاكت ، ثؿ أخرب أن الحل أولك هبذا الثقب، فقف

ـ فقفا فا كحال فحال، وكاكت أثقاهبؿ يف الغالب إردية وإُزر، «طؾقف وُكػِّ

 .ويجب أن يغطل جؿقع الجسؿ طـد آستطاطة، الؽػـ

بؾ يبؼك طؾك حالف فنكف ُيْبَعث ، فنكف ٓ ُيغطك رأسف: إٓ ما كان مـ الُؿْحرِم

 .اهلل طؾك ما يليت إن شاء، يقم الؼقامة مؾبًقا

 :َٔ ٜكّٛ بتهفني املٝت 

ويؽقن ، فؿا كؾ إكسان ُيحسـ تؽػقـ الؿقت، ويؼقم بالؽػـ الذي ُيحَسـ

ـْ َأبِل َرافٍِع ، حتك ٓ يػشل سر الؿقت، كذلؽ مـ ذوي إماكة َقاَل : َقاَل ، ڤفَع

  َرُسقُل 
ِ
ةً »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ـَ َمرَّ َؾ َمقًِّتا َفَؽَتَؿ َطَؾْقِف ُغِػَر َلُف َأْرَبِعق ـْ َغسَّ ـَ َمقًِّتا ، َم ـْ َكػَّ َوَم

ـُْدِس َوإِْسَتْبَرِق  َكَساهُ  ـَ السُّ ـْ َحَػَر لَِؿقٍِّت َقْبًرا َفَلَجـَُّف فِقفِ ، اْلَجـَّةِ اَّللُ ِم ُأْجِرَي َلُف ، َوَم

ـٍ ُأْسؽِـَُف إَِلك َيْقِم اْلِؼَقاَمةِ  َْجرِ َكَلْجرِ َمْسَؽ ْٕ ـَ ا  .أخرجف الحاكؿ، (1)«ِم

ؾ طؾك ; استحباب الُؼُؿص والعؿائؿ يف غقر الؽػـ: وفيُ ٕن الؼؿقص ُيَػصَّ

 .الرداء تلخذه الريح وُيتِعب ٓبسفبقـؿا ، هقئة الجسؿ

 .أهؿقة العؿائؿ فنهنا تغطل الرأس وتسرته: وفيُ

 .والحؿد هلل رب العالؿقـ، هذا مختصر ما يتعؾؼ هبذا الحديث

                                                                                       

(: أحرجف 62يف كتابف أحؽام الجـائز ) (، وقال اإلمام إلباين 2418الحاكؿ يف الؿستدرك ) (1)

صحقح طؾك »، وقال الحاكؿ: ڤ( مـ حديث أبل رافع 4:6/ 4( والبقفؼل )473، 465/ 2الحاكؿ )

. وقال «أربعقـ كبقرة»بؾػظ:  «الؽبقر». ووافؼف الذهبل، وهق كؿا قآ. وقد رواه الطرباين يف «شرط مسؾؿ

. وقال الحافظ ابـ حجر يف «رواتف محتج هبؿ يف الصحقح»(: 32/ 4( وتبعف الفقثؿل )282/ 5الؿـذري )

 .«إسـاده ققي»(: 51 2) «الدراية»
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 اهلل حني تٛفٝت  دخٌ عًٝٓا زضٍٛ»: رحدٜح

 د«،...أٚ مخّطا، اغطًٓا ثالّثا: فكاٍ، ابٓت٘

 

ـْ ُأمِّ َططِقََّة  - 166 َْكَصاِريَّةِ )َط ْٕ   َدَخَؾ َطَؾقْـَا َرُسقُل »: َقالَْت  ڤ ا
ِ
ـَ  ملسو هيلع هللا ىلص اَّلل ِحق

قَْت ابْـَتُفُ  ـْ َذلَِؽ ، َأْو َخْؿًسا، اْغِسْؾـََفا َثََلًثا: َفَؼاَل ، ُتُقفِّ َـّ َذلَِؽ  - َأْو َأْكَثَر ِم  - إْن َرَأْيُت

َِخقَرِة َكاُفقًرا، بَِؿاٍء َوِسْدرٍ  ْٕ ـَ فِل ا ـْ َكاُفقرٍ  َأوْ  - َواْجَعْؾ َـّ  - َشقًْئا ِم َفنَِذا َفَرْغُت

ـِل ا َفَرْغـَا آَذكَّاهُ ، «َفآذِكَّ  .َتْعـِل إَزاَرهُ  - «َأْشِعْرَكَفا بِفِ »: َوَقاَل . َفلَْطَطاَكا َحْؼَقهُ . َفَؾؿَّ

َوإِنَّ ُأمَّ . «ِمـَْفااْبَدْأَن بَِؿَقاِمـَِفا َوَمَقاِضِع اْلُقُضقِء »: َوَقاَل  .«َأْو َسْبًعا»: َوفِل ِرَواَيةٍ 

 .((1)«َوَجَعْؾـَا َرْأَسَفا َثََلَثَة ُقُرونٍ »: َططِقََّة َقاَلْت 

l: 

 نٝف١ٝ غطٌ املٝت

يف طفد ، روتف مغسؾة الؿقتات: هذا حديث طظقؿ وهق طؿدة يف هذا الباب

ِة »: وهل ملسو هيلع هللا ىلصالـبل  َْكَصاِريَّ ْٕ  .«ڤُأمِّ َططِقََّة كسقبة ا

  َطَؾقْـَا َرُسقُل َدَخَؾ »: )َقالَْت : قولُ
ِ
ـَ ُتُقفِّقَْت ابْـَتُُف زيـب ملسو هيلع هللا ىلص اَّلل  هل زيـب: «(ِحق

 .ڤبـ الربقع  زوجفا أبل العاص ڤوهل ابـتف مـ خديجة  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل بـت رسقل

 .أن الرجؾ ٓ يغسؾ ابـتف: فيُ

وٓ يجقز لؾؿرأة أن ، إٓ إذا كاكت زوجتف، وٓ يجقز لؾرجؾ أن يغسؾ الؿرأة
                                                                                       

 (.:4:(، ومسؾؿ يف صحقحف )2364، 278أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)
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 .ويغسؾ الـساء الـساء، وإٓ فقغسؾ الرجال الرجال، كان زوجفا إٓ إذا، تغسؾ الرجؾ

 :يف إوسط قال اإلمام ابـ الؿـذر 

 .َأْجَؿَع َأْهُؾ اْلِعْؾِؿ َطَؾك َأنَّ لِْؾَؿْرَأِة َأْن َتْغِسَؾ َزْوَجَفا إَِذا َماَت »

ـْ : ثؿ قال يـَا َط يِؼ َوَقْد ُروِّ دِّ  .«َأْوَصك َأْن َتْغِسَؾُف َأْسَؿاءُ َأكَُّف »: ڤ َأبِل َبْؽرٍ الصِّ

َْكَصارِ : َقاَل َأُبق َبْؽرٍ  ْٕ ـَ َوا َلْؿ ُيـْؽِْر َذلَِؽ مِـُْفْؿ ، َوَذلَِؽ بَِحْضَرِة اْلُؿَفاِجِري

 ـها. ««َغَسَؾْتُف اْمَرَأُتفُ »: ڤ َوإِنَّ َأَبا ُمقَسك، ُمـَْؽرٌ 
 :يف إوسط وقال ابـ الؿـذر 

ُجِؾ َيْغِسُؾ َزْوَجَتفُ َواْخَتَؾُػقا فِل »  :الرَّ

ـُ َزْيدٍ  َوَجابِرُ ، َهَؽَذا َقاَل َطْؾَؼَؿةَ ، َيْغِسُؾَفا: َفَؼاَلْت َصائَِػةٌ  ـِ  َوَطْبدُ ، ْب ْحَؿ ـُ  الرَّ ْب

َْسَقدِ  ْٕ ـُ َيَسارٍ  َوُسَؾْقَؿانُ ، ا ـُ َطْبدِ  َوَأُبق َسَؾَؿةَ ، ْب ـِ  ْب ْحَؿ ادُ ، َوَقَتاَدةُ ، الرَّ ـُ  َوَحؿَّ َأبِل ْب

 ، َوَمالٌِؽ ، ُسَؾْقَؿانَ 
ُّ
َْوَزاِطل ْٕ  ، َوا

ُّ
افِِعل ـُ َحـَْبؾٍ  َوَأْحَؿدُ ، َوالشَّ  .َوإِْسَحاُق ، ْب

 ، َوَكرَِهْت َصائَِػٌة َذلَِؽ 
ُّ
ْعبِل أِْي ، َكِرَه َذلَِؽ الشَّ َٓ : َوَقاَل الثَّْقِريُّ َوَأْصَحاُب الرَّ

 .َيْغِسْؾَفا

ِل َأُققُل  َوبِاْلَؼْقلِ : َقاَل َأُبق َبْؽرٍ  َوَّ ْٕ ُجِؾ َزْوَجَتفُ : ا ـَ َغْسِؾ الرَّ َٓ َفْرَق َبْق ـَ ، َو َوَبْق

اهُ  ـْ َصاِحبِِف فِل َحَقاتِِف ، َوَلْقَس فِقَؿا َيِحؾُّ لُِؽؾِّ َواِحٍد َبْقـَُفَؿا، َغْسؾَِفا إِيَّ
َوَيْحُرُم مِ

 .َوَبْعَد َمَؿاتِِف َفْرٌق 

 َفاصَِؿةَ : ٍر َغَسَؾْتُف َأْسَؿاُء؟ ِققَؾ َلفُ إِنَّ َأَبا َبؽْ : َفنِْن َقاَل َقائٌِؾ 
ُّ
َوَلْقَسِت ، َوَغَسَؾ َطؾِل

ـْ َباِب َغْسِؾ اْلَؿْقَتك بَِسبِقؾٍ 
تِل اْطتَؾَّ بَِفا َكاٌس مِ َكَُّف ُيَطؾُِّؼَفا َثاَلًثا َفَتُؽقُن فِل ، اْلِعؾَُّة الَّ

ِ
ٕ

ٍة مِـْفُ  ـْ َخاَلَػـَاَوَتُؿقُت َفاَل َتْغِسُؾُف ِطـَْد ، ِطدَّ ـْ َخاَلَػـَا ، َم ا َكاَن َهَذا َمْذَهُب َم َفَبُطَؾ َلؿَّ

ٍة مِـْفُ : َأْن َيُؽقَن لَِؼْقلِفِ  َ فِل ِطدَّ
ٍة مِـَْفا َمْعـًك، ِهل  هـا «َأْطَؾؿُ  َواهللُ ، َوَلْقَس ُهَق فِل ِطدَّ
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ُجِؾ اْبـََتفُ »: وقال فُ ، واختؾػقا يف َغْسِؾ الرَّ َواْخَتَؾُػقا فِل ، َوَلِدهِ  َأْو ُأمَّ ، َأْو ُأمَّ

ُجِؾ اْبـََتفُ  فُ ، َغْسِؾ الرَّ  :َأْو ُأمَّ

ـْ َأبِل ِقََلَبةَ  يـَا َط  .َأكَُّف َغَسَؾ اْبـََتفُ : َفُروِّ

فُ : َوَقاَل َمالٌِؽ  ُجُؾ ُأمَّ ُروَرِة َأْن َيْغِسَؾ الرَّ  .َأْو ُأْخَتفُ ، َأِو اْبـََتفُ ، َٓ َبْلَس ِطـَْد الضَّ

َْوَزاِطلُّ َيُؼقُل َوَكاَن  ْٕ ـْ َمَعَفا َزْوٌج : ا َأْو َأُخقَها َأْو ُذو ، َأْو َكاَن َأُبقَها، إَِذا َلْؿ َيُؽ

 .َرِحٍؿ َفْؾَقُصبُّقا َطَؾْقَفا َصبًّا

ُف َواْسَتْعَظَؿفُ  ُجُؾ ُأمَّ ْأِي َذلَِؽ ، َوَأْكَؽَر َأْحَؿُد َأْن َيْغِسَؾ الرَّ َوَكِرَه َأْصَحاُب الرَّ

َُب : َوَقاُلقا ْٕ َٓ ا َُخ َو ْٕ  هـا «َٓ َيْغِسْؾَفا ا

 :أو امرأة تغسؾ الؿقتة، إذا لؿ يقجد رجَلً يغسؾ الؿقت

، تغسؾ الؿرأة، أو إذا لؿ تقجد امرأة، واختؾػقا إذا لؿ يقجد مـ يغسؾ الرجؾ

 .وٓ بلس بذلؽ، يصب طؾقف الؿاء صبا: وقال بعضفؿ، يقؿؿ: فؼال بعضفؿ

 :يف إوسط قال ابـ الؿـذر 

َجالِ » ُجِؾ َيُؿقُت َمَع الـَِّساِء َأِو اْلَؿْرَأُة َتُؿقُت َمَع الرِّ  :َواْخَتَؾُػقا فِل الرَّ

 ، ُتْغَسُؾ فِل ِثَقابَِفا ُتْغَؿُس فِل اْلَؿاِء َغْؿًسا: َفَؼاَلْت َصائَِػةٌ 
ُّ
 .َهَؽَذا َقاَل الـََّخِعل

ْهرِيُّ   .َوَطَؾْقَفا الثَِّقاُب ُتْغَسُؾ : َوَقَتاَدةُ ، َوَقاَل الزُّ

ـُ الْبَْصرِيُّ  ـُ َراَهَقْيفِ  َوإِْسَحاُق ، َوَقاَل الَْحَس ـْ َفْقِق الثِّقَاِب : ْب
 .ُيَصبُّ َطَؾقَْفا اْلَؿاُء مِ

َٓ : قال ُفَؿا َقا ٍع َأكَّ
ـِ ُطَؿَر َوَكافِ ـِ اْب يـَا َط  .«ُتْرَمُس فِل ِثَقابَِفا»: َوُروِّ

ـْ َبْعضٍ َوُكؾُّ َما : ثؿ قال
َثـَا إِْسَؿاِطقُؾ ، َذَكْرَكا َطـُْفْؿ َتْؼِريٌب َبْعُضُف مِ ـُ  َحدَّ ْب

ـُ َهاُرونَ  ثـا َيِزيدُ : َقاَل ، ثـا َأُبق َبْؽرٍ : َقاَل ، ُقَتْقَبةَ  ـْ َسِعقدٍ ، ْب ـْ َمَطرٍ ، َط ـْ َكافِعٍ ، َط ، َط

ـِ ُطَؿرَ  ـِ اْب َجاِل َقاَل ، َط  .«ُتْرَمُس فِل اْلَؿاءِ »: فِل اْلَؿْرَأِة َتُؿقُت َمَع الرِّ
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ِعقدِ : َوَقاَلْت َصائَِػةٌ  ُؿ بِالصَّ ـْ َسِعقدِ ، َتَتَقؿَّ ـِ اْلُؿَسقِِّب  َهَؽَذا ُرِوَي َط ، ْب

 
ِّ
ادِ ، َوالـََّخِعل ـِ َأبِل ُسَؾْقَؿانَ  َوَحؿَّ ْأِي ، َوَأْحَؿدُ ، َوبِِف َقاَل َمالٌِؽ ، ْب  .َوَأْصَحاُب الرَّ

َْوَزاِطلُّ  ْٕ  : َيُؼقُل َوَكاَن ا
َ
ـُ َكَؿا ِهل ؿُ ، ُتْدَف َٓ َيَتَقؿَّ ُجُؾ َو  .َوَكَذلَِؽ الرَّ

ـْ َطَطاءٍ : َوَكَذلَِؽ َقاَل َطَطاءٌ  ـِ ، َوَقِد اْخُتؾَِػ فِقِف َط  .َواْلَحَس

بِقَؾ إَِلك اْلَؿاِء ، َوبَِؼْقِل َمالٍِؽ َأُققُل : َقاَل َأُبق َبْؽرٍ  ـْ َيِجُد السَّ َوَذلَِؽ َأنَّ ُحْؽَؿ َم

ؿْ ، ل َحاَلِة اْلَحَقاِة اْسَتْعَؿَؾ اْلَؿاءَ فِ  َوَكَذلَِؽ اْلَؿقُِّت إَِذا َلْؿ ُيقَجِد ، َفنِْن َلْؿ َيِجْد َيَتَقؿَّ

بِقُؾ إَِلك َغْسؾِِف بِاْلَؿاءِ  ؿَ ، السَّ  هـا. «َتَقؿَّ

يلمر  ملسو هيلع هللا ىلصوذلؽ أكف جعؾ ، بشلن ابـتف حقـ تقفقت ملسو هيلع هللا ىلصاهتؿام الـبل : وفيُ

 .ويحث طؾقف، بالُغسؾ

أن يتخؾػ طـ غزوٍة بدر مـ أجؾ  ڤوهؽذا حقـ سؿح لعثؿان ابـ طػان 

 .ڤتؿريض ابـتف رققة 

 .ملسو هيلع هللا ىلصهل ابـة الـبل : ڤوزيـب 

بـت طثؿان أبل  بـت وهل أمامة ولفا، تقفقت يف السـة الثامـة مـ الفجرة

 .ڤبـ الربقع  العاص

 :حهِ غطٌ املٝت 

 :«اْغِسْؾـََفا»: قولُ

 .ويغسؾ ثالثًا، ٕن إمر يػقد القجقب، الؿقتاستدل بف طؾك وجقب غسؾ 

 .«سبًعا»أو : ويليت يف الرواية إخرى، وتؽـ وترا، الزيادة تؽقن لؾحاجة

ـْ َذلِؽ»: قولُ َـّ َذلِؽ - أَْو أَْكثََر ِم  .ٕن الخطاب لؾؿممـقـ: بؽسر الؽاف: «إْن َرأَْيُت

 .كظافةوتحتاج إلك مزيد ، أي إذا رأيتـ الؿقتة تحتاج إلك ُغسؾ
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 .«َثالًَثا َأْو َخْؿًسا َأْو َسْبًعا»: ويف رواية يف البخاري

 هـا. هق إكثر إٓ يف رواية أبل داود مجاوزة السبعة: «سبًعا»: قولُ

 :«ثَلثا َأْو َخْؿًسا»: قولُ

 .«اغسؾـفا وتًرا ثَلًثا أو خؿًسا»: يف رواية

 :قال الـقوي 

ـْ َثاَلًثا، اْلُؿَراُد اْغِسْؾـََفا ِوْتًرا» َـّ إَِلك ِزَياَدٍة َطَؾْقَفا لإِْلِْكَؼاِء ، َوْلَقُؽ َفنِِن اْحَتْجُت

ـْ َخْؿًسا  هـا «َفْؾَقُؽ

 :قال الحافظ ابـ حجر 

 هـا. «والثالثة مستحبة، وحاصؾف أن اإليـار مطؾقب»

وذلؽ ٕن السدر يؾقـ ، أي يؽقن الؿاء مختؾط بالسدر: «بَِؿاٍء َوِسْدرٍ »: قولُ

 .والؿاء يـظػف، الجسؿ

 .إذا كان ما ُخؾِط بف صاهرا، بـجس أن الؿاء الؿخؾقط بغقره لقس: وفيُ

 .جقاز قطع السدر لؾحاجة: وفيُ

َِخقَرِة َكاُفقًرا»: قولُ ْٕ ل ا
ـَ فِ ـْ َكاُفقرٍ  - َواْجَعْؾ  :«َأْو َشْقًئا ِم

 .مـ الراوي: الشؽ

 .ُيطقَّب بف إمقات وهق كقع مـ الطقب، اجعؾـ يف آخر ُغسؾة كافقراً : والؿعـك

 :ٚفٝ٘ فا٥دتإ 

 .تـبعث مـف ريح صقبة أهنا: إولك

فنكف سقليت ; ويستثـك مـ وضع الؽافقر اُلؿْحِرم، طدم يبقسة الجسؿ: الثاكقة

 .«وٓ تؿسقه صقًبا»: يؼقل ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل 
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ـِل»: قولُ َـّ َفآِذكَّ كؿا يف ، فاإلذن يليت بؿعـك اإلخبار; أي أخربكـل: «َفنَِذا َفَرْغُت

اهلل  وبؼقل،  [81: يقسػ] ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴿: ققلف تعالك

 :﴿[38: الحج] ﴾ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ. 

ما احتاج إلك ، إذ لق كان يعؾؿ الغقب، ٓ يعؾؿ الغقب ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل : وفيُ

 .إخبارهـ لف

اهُ »: قولُ ا َفَرْغـَا آَذكَّ  :«َفَؾؿَّ

 .ومبادرهتؿ إلك ذلؽ ملسو هيلع هللا ىلصامتثال الصحابة ٕمر الـبل : وفيُ

 :«َفَلْطَطاَكا َحْؼَقهُ »: قولُ

 .والؿراد بف اإلزار الذي طؾك الحؼق، ويجقز كسرها، بػتح الؿفؿؾة

 .وهذا خاٌص بف، ملسو هيلع هللا ىلصالتربك بآثار الـبل : وفيُ

 .خالفا لؿا ذهب إلقف ابـ الؿؾؼـ وغقره مـ الّشراح طؾك جقاز التربك بالصالحقـ

، وشعره، وبعرقف، أن يتربكقا بف، ڤأذن لؾصحابة  ملسو هيلع هللا ىلصوالصحقح أن الـبل 

 .ٓ الؿؼال، وإذكف لفؿ بؾسان الحال، ولؿ يلذن بغقره

 .أي اجعؾـف شعاًرا وهق أن يجعؾ مؿا يؾل الجسد: «َأْشِعْرَكَفا بِفِ »: قولُ

ـْ َطْبدِ  ـِ  فَع ـِ َطبَّاسِ  اْلُؿَفْقِؿ ـِ َسْفؾِ  ْب ِه  ْب ـْ َجدِّ ـْ َأبِقِف َط ـِ َسْعٍد َط َأنَّ ، ڤْب

  َرُسقَل 
ِ
َْكَصاُر ِشَعارٌ »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ْٕ  .(1)«َوالـَّاُس ِدَثارٌ ، ا

 .هق الؾباس الذي يؾل الجسد مباشرة: فالشعار

أططاهـ هذا  ملسو هيلع هللا ىلصفالـبل ; هق الؾباس الذي يؽقن مـ الخارج: والدثار

 .وأمرهـ أن يؽػـفا فقف، الحؼق
                                                                                       

 (.2172(، ومسؾؿ يف صحقحف )5441أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)
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 .جقاز كػـ الؿرأة يف ثقب الرجؾ: وفيُ

إٓ أن اإلزار يغطل الجسؿ ; شبقف الرداء: واإلزار: «َتْعـِل إَزاَرهُ »: قولُ

 .والرداء يغطل الجسؿ إطؾك، إسػؾ

 :«(َأْو َسْبًعا»: )َوفِل ِرَواَيةٍ : قولُ

، فنن احتاجت إلك زيادة زيد، ولؽـ ُتغسؾ ثالث، وهذا لقس طؾك التلبقد

 .الزيادة وتًراوتؽقن 

 :«اْبَدْأَن ِبَؿَقاِمـَِفا َوَمَقاِضِع اْلُقُضقِء ِمـَْفا»: قولُ

 .استحباب البدء بالقؿقـ يف اُلغسؾ والقضقء وغقره: فيُ

وغسؾ ، ثؿ غسؾ القجف، فقبدأن فقف بغسؾ الرأس، الشؼ إيؿـ: ومقامـفا

 .وغسؾ الشؼ إيؿـ، وغسؾ الرجؾقـ، القديـ

كالقضقء  ،أو الرجؾ، فُتقضل الؿرأة، بؿقاضع القضقء لػضؾفاأكف يبدأ : وفيُ

 .لؾصالة

ٕن ذلؽ سقمدي إلك كزولف إلك ; وٓ يؾزم أن يصب يف فؿف أو أكػف الؿاء

ويغسؾ وجفف ثؿ يغسؾ ، وإكؿا يـظػف بخرقف، وربؿا أخرج ما فقف مـ أذى، البطـ

 .ثؿ يغسؾ رجؾقف، يديف إلك الؿرفؼقـ

وأما إن يؽتػك بغسؾف ، ما أن ُيؿسح بعؿقم إدلةفن; ولؿ يذكر مسح الرأس

 .لؽـ السـة ما تؼدم، ولق غسؾ طؾك غقر هذا القجف أجزأه، بالؿاء

 :«َوَجَعْؾـَا َرْأَسَفا َثََلَثَة ُقُرون: َوإِنَّ ُأمَّ َططِقََّة َقاَلْت »: قولُ

وُيجعؾ يف ; ضػر الشعر لؾؿرأة الؿقتة حتك ٓ يتــاثر طؾك وجــففا: وفيُ

 .«فللؼقـاها خؾػف»: كؿا جاء يف بعض الروايات، خؾػ الرأس
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 .كؼض شعر الؿرأة حتك يستقطب الؿاء جؿقع أجزاء الرأس: وفيُ

القاجب الؽػائل إذا قام بف البعض سؼط طـف ، أن غسؾ الؿقت واجب: وفيُ

 .أخريـ

 .وكحق ذلؽ، وهذا لؾُغسؾ، هذا لحػر الؼبقر، التخصص يف مثؾ هذا الحال: وفيُ

 .تطققب الؿسؾؿ حتك يؽقن صقًبا حًقا ومقتا: وفيُ

بؾ لف أن يلخذ خرقة ; فال يجقز لف أن يؿس فرجف: وإذا غسؾ اإلكسان الؿقت

 .ويغسؾ هبا فرجف

 .وٓ يجقز لف أيضا أن يـظر إلك فرجف

فنن كان مـ أذى ، وإكؿا يرفعف قؾقاًل ثؿ يحرك قؾقؾ; وٓ يبالغ يف طصر بطـف

 .قد تجفز لؾخروج خرج

وإكؿا لفؿ أن ، وإن خرج مـ الؿقت أذى بعد الغسؾ فال يؾزم إطادة الغسؾ

 .أو شلء مـ ذلؽ، يضعقا لف حػاضات

 .وإذا كان الرجؾ شعره صقيالً فال يؾزم أن يظػر

 وهؾ يجقز أن يؼصر شاربف؟

 .وأما إضافر فترتك كؿا هل; ٓبلس بذلؽ طؾك ققل ٕهؾ العؾؿ

، حًقا كان أو مقتا، وٓ بتؼصقر، لفا بحؾٍؼ فال يجقز التعرض : وأما الؾحقة

 .واهلل أطؾؿ
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 إذا ٚقع عٔ ، بُٝٓا زدٌ ٚاقف بعسف١»: رحدٜح

 د... اغطًٛٙ مبا٤: اهلل فكاٍ زضٍٛ، زاحًت٘ فٛقصت٘

 

ـْ َطبْدِ  - 167   )َط
ِ
ـِ َطبَّاٍس  اَّلل ـْ ، بَقْـََؿا َرُجٌؾ َواِقٌػ بَِعَرَفةَ »: َقاَل  ڤْب إْذ َوَقَع َط

  َفَؼاَل َرُسقُل  - َفلَْوَقَصْتفُ : َأْو َقاَل  - َفَقَقَصْتفُ ، َراِحَؾتِفِ 
ِ
، اْغِسُؾقُه بَِؿاٍء َوِسْدرٍ »: ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل

ـِ  ـُقُه فِل َثْقَبْق ّـِطُقهُ . َوَكػِّ َٓ ُتَح ُروا َرْأَسفُ ، َو َٓ ُتَخؿِّ ُف ُيبَْعُث َيْقَم الِْؼَقاَمِة ُمَؾبًِّقا. َو  .«َفنِكَّ

َٓ َرْأَسفُ »: ةَوفِل ِرَوايَ  ُروا َوْجَفُف َو َٓ ُتَخؿِّ  .كسر العـؼ: الققص .((1)«َو

l: 

 .لبقان كقػقة تؽػقـ الؿحرم: احلديث ساق املصيف 

 .الحج فريضة القققف بعرفف يف: وفيُ

، أن يؿقت هذا الرجؾ اهلل  سرطة الؼدر طؾك اإلكسان إذ شاء: وفيُ

 .وهق يف هذا الؿقصـ

ـْ َجابِرٍ ، فؿـ ختؿ لف بخقر بعث طؾك خقر; بالخقاتقؿأن إطؿال : وفيُ ، ڤ َط

 : َقاَل 
َّ
 ُيْبَعُث ُكؾُّ »: َيُؼقُل ، ملسو هيلع هللا ىلصَسِؿْعُت الـَّبِل

 .(2)«َطَؾك َما َماَت َطَؾْقفِ  َطْبدٍ 

ُف ُيْبَعُث يقَم الؼقامِة ُمَؾبًِّقا»: يف هذا الحديث ويدل طؾقف ققلف  ويف ، «فنكَّ

 .«ُمَؾبَِّدا»: رواية
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 :«بقـؿا رجؾ واقػ ِبَعَرَفةَ »: قولُ

 :ملسو هيلع هللا ىلصالذي قال طـف الـبل ، هل الؿشعر الؿعروف: طرفة

، أو خؿسة طشر كقؾق مرتاً ، قريب أربعة طشر، وبقـف وبقـ مؽة، «الحج طرفة»

 .إلك جفة الجـقب

ـْ َراِحَؾتِفِ »: قولُ ؾ، الؿراد هبا هـا البعقر: «إْذ َوَقَع َط  .أو ما ُيرَكب وُيَرحَّ

 .كؿا ذكر الشراح، ملسو هيلع هللا ىلصوكان هذا الرجؾ واقًػا قريب مـ الـبل 

 .أي ألؼتف مـ طؾقفا حتك اكؽسرت طـؼف: «َفَقَقَصْتفُ »: قولُ

 :«اْغِسُؾقُه بَِؿاٍء َوِسْدرٍ »: قولُ

وٓ يجقز ، ٕكف ُمْحِرم، إٓ أكف لؿ يذكر الؽافقر، وهق مقافؼ لؾحديث إول

 .أو الطقب، أن يؿسف الؽافقر

ـِ »: قولُ ـُقُه فِل َثْقَبْق  :ويف رواية: «َوَكػِّ

ـُقُه فِل َثْقَبْقفِ »  .«َوَكػِّ

، ڤكؿا تؼدم حديث طائشة ، الؿشفقر أن الؿقت يؽػـ بثالث أثقاب

 .لؽـ هذا ُمْحِرم والؿحرم لقس لف إٓ ثقبان

َٓ ُتَحـُِّطقهُ »: قولُ  .أو كحق مـ ذلؽ، أو كافقًرا، أي ٓ تؿسقه صقًبا: «َو

ُروا َرْأَسفُ »: قولُ َٓ ُتَخؿِّ  .أي ٓ تغطقا رأسف: «َو

ُروا وجَفف وٓ رأَسفُ »: زاد بعضفؿ ذكرها ، وكؾؿة القجف شاذة، «وٓ ُتَخؿِّ

 .ولعؾف ذكرها لبقان طؾتفا، مسؾؿ متابعة

ُف ُيْبَعُث َيْقَم اْلِؼَقاَمِة ُمَؾبًِّقا»: قولُ فقبعث كؾ ، هذا تعؾقؾ لعدم التغطقة: «َفنِكَّ

وإن كان ، لعؾف إن كان يؾبل يبعث مؾبًقا، يبعث حاًجا، ما مات طؾقف طؾك طبد
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 .مؽربًا ُيبعث مؽًبرا

 :والشاٍد مً سوق احلديث يف ٍرا املوطً

سؼط اإلثؿ طـف ، إذا قام بف البعض، وهق واجب كػائل، وجقب غسؾ الؿقت

 .أخريـ

 .أثقابفويؽػـ يف ، بقـؿا الشفقد ٓ ُيغسؾ، وجقب غسؾ اُلؿْحرم: وفيُ

قال ، اهلل السالمة مـ أهقال ذلؽ الققم كسلل، إثبات البعث والـشقر: وفيُ

 .[211: الؿممـقن] ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې﴿: تعالك

 .اإلثارة: والبعث يف الؾغة

وذلؽ بعد أن ُيـػخ يف ، بعث الـاس مـ قبقرهؿ أحقاء: ويف آصطَلح

،  [62 :يس] ﴾ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې﴿: الصقر قال تعالك

 .الؿشل السريع متؼارب الُخطا: والـسَلن هق

حتك ٓ ، أن اإلكسان إذا استطاع أن يبادر بإطؿال الصالحة فعؾ: وفيُ

 .أو كحقه، ُيحال بقـف وبقـفا بؿقٍت 

، فؿا ترك شلء إٓ وبقـف وجاله، ٕحؽام إمة ملسو هيلع هللا ىلصبقان الـبل : وفيُ

 ؟«تخؿروا رأسفوٓ »: بؼقلف كقػ يؼقلواطرتض بعضفؿ طؾك هذا الحديث 

 .ومعؾقم أن الؿقت غقر مؽؾػ، اطتؿاًدا طؾك أكف مات ُمْحِرًما

لقتؿقز بف ولُقبعث ; بذلؽ ملسو هيلع هللا ىلصوإكؿا قؾـا أمر الـبل ، كحـ لؿ كؼؾ أكف مؽؾػ

 ٕكف مخالػ لؾـص; وٓ طربة باطرتاضفؿ. واهلل أطؾؿ، طؾقف
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 ْٗٝٓا عٔ اتباع »: رحدٜح

 د«ادتٓا٥ص ٚمل ٜعصّ عًٝٓا

 

ـْ  -168 َْكَصاِريَّةِ  َططِقَّةَ  أُمِّ  )َط ْٕ ـْ  ُكِفقـَا» :َقالَْت  ڤ ا  .((1)«َطَؾقْـَا ُيْعَزمْ  َولَؿْ  الَْجـَائِزِ  اتِّبَاعِ  َط

l: 

 :حهِ غٗٛد املسأ٠ ادتٓاش٠ 

 .حؽؿ شفقد الؿرأة الجـازة: لبياٌ استدل بُ املصيف 

وزيارة الؼبقر ، وقد ذهب جؿفقر العؾؿاء إلك مـع الؿرأة مـ اتباع الجـائز

 :واتباع الجـائز، طؾك جقاز زيارة الؿرأة لؾؼبقر، واستدل بف الطرف أخر

والذي هناُهؿ هق ، استدلقا بؼقلفا ُكِفقـَا: فالذيـ استدلقا طؾك الؿـع مطؾؼا

أو ، أو ُكِفقـا، ُأمركا، فنن ققل الصحابل، فالحديث لف حؽؿ الرفع، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسقل

 .لف حؽؿ الرفع، كـا كػعؾ

ومؿا يدل طؾك رفعف كقهنؿ يػعؾقن يف طفد  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  والـاهل لفؿ رسقل

وأما أن ققل التابعل مـ السـة فُقتبادر إلك سـة الصحابة ، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسقل

 .اهلل طؾقفؿ رضقان

فربؿا حصؾ مـفـ ، لؿا هـ طؾقف مـ الضعػ، وهنل الـساء طـ اتباع الجـائز

 .ة الؽثقرولطؿ الخدود كؿا هق طاد، وشؼ الجققب، التسخط
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 :كؿا سقليت، ألػاضف خاصة بالرجالوإمر باتباع الجـائز 

 .«َأْسرُِطقا بِاْلِجـَاَزةِ »: ڤيف مثؾ حديث أبل هريرة 

  َخَرْجـَا َمَع َرُسْقلِ »: ڤويف مثؾ حديث الرباء 
ِ
وٓ أطؾؿ حديًثا ، «ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

 .ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  واحدا يف أن الـساء ُكـ يشفدن الجـازة يف زمـ رسقل

بؾ إن ، ومػفقم هذا الحديث أن الرجال ملمقرون باتباع الجـائز كؿا سقليت

كؿا يف حديث ، وهق مـ حؼقق الؿسؾؿقـ، اتباع الجـائز واجب طؾك الؽػاية

 .وقد تؼدم اإلشارة إلقفؿا، اهلل طؾقفؿ وأبل هريرة رضقان، الرباء

 .الـعش والؿراد بالجـازة هـا الجثة الؿقتة ولقس

 :«ُيْعَزْم َطَؾْقـَاَوَلْؿ »: قولُ

إرشادًا  ملسو هيلع هللا ىلصوإكؿا هناهـ ، أي لؿ يؽـ الـفل طزيؿًة بحقث أكف َيحرم آتباع

 .وحالفـ، لفـ لؿا ُيعؾؿ مـ ضعػفـ

 :♫قال الـقوي 

  َمْعـَاُه َكَفاَكا َرُسقَل »
ِ
 َطِزيَؿِة َتْحِريؿٍ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

َ
َٓ َكْفل  َكَراَهِة َتـِْزيٍف 

َ
ـْ َذلَِؽ َكْفل  .َط

 .َأْصَحابِـَا َأكَُّف َمْؽُروٌه َلْقَس بَِحَراٍم لَِفَذا اْلَحِديِث َوَمْذَهُب 

َباِطَفا: َقاَل ُجْؿُفقُر اْلُعَؾَؿاءِ : َقاَل اْلَؼاِضل ـَ اتِّ
َـّ مِ  .بَِؿـِْعِف

ابَّةِ ، َوَأَجاَزُه َمالٌِؽ ، َوَأَجاَزُه ُطَؾَؿاُء اْلَؿِديـَةِ   هـا. «َوَكِرَهُف لِؾشَّ

 :يًكبٛزحهِ شٜاز٠ املسأ٠  

 :وقد اختؾػ العؾؿاء يف زيارة الؿرأة لؾؼبقر

 :جاء بؿا مستدلقـ ،ذلؽ جقاز إلك العؾؿ أهؾ بعض وذهب ،الؿـع طؾك فجؿفقرهؿ

ـْ ُسَؾْقَؿانَ  ـْ َأبِقِف  َط ـِ ُبَرْيَدَة َط   َقاَل َرُسقُل : َقاَل ، ڤْب
ِ
َقْد ُكـُْت »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـْ ِزَياَرِة اْلُؼُبقِر  ُر َكَفْقُتُؽْؿ َط َفا ُتَذكِّ ِف َفُزوُروَها َفنِكَّ ل ِزَياَرِة َقْبرِ ُأمِّ
ٍد فِ َفَؼْد ُأِذَن لُِؿَحؿَّ
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ِخَرةَ  ْٔ  .(1)«ا

وكؿا أن اإلذن طاٌم يف حؼ الرجال ، قالقا والـفل طاٌم يف حؼ الرجال والـساء

 .والـساء

إذ أن ذلؽ ، بقـؿا ذهب الطرف أخر إلك أن إمر إكؿا هق متعؾٌؼ بالرجال

 .خصائصفؿ مـ

ـِ َمالٍِؽ  واستدل مـ جقز ذلؽ بحديث َأَكسِ   »: َقاَل ، ڤْب
ُّ
 ملسو هيلع هللا ىلصَمرَّ الـَّبِل

َقاَلْت إَِلْقَؽ َطـِّل َفنِكََّؽ َلْؿ ُتَصْب  اَّللَ َواْصبِرِي اتَِّؼلبِاْمَرَأٍة َتْبؽِل ِطـَْد َقْبٍر َفَؼاَل 

 
ُّ
  ملسو هيلع هللا ىلصبُِؿِصقَبتِل َوَلْؿ َتْعِرْفُف َفِؼقَؾ َلَفا إِكَُّف الـَّبِل

ِّ
َفَؾْؿ َتِجْد ِطـَْدُه  ملسو هيلع هللا ىلصَفَلَتْت َباَب الـَّبِل

ـَ  ابِق ُ »: َفَؼاَل ، َلْؿ َأْطِرْفَؽ : َفَؼاَلْت ، َبقَّ ْٕ ْدَمِة ا ْبُر ِطـَْد الصَّ َؿا الصَّ الحديث ، (2)«وَلكإِكَّ

مـ ، وإكؿا أكؽر طؾقفا ما وقع مـفا، ولؿ ُيـؽـر طؾقفا زيارة الؼبقر، متػٌؼ طؾقف

 .والتذمر، التسخط

ـْ َطاِئَشَة   َتْعـِل فِل ِزَياَرِة اْلُؼُبقرِ  َكْقَػ َأُققُل َيا َرُسقَل : َقاَلْت  ڤَوَط
ِ
، اهلل

ََلُم َطَؾك َأْهِؾ »: ُققلِل: َقاَل  ـَ السَّ ـَ َواْلُؿْسِؾِؿق ـَ اْلُؿْمِمـِق َياِر ِم اَّللُ  َوَيْرَحؿُ ، الدِّ

ـَ  ـَ ِمـَّا َواْلُؿْسَتْلِخرِي ا إِْن َشاءَ ، اْلُؿْسَتْؼِدِمق  .َرَواُه ُمْسؾِؿٌ ، (3)«اَّللُ بُِؽْؿ َلََلِحُؼقنَ  َوإِكَّ

، طؾك أن ذلؽ جائٌز لؾـساء، ولؿ يؼؾ لفا ٓ يجقز لؽ أن تزوري الؼبقر 

 :كؿا هق مؼرر يف أصقل الػؼف، شرعٌ  ملسو هيلع هللا ىلصوإقرار الـبل 

َؾـــعْ  ـــل َطْصـــرِِه ُثـــؿَّ اِصَّ
 َوَمـــا َجـــَرى فِ

 

ُه َفْؾُقتََّبــــــــــــعْ    َطَؾقــــــــِْف إِْن َأَقــــــــــــرَّ
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ا َحِديث َأبِل ُهَرْيَرَة    َأنَّ َرُسقَل »: ڤوَأمَّ
ِ
اَراِت اْلُؼُبقرِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ـَ َزوَّ  .(1)«َلَع

 .«َزائَِرات اْلُؼُبقر»: وفِل ِرَواَية

، وهق بؿجؿقع الطرق ثابت، ڤ، وأبل هريرة، فؼد جاء طـ ابـ طباس

أو ُيحَؿؾ طؾك مـ أكثرت ٕن ، فُقحَؿؾ طؾك مـ وقع مـفا الؿخالػات الشرطقة

اَراِت »: لػظ  .يدل طؾك الؿبالغة يف الزيارة وكثرهتا، «َوَزائَِرات، َزوَّ

: تليت إحداهـ وتؼقل، هق يف بعض البؾدانأو أكف ُيحؿؾ طؾك الُؿَسباِلت كؿا 

فُتعطك بعض الؿال ، وكذا، فؾؼقتف يشؽق مـ كذا، أو أخاك، زرت البارحة أباك

 .طؾك ادطاء هذا الغقب
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 أضسعٛا بادتٓاش٠ فإْٗا إٔ »: رحدٜح

 د«...فٝدس تكدَْٛٗا إيٝ٘: تو صاذت١

 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ  - 169 ـْ الـَّبِلِّ ، ڤ )َط َفا إْن َتُؽ »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص َط َأْسرُِطقا بِالِْجـَاَزِة َفنِكَّ

ُمقَكَفا إلَْقفِ : َصالَِحةً  ـْ ِرَقابُِؽؿْ : َفَشر  : َوإِْن َتُؽ ِسَقى َذلَِؽ . َفَخْقٌر ُتَؼدِّ  .((1)«َتَضُعقَكُف َط

l: 

وطدم ، لبقان استحباب اإلسراع بالجـازة: احلديث ساق املصيف 

 .شرطلتلخقرها طـ الدفـ لغقر طذر 

: ڤمع أكف قد جاء مـ حديث أبل بؽرة ، ولقس الؿراد اإلسراع يف الؿشل

 .«أهنؿ كاكقا يـسؾقن بالجـازة كسال»

ـِ َطبَّاٍس ، وهناهؿ طـ مشقة التؿاوت ، ڤفعـ َطَطاٌء َقاَل َحَضْرَكا َمَع اْب

ـُ َطبَّاٍس   َهِذِه َزْوَجُة ال»: ڤِجـَاَزَة َمْقُؿقَكَة بَِسِرَف َفَؼاَل اْب
ِّ
َفنَِذا َرَفْعُتْؿ ، ملسو هيلع هللا ىلصـَّبِل

َٓ ُتَزْلِزُلقَها، َفاَل ُتَزْطِزُطقَها، َكْعَشَفا  ، َواْرُفُؼقا، َو
ِّ
َكاَن ، تِْسعٌ  ملسو هيلع هللا ىلصَفنِكَُّف َكاَن ِطـَْد الـَّبِل

َٓ َيْؼِسُؿ لَِقاِحَدةٍ ، َيْؼِسُؿ لَِثَؿانٍ   .(2)«َو

ُيعجؾ بدفـفا طؾك ولقس الؿراد أن ، هـا التعجقؾ بدفـفا: والؿراد باإلسراع

والحرص كذلؽ طؾك ، والؽػـ، بؾ بعد أخذ ما يجب لفا مـ الغسؾ، أي حالٍ 

ـْ َطاِئَشَة  ملسو هيلع هللا ىلصفنن الـبل ، تؽثقر الؿصؾقـ  ، ڤقد رغب يف ذلؽ فَع
ِّ
ـْ الـَّبِل  ملسو هيلع هللا ىلصَط
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ـَ َيْبُؾُغقَن ِماَئًة ُكؾُّ »: َقاَل  ـْ اْلُؿْسِؾِؿق ٌة ِم ـْ َمقٍِّت ُتَصؾِّل َطَؾْقِف ُأمَّ َّٓ َما ِم ُفْؿ َيْشَػُعقَن َلُف إِ

ُعقا فِقفِ   .(1)«ُشػِّ

َٓ ُيْشرُِكقَن »: َوفِل ِرَواَيةٍ  ِف َأْرَبُعقَن َرُجًَل 
ـْ َرُجٍؾ َمقٍِّت َفَقُؼقُم َطَؾك ِجـَاَزتِ َما ِم

َعُفؿُ  َّٓ َشػَّ  َشْقًئا إِ
ِ
 .أخرجف مسؾؿ، (2)«اَّللُ فِقفِ  بِاَّلل

 :حهِ ايدفٔ يف ايًٌٝ 

، وذلؽ خشقة أن ٓ ُيحسـ كػـف، أن ُيدَفـ الؿقت لقاًل  ملسو هيلع هللا ىلصوقد هنك الـبل 

 .ڤأخرجف مسؾؿ طـ جابر 

 .وقربها، الؿسارطة إلك تجفقزها: والؿراد باإلسراع

َفا إْن َتُؽ َصالَِحةً »: قولُ  .وربؿا كان رجالً أو امرأة، أي الجـازة: «َفنِكَّ

 اهلل لفا مـ الخقر ما أطده حتك تصؾ إلك، فقتعاون معفا طؾك الرب والتؼقى

: أكف ُيَؼال لف: وفقف، ڤكؿا ثبت يف حديث الرباء ، والـعقؿ الؿؼقؿ، العظقؿ

 .«َأْبِشْر بَِرْوٍح َوَرْيَحاٍن َوَربٍّ َغْقرِ َغْضَبانَ »

ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک ک ﴿: كؿا يف ققلف تعالك، وهق ضاهر الؼرآن

ک گ گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ 

 ھھ ھ ےے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ 

 .[7:-99: القاقعة] ﴾﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹

ُمقَكَفا إَلْقفِ »: قولُ   :«َفَخْقٌر ُتَؼدِّ

 .وُيػرش لف مـ الجـة، حقث ُيػتح لف باٌب إلك الجـة
                                                                                       

 (.58:أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (1)

 .ڤمـ حديث ابـ طباس  (،59:أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (2)



            

 531 ملسو هيلع هللا ىلصكتاب صفة صالة النيب 
 

ـْ ِرَقاِبُؽؿْ : َفَشر  : وإن َتُؽ ِسَقى َذلَِؽ »: قولُ  :«َتَضُعقَكُف َط

 .وهذا ملخقٌذ بالؿػفقموالػساد ، الؿسارطة إلك مجاكبة أهؾ الشر: وفيُ

ـْ ِرَقابُِؽؿْ »: ولقس الؿراد هـا َفَشر   أهنا تبؼك طؾك الرقبة ذلؽ : «َتَضُعقَكُف َط

 .ولؽـ ُيحؿؾ أن آكسان يتخؾص مـ تبعات الجـازة ومـ إلقفا، الققت كؾف

 :حهِ دفٔ ايهفاز 

مـ أو ، سقاًء أن كاكقا مـ الؿسؾؿقـ، يجب مقاراة جؿقع إمقات أكف: وفيُ

 .جعؾ ذلؽ شعقرة لؾجـس اإلكساين اهلل  ٕن; الؽافريـ

يف  وألؼك هبؿ، يقم بدر، قد دفـ مـ ُقتِؾ مـ كػار قريش ملسو هيلع هللا ىلصبؾ إن الـبل 

 .مقاراًة لجثؿاهنؿ، الؼؾقب
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 صًٝت ٚزا٤ ايٓيب ع٢ً »: رحدٜح

 د«اَسأ٠ َاتت يف ْفاضٗا فكاّ ٚضطٗا

 

ـْ َسُؿَرةَ  - 179 ـِ ُجـُْدٍب  )َوَط ْقت َوَراَء الـَّبِلِّ »: َقاَل ، ڤْب َطَؾك اْمَرَأٍة  ملسو هيلع هللا ىلص َصؾَّ

 .((1)«َماَتْت فِل كَِػاِسَفا َفَؼاَم فِل َوَسطَِفا

l: 

والرجؾ يف حال ، لبقان محؾ الؼقام مـ الؿرأة: احلديث ساق املصيف 

 .الصالة طؾقفؿا

ـِ ُجـُْدٍب  َسُؿَرةَ »: قولُ ، فقق مائة حديث ملسو هيلع هللا ىلصطـ الـبل  ڤروى : «ڤْب

 .ڤوهق مـ أواخر مـ مات مـ الصحابة 

ك فقف الؿاء، مات يف قدرٍ  ڤ ُذكر أكف لقتداوى فقف مـ مرض فسؼط ، كان قد حؿَّ

َـّارِ »: وطؾقف ُيحؿؾ حديث، فقف فؿات  .فؿعـاه أكف مات بالـار، (2)«آِخُرُكْؿ َمْقًتا فِل ال

 :«فِل كَِػاِسَفا َفَؼاَم فِل َوَسطَِفاَطَؾك اْمَرَأٍة َماَتْت  ملسو هيلع هللا ىلص َصؾَّْقت َوَراَء الـَّبِلِّ »: قولُ

ـْ َأبِل َغالٍِب ، وجاء بؿعـاه ـِ َمالٍِؽ  َصؾَّْقُت َمَع َأَكسِ : َط َطَؾك َجـَاَزِة »: ڤْب

ـْ ُقَرْيٍش َفَؼاُلقا َيا َأَبا َحْؿَزَة َصؾِّ ، َرُجٍؾ َفَؼاَم ِحَقاَل َرْأِسفِ 
ُثؿَّ َجاُءوا بَِجـَاَزِة اْمَرَأٍة مِ

ِريِر َفَؼاَل َلُف اْلَعاَلءُ َطَؾْقَفا    َفَؼاَم ِحَقاَل َوَسِط السَّ
َّ
ـُ ِزَياٍد َهَؽَذا َرَأْيَت الـَّبِل َقاَم  ملسو هيلع هللا ىلصْب
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ا َفَرَغ َقاَل  ُجِؾ ُمَؼاَمَؽ مِـُْف َقاَل َكَعْؿ َفَؾؿَّ ـْ الرَّ
َطَؾك اْلَجـَاَزِة ُمَؼاَمَؽ مِـَْفا َومِ

 .وقد تؼدم، أخرجف الرتمذي، «اْحَػُظقا

 :«ملسو هيلع هللا ىلص َصؾَّْقت َوَراَء الـَّبِلِّ » :قولُ 

: وتليت بؿعـك وراء، ووراء تليت بؿعـك أمام ملسو هيلع هللا ىلصآستدٓل بػعؾ الـبل : فيُ

 .الؿراد أكف أمامفؿ،  [:8: الؽفػ] ﴾ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ﴿

 :«َطَؾك اْمَرَأٍة َماَتْت ِفل كَِػاِسَفا»: قولُ 

 .بلهنا ماتت وهل يف الـػاس: وققؾ يف ترجؿتفا، ڤهل أم كعب 

 :«َفَؼاَم فِل َوَسطَِفا»: قولُ

لؽـ الذي ، وطؾك الجـقـ، السبب يف ذلؽ حتك يصؾل طؾقفا: قال بعضفؿ

حديث أكس داٌل طؾك أن  فنن، ڤيظفر أن هذا خالف ما يف حديث أكس 

أم غقر ، سقاًء كاكت حاماًل ، وطـد وسط الؿرأة، أن يؼقم طـد رأس الرجؾ، السـة

 .أسرت لفاولعؾف واهلل أطؾؿ يؽقن ، حامؾ

 .وهقلهتا واحدة وحؽؿفا واحد، والـساء، الصالة طؾك الرجال: وفيُ 

ُجؾِ : باب»: ♫قال اإلمام البخاري  ـَ الَؿْرَأِة َوالرَّ
ـَ َيُؼقُم مِ  .«َأْي

 :(1333تحت حديث ) قال الحافظ 

َفا بِِخاَلِف َوَذلَِؽ َمْطُؾقٌب ، َفنِنَّ اْلِؼَقاَم َطَؾْقَفا ِطـَْد َوَسطَِفا لَِسْترَِها» فِل َحؼِّ

ُجؾِ  َٓ َيُؽقَن ُمْعَتَبًرا َوَأنَّ َذلَِؽ َكاَن َقْبَؾ اتَِّخاِذ الـَّْعِش لِؾـَِّساءِ ، الرَّ  .َوَيْحَتِؿُؾ َأْن 

ْتُر اْلَؿْطُؾقُب  ا َبْعَد اتَِّخاِذِه َفَؼْد َحَصَؾ السَّ  .َفَلمَّ

َمالِ  َولَِفَذا َأْوَرَد اْلُؿَصـُِّػ التَّْرَجَؿَة َمْقِردَ  ُجِؾ ، السُّ ـَ الرَّ َوَأَراَد َطَدَم التَّْػِرَقِة َبْق

 .َواْلَؿْرَأةِ 
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ـْ  (42:5) َوَأَشاَر إَِلك َتْضِعقِػ َما َرَواُه َأُبق َداُودَ  ـْ َصِريِؼ َأبِل َغالٍِب َط
مِ

ـِ َمالٍِؽ  َأَكسِ  َطَؾك اْمَرَأٍة َفَؼاَم َأكَُّف َصؾَّك َطَؾك َرُجٍؾ َفَؼاَم ِطـَْد َرْأِسِف َوَصؾَّك »: ڤْب

ـُ ِزَياٍد َأَهَؽَذا َكاَن َرُسقُل  ِطـَْد َطِجقَزتَِفا َفَؼاَل َلُف اْلَعاَلءُ    ْب
ِ
 .«َكَعؿْ : َيْػَعُؾ َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

 : بـ رشقد َطـ ابـ الُْؿَرابِطِ  َوحؽك
َ
َأكَُّف َأبَْدى لَِؽْقكَِفا ُكَػَساَء ِطؾًَّة ُمـَاَسبًَة َوِهل

َٓ ُيَصؾَّك اْستِْؼبَاُل  ـَ َكُعْضٍق مِـَْفا ُثؿَّ ُهَق  َب بَِلنَّ اْلَجـِق َطاِء َوُتُعؼِّ ـْ َبَرَكِة الدُّ
َجـِقـَِفا لِقَـَاَلُف مِ

َٓ ُيْؼَصَد َواهلُل َأْطَؾؿُ ، َطَؾقْفِ   هـا. «إَِذا اكَْػَرَد َوَكاَن ِسْؼًطا َفَلْحَرى إَِذا َكاَن بَاقِقًا فِل َبْطـَِفا َأْن 
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 اهلل بس٤ٟ َٔ  إٔ زضٍٛ»: رحدٜح

 د«ٚايػاق١، ٚاذتايك١، ايصايك١

 

ـْ َأبِل ُمقَسك َطْبدِ  - 171   )َط
ِ
ـِ َقْقسٍ  اَّلل   َأنَّ َرُسقَل »: ڤ ْب

ِ
ـْ  ملسو هيلع هللا ىلص اَّلل َبرِيٌء ِم

الَِؼةِ  ةِ ، َواْلَحالَِؼةِ ، الصَّ اقَّ الَِؼةِ  .((1)«َواْلشَّ  .التل ترفع صقتفا طـد الؿصقبة: الصَّ

l: 

 .وما يؾحؼفا مـ أفعال الجاهؾقة، لبقان حرمة الـقاحة: ساق املصيف 

 :حهِ ايٓٝاح١ ع٢ً املٝت 

، وجعؾ ذلؽ مـ أمقر الجاهؾقة، الـقاحة طؾك الؿقت وقد حرم الـبل 

 :فالـقاحة كبقرة مـ الؽبائر، وتربأ مـ الـائحة

 اْبـ َمْسُعْقٍد  كؿا يف حديث َطْبدِ 
ِ
 : َقاَل  ڤاهلل

ُّ
ـْ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل الـَّبِل َلْقَس ِمـَّا َم

 .متػؼ طؾقف، (2)«َوَدَطا بَِدْطَقى اْلَجاِهِؾقَّةِ ، َوَشؼَّ اْلُجُققَب ، َلَطَؿ اْلُخُدودَ 

 »: َقاَلْت ، ڤوطـ طائشة 
َّ
ا َجاَء الـَّبِل ـِ َحاِرَثةَ  ملسو هيلع هللا ىلصَلؿَّ ـِ ، َوَجْعَػرٍ ، َقْتُؾ اْب َواْب

ـْ َصائِِر الَباِب َشؼِّ الَباِب َرَواَحَة َجَؾَس ُيْعَرُف فِقِف 
َفَلَتاُه َرُجٌؾ ، الُحْزُن َوَأَكا َأْكُظُر مِ

َـّ : َفَؼاَل  َـّ ، إِنَّ كَِساَء َجْعَػٍر َوَذَكَر ُبَؽاَءُه َلْؿ ، ُثؿَّ َأَتاُه الثَّاكَِقةَ ، َفَذَهَب ، َفَلَمَرُه َأْن َيـَْفاُه

َـّ »: َفَؼاَل ، ُيطِْعـَفُ   َلَؼْد َغَؾْبـَـَا َيا َرُسقَل : َقاَل ، الَِثةَ َفَلَتاُه الثَّ  «اْكَفُف
ِ
  َواهلل

ِ
َفَزَطَؿْت ، اهلل

َـّ التَُّراَب »: َأكَُّف َقاَل  ل َأْفَقاِهِف
َلْؿ َتْػَعْؾ َما َأَمَرَك ، اهلُل َأْكَػَؽ  َأْرَغؿَ : َفُؼْؾُت  «َفاْحُث فِ
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  َرُسقُل 
ِ
  َوَلْؿ َتْتُرْك َرُسقَل ، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ِ
ـَ ال ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

 .متػؼ طؾقف، (1)«َعـَاءِ مِ

َْشَعِريِّ  ْٕ  ، ڤ وطـ َأبل َمالٍِؽ ا
َّ
ـْ َأْمِر »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ الـَّبِل تِل ِم َأْرَبٌع يف ُأمَّ

َـّ  َٓ َيْتُرُكقَكُف ْستِْسَؼاُء : اْلَجاِهِؾقَِّة  ْٓ َْكَساِب َوا ْٕ ـُ يف ا َْحَساِب َوالطَّْع ْٕ اْلَػْخُر يف ا

َوَقاَل الـَّائَِحُة إَِذا َلْؿ َتُتْب َقْبَؾ َمْقتَِفا ُتَؼاُم َيْقَم اْلِؼَقاَمِة َوَطَؾْقَفا  بِالـُُّجقِم َوالـَِّقاَحةُ 

ـْ َقطَِرانٍ  ـْ َجَرٍب  ِسْرَباٌل ِم  .أخرجف مسؾؿ، (2)«َوِدْرٌع ِم

ـُ َأبِل ُمقَسك َقاَل  وطـ َأُبل ُبْرَدةَ   َطَؾْقِف  ڤ َوِجَع َأُبق ُمقَسك: ْب
َ
َوَجًعا َفُغِشل

ْع َأْن َيُردَّ َطَؾْقَفا 
ـْ َأْهؾِِف َفَؾْؿ َيْسَتطِ

ـْ َأْهؾِِف َفَصاَحْت اْمَرَأٌة مِ
َوَرْأُسُف فِل َحْجِر اْمَرَأٍة مِ

ا َأَفاَق َقاَل  ا َبِرَئ مِـُْف َرُسقُل »: َشْقًئا َفَؾؿَّ   َأَكا َبِريٌء مِؿَّ
ِ
  َفنِنَّ َرُسقَل ، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

الِؼَ  ـْ الصَّ
ةِ َبِرَئ مِ اقَّ  .(3)«ِة َواْلَحالَِؼِة َوالشَّ

 «أكا بريٌء مؿـ حؾؼ وصؾؼ وخرق»: ويف رواية لؿسؾؿ

 .مـ الػعؾ تدل طؾك أهنا كبقرة مـ كبائر الذكقب ملسو هيلع هللا ىلصوبراءة الـبل 

، والسؽقـة، والحديث داٌل بؿػفقمف طؾك أن الؿسؾؿ يجب طؾقف الصرب 

 .[22: التغابـ] ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ﴿: والفدوء قال تعالك

والتسخط ٓ ، والػاجر، والرب، وهذه الؿصائب تؼع طؾك الؿممـ والؽافر

 .وإكؿا ُيحَرم اإلكسان مـ أجر الصرب طؾك الؿصقبة، يرد مـ الؼدر شقًئا

 :«أكا برئ»: قولُ

وهذا لقس طؾك التؽػقر كؿا ، وهق البعد مـ فاطؾ ذلؽ، مـ الرباءة: التبرؤ
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 .فعؾ ذلؽ ففق مـ الؽبائروأن ، وإكؿا هق طؾك القطقد، يؼقل الخقارج

الَِؼةِ »: قولُ  ـْ الصَّ  :«ِم

حزاب] ﴾ڻ ڻ ڻ﴿ : اهلل قال كؿا بالسقـ السالؼة ويؼال  ،[:2 :ٕا

 .ربؿا تصقح بركة، وهذا يؼع طـد الـساء كثقرا، وهل التل ترفع صقهتا طـد الؿصقبة

 .يا كذا يا كذا، يا جباله: هل أن تؼقل: والـقاحة

ـْ الـُّْعَؿانِ  ـِ َبِشقٍر  فَع  َطَؾك َطْبدِ »: َقاَل  ڤْب
َ
  ُأْغِؿل

ِ
ـِ َرَواَحَة  اهلل ، ڤْب

ـَ َأَفاَق »: َفَجَعَؾْت ُأْخُتُف َطْؿَرُة َتْبؽِل ُد َطَؾْقِف َفَؼاَل ِحق : َوا َجَباَلْه َوا َكَذا َوا َكَذا ُتَعدِّ

َّٓ ِققَؾ لِل آْكَت َكَذلَِؽ »  .«َما ُقْؾِت َشْقًئا إِ

 َطَؾك َطْبدِ »: ويف لػظ
َ
  ُأْغِؿل

ِ
ـِ َرَواَحَة بَِفَذا اهلل ا َماَت َلْؿ َتْبِؽ َطَؾْقفِ ، ْب  .(1)«َفَؾؿَّ

 :«َواْلَحالَِؼةِ »: قولُ

 .والؿصقبة، التل تحؾؼ شعرها طـد الحزن: الحالؼة

ةِ »: قولُ اقَّ  :«َواْلشَّ

 .الؿصقبةبسبب طدم الصرب طؾك ، أو تشؼؼ مالبسفا، هل التل تشؼ جقبفا: الشاقة

وأن يؿتثؾ ، اهلل وقدره الؽقين فاإلكسان واجٌب طؾقف أن يصرب طؾك أمر

 .فنن يف ذلؽ صالح الداريـ، اهلل الشرطل أمر

 : َقاَل  ڤاهلل ابـ مسعقد  وسقليت حديث طبد
ُّ
ـْ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل الـَّبِل َلْقَس ِمـَّا َم

 .«اْلَجاِهِؾقَّةِ َوَدَطا بَِدْطَقى ، َوَشؼَّ اْلُجُققَب ، َلَطَؿ اْلُخُدودَ 

الَِؼةِ ، وهق مؼارب لفذا الحديث ةِ ، َواْلَحالَِؼةِ ، فنن الصَّ اقَّ حؿؾفا طدم ، َواْلشَّ

 .التل تقافؼ أفعال أهؾ الجاهؾقة، الصرب طؾك هذه إفعال الؼبقحة
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ا َماَت َأُبق َسَؾَؿةَ »: قالت ڤوطـ ُأم َسَؾَؿَة  ، َغِريٌب َوفِل َأْرِض ُغْربَةٍ : ُقْؾُت ، َلؿَّ

ُث َطـْفُ  َْبؽِقَـَُّف ُبَؽاًء ُيَتَحدَّ ِعقِد ، َفُؽـُْت َقْد َتَفقَّْلُت لِْؾُبَؽاِء َطَؾقْفِ ، َٕ ـَ الصَّ
إِْذ َأَقبََؾِت اْمَرَأٌة مِ

  َفاْستَْؼَبَؾَفا َرُسقُل ، ُتِريُد َأْن ُتْسِعَدكِل
ِ
قَْطاَن بَْقتًا»: َوَقاَل ، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ـَ َأْن ُتْدِخِؾل الشَّ  َأُترِيِدي

ـِ اَّللُ ِمـُْف  َأْخَرَجفُ  َتْق ـِ اْلبَُؽاءِ ، «َمرَّ  .أخرجف مسؾؿ، (1)«َفَؾْؿ َأْبِؽ ، َفَؽَػْػُت َط

: تؼقل ڤوكاكت أم سؾؿة ، وكاكت الـساء يتباريـ يف هذه الـقاحة

 .أخرجف مسؾؿ« ٕبؽِقَّـَّؽ ُبؽاًء َتَتّحدث طـف إْجَقال»

 .ملسو هيلع هللا ىلص وتركت حقـ مـعفا الـبل

ـْ  ،الـساء تـقح أٓ البقعة مـ ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أخذ مؿا وكان ـْ  فَع ا :َقاَلْت  ،َططِقَّةَ  ُأمِّ  َط  َلؿَّ

َيةُ  َهِذهِ  كََزَلْت  ْٔ ـَ  َٓ  َأنْ  َطَؾك ُيبَايِْعـََؽ  :ا   ُيْشِرْك
ِ
َٓ  َشقْئًا بِاهلل  :َقاَلْت  َمْعُروٍف  فِل َيْعِصقـََؽ  َو

  َرُسقَل  َيا :َفُؼْؾُت  :َقاَلْت  ،الـِّقَاَحةُ  مِـْفُ  َكانَ 
ِ
َّٓ  ،اهلل  فِل َأْسَعُدوكِل َكاُكقا َفنِكَُّفؿْ  ،ُفاَلنٍ  آَل  إِ

ـْ  لِل بُدَّ  َفاَل  ،اْلَجاِهؾِقَّةِ    َرُسقُل  َفَؼاَل  ،ُأْسِعَدُهؿْ  َأنْ  مِ
ِ
َّٓ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  .(2)«ُفََلنٍ  آَل  إِ

 ملسو هيلع هللا ىلص ولعؾفا تركت ذلؽ لؿا سؿعت مـ الـبل، ملسو هيلع هللا ىلصفؾعؾفا بؽت باستئذان الـبل 

 .الـفل الشديد طـ ذلؽ

 :حتك قال قائؾفؿ، وكان الرجال يقصقن أقارهبؿ بالبؽاء والعقيؾ طؾقفؿ

 َفــنِْن ُمـــتُّ َفاْكِعْقـِـــل بَِؿــا َأَكــا َأْهُؾـــفُ 

 

ــَة َمْعَبـــدِ   ـــل َطَؾــلَّ الَجْقــَب َيــا اْبـَ  وُشؼِّ

ـْ اْلُؿِغقَرِة    : َقاَل  ڤوهذا ما جاء َط
َّ
ـْ كِقَح َطَؾْقِف »: َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلصَسِؿْعُت الـَّبِل َم

ُب بَِؿا كِقَح َطَؾْقفِ   .(3)«ُيَعذَّ
                                                                                       

 (.33:أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (1)

 (.47:يف صحقحف )أخرجف مسؾؿ  (2)

 (.44:(، ومسؾؿ يف صحقحف )23:2أخرجف البخاري يف صحقحف ) (3)



            

 539 ملسو هيلع هللا ىلصكتاب صفة صالة النيب 
 

 :املٝت ٜعرب ببها٤ أًٖ٘ عًٝ٘ 

 :واختؾػ العؾؿاء يف هذا إلك أققال

، ملسو هيلع هللا ىلص وأن ققل الـبل، إلك أن هذا إمر خاص بالقفقد ڤذهبت طائشة : إول

ـْ َطْبدِ    إكؿا هق خرب طـفؿ فَع
ِ
ـْ َطْؿَرَة َأكََّفا َسِؿْعت َطائَِشَة  اهلل ـْ َأبِقِف َط ـِ َأبِل بَْؽٍر َط ْب

ـَ ُطَؿَر َيُؼقُل  اهللَ  َوَذَكَر َلَفا َأنَّ َطْبدَ ، ڤ ُب بِبَُؽاِء الَْحلِّ »: ْب  .«إنَّ الَْؿقَِّت َلقَُعذَّ

 َأَما إكَُّف َلْؿ َيْؽِذْب َوَلؽِـَُّف َأْخَطَل »: ڤَفَؼاَلْت َطاِئَشُة 
َ
إكََّؿا َمرَّ ، َأْو َكِسل

  َرُسقُل 
ِ
 َيْبؽِل َطَؾْقَفا َأْهُؾَفا ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

َ
ٍة َوِهل َفا »: َفَؼاَل ، َطَؾك َيُفقِديَّ ُفْؿ َلَقْبُؽقَن َوإِكَّ إكَّ

ُب فِل َقْبرَِها  .(1)«َلُتَعذَّ

لؼقل ، طؾك أكف طام يف إمة، وجؿاهقر العؾؿاء، ڤحؿؾف ُطؿر : الثاين 

ُب بَِؿا كِقَح َطَؾْقفِ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل ـْ كِقَح َطَؾْقِف ُيَعذَّ هنك ابـتف  ڤبؾ إن طؿر ، «َم

ًٓ طؾقف بؼقل الـبل، طـ البؽاء طؾقف إن الؿقت لقعذب »: ملسو هيلع هللا ىلص وهنك صفقب مستد

 .«ببؽاء أهؾف طؾقف

 ﴾ېئ ىئ ىئ ىئ یی﴿: اهلل  وبقـ ققل، هذا الحديث والجؿع بقـ

 .[275: إكعام]

أو أوصك بذلؽ كؿا كان أهؾ ، كاكت مـ سـتف أو، أن مـ كقح طؾقف بنذكف

 .فنكف يعذب بذلؽ، الجاهؾقة يػعؾقكف

 »: حقث قال، وهذا ترجقح اإلمام البخاري يف صحقحف
ِّ
: ملسو هيلع هللا ىلص َباُب َقْقِل الـَّبِل

ُب الَؿقُِّت بَِبْعِض ُبَؽاِء َأْهِؾِف َطَؾْقفِ » ـْ ُسـَّتِفِ  «ُيَعذَّ
  لَِؼْقلِ . «إَِذا َكاَن الـَّْقُح مِ

ِ
:  َتَعاَلكاهلل

 .[7: التحريؿ] ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ﴿
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ُّ
ـْ َرِطقَّتِفِ »: ملسو هيلع هللا ىلصَوَقاَل الـَّبِل ُؽْؿ َراٍع َوَمْسُئقٌل َط ـْ ُسـَّتِفِ  «ُكؾُّ

ـْ مِ َفُفَق ، َفنَِذا َلْؿ َيُؽ

 هـا. ««ٓ تزر وازرة وزر أخرى»: ڤَكَؿا َقاَلْت َطاِئَشُة 

يؾحؼف شلء مـ  فنكف ٓ، أو زجرهؿ طـ ذلؽ، أما مـ هناهؿ طـ الـقاحة

 .واهلل الؿقفؼ، أطؿالفؿ
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 أٚي٦و إذا َات فِٝٗ ايسدٌ »: رحدٜح

 د«...بٓٛ ع٢ً قربٙ َطذّدا ايصاحل

 

ـْ َطائَِشةَ  - 172 ا اْشَتَؽك الـَّبِلُّ »: َقاَل  ڤ )َط َذَكَر َبْعُض كَِسائِِف َكـِقَسًة  ملسو هيلع هللا ىلص َلؿَّ

َوَكاَكْت ُأمُّ َسَؾَؿَة َوُأمُّ َحبِقَبَة َأَتَتا َأْرَض  - َماِرَيةُ : ُيَؼاُل َلَفا، َرَأْيـََفا بَِلْرِض اْلَحَبَشةِ 

ـْ ُحْسـَِفا َوَتَصاِويَر فِقَفا - اْلَحَبَشةِ  ُأوَلئَِؽ إَذا : َوَقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص َفَرَفَع َرْأَسفُ ، َفَذَكَرَتا ِم

الُِح  ُجُؾ الصَّ قِفْؿ الرَّ
َقَر ُثؿَّ َصقَّ ، َبـَْقا َطَؾك َقْبرِِه َمْسِجًدا َماَت فِ ُروا فِقِف تِْؾَؽ الصُّ

َؽ ِشَراُر اْلَخْؾِؼ ِطـَْد 
  ُأوَلئِ

ِ
 .((1)«اَّلل

  َقاَل َرُسقُل »: َقالَْت  ڤ)وَطـَْفا  - 173
ِ
ـُْف  ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل ل َمَرِضِف الَِّذي َلْؿ َيُؼْؿ ِم

فِ

ـَ  َٓ َذلَِؽ ُأْبرَِز : َقاَلْت . اَّللُ اْلَقُفقَد َوالـََّصاَرى اتََّخُذوا ُقُبقَر َأْكبَِقائِِفْؿ َمَساِجَد  َلَع َوَلْق

ُف ُخِشَل َأْن ُيتََّخَذ َمْسِجًدا  .((2)«َقْبُرُه َغْقَر َأكَّ

l: 

 ،وتعظقؿفا، لبقان الـفل طـ طبادة الؼبقر: احلديثني ساق املصيف 

ثؿ ، وهذه فتـٌة كاكت يف الزمـ الؿاضل، وسد ذرائع الشرك مـ جفتفا، وتشققدها

 .كاكت يف الزمـ الحاضر

ـْ َكاَن َقْبَؾُؽْؿ ِشْبًرا ِشْبًرا َوِذَراًطا بِِذَراٍع »: ملسو هيلع هللا ىلصالـبل : وقد قال ـَ َم َـّ َسـَ َلَتْتَبُع
                                                                                       

 (.639(، ومسؾؿ يف صحقحف )538أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)

 (.639(، ومسؾؿ يف صحقحف )538أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)
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 اْلَقُفقُد َوالـََّصاَرى َقاَل  ُقْؾـَا َيا َرُسقَل َحتَّك َلْق َدَخُؾقا ُجْحَر َضبٍّ َتبِْعُتُؿقُهْؿ 
ِ
 اهلل

ـْ   .أخرجف البخاري، (1)«َفَؿ

، واتخذوا الصقر، وشقدوا الؼبقر، والصقر، طظؿقا الؼبقر: فالقفقد والـصارى

طل ، «اهلل إٓ ٓ إلف»: وبـقا كـائسفؿ وبَِقِعفؿ طؾك الؼبقر فاتخذ كثقر مؿـ يؼقل ويدَّ

 .اإلسالم هذا إمر الذي صـعف القفقد والـصارى

 :قد حرزْا َٔ َػابٗتِٗ اهلل  َع إٔ 

ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی ﴿: فؼال تعالك

 .[43-42: الروم] ﴾یی جئ حئ مئ ىئ يئ جب ی

 :َٔ َػابٗتِٗ ملسو هيلع هللا ىلصٚحرزْا ايٓيب  

ـِ ُطَؿَر  ـْ اْب   َقاَل َرُسقُل : َقاَل  ڤفَع
ِ
ـْ َتَشبََّف بَِؼْقٍم َفُفَق ِمـُْفؿْ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  .(2)«َم

وكان هذا الؾعـ شامؾ لؿـ أخذ ، صريؼة القفقد والـصارى ملسو هيلع هللا ىلصولعـ الـبل 

 .واقتػك سقرهؿ، صريؼفؿ

طقن أهنؿ ويف هذا  دلقؾ طؾك أن اإلسالم قد ُيدَرس مـ جفة أكاٍس يدَّ

 .ويعظؿقكف، يـصروكف

 :ضبب اختاذ ايٝٗٛد ٚايٓضاز٣ ٚاملػسنني هلرٙ األَٛز 

 ضـقا أهنؿ، وكـائسفؿ، فالقفقد والـصارى حقـ اتخذوا هذه البدع يف بَِقعفؿ

مـ  وطبدوهابؾ إن كػار قريش حقـ اتخذوا إصـام ; اهلل يتؼربقن هبا إلك

                                                                                       

 .ڤ(، مـ حديث أبل سعقد الخدري 4567اري يف صحقحف )أخرجف البخ (1)

(، 3/3:)ق  «الؿـتخب مـ الؿسـد»بـ حؿقد يف  (، وطبد5142(، وأبق داود )6226أخرجف أحؿد ) (2)

(، وصححف اإلمام 65/3)ق  «ذم الؽالم»(، والفروي يف 8/261/2) «الؿصـػ»وابـ أبك شقبة يف 

 (.:237برقؿ ) إلباين 
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، كؿا قالقا طـ أكػسفؿ، اهلل  كان ضـفؿ أهنؿ يتؼربقن هبا إلك، اهلل دون

ڌ ﴿: وقال ،  [4: الزمر] ﴾ک ک گ گ گ گ ڳ﴿: اهلل طـفؿ وحؽاه

 .[54: الزمر] ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ

لقؼربقهؿ ; وطبدوا الصالحقـ، وإوثان، والصقر، ففؿ اتخذوا إصـام

 .اهلل  مـ
، وطباد إولقاء والصالحقـ، وهذا هق كػس الصـقع الذي صـعف طباد الؼبقر

 .ومـ إلقفؿ مـ اإلباضقة، والصقفقة، والرافضة، الباصـقة: مـ

مع أن الخقارج مـ طادهتؿ أهنؿ ، فنهنؿ قد وقع لفؿ مـ هذا أمٌر لقس بالؼؾقؾ

لشرك باهلل ومع ذلؽ وقع بعضفؿ يف أكرب الؽبائر وهق ا، يؽػرون فاطؾ الؽبقرة

 مـ جفة تعظقؿ الؼبقر. 

 :ضبب حتسِٜ ايضال٠ خًف اإلباع١ٝ 

يػتل  وهذا القجف فقؿا أضـف هق الذي جعؾ اإلمام محؿد ابـ إبراهقؿ 

 .بتحريؿ الصالة خؾػ اإلباضقة

وبدطتفؿ لقست بدطة مؽػرة طؾك ما ، وإٓ فإصؾ أن الخقارج مبتدطة

 .«غاية الؿراد طؾك كظؿ اإلطتؼادتحذير العباد مـ »: حؼؼتف يف كتابل

ا اْشَتَؽك الـَّبِلُّ »: قولُ  :«ملسو هيلع هللا ىلص - َلؿَّ

ؾف، ويجقع، ويؿرض، بشٌر يقطؽ ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل : وفيُ  اهلل  وإكؿا فضَّ
 .فال يجقز بحاٍل أن ُيرفع فقق مرتبتف; والـبقة، بالرسالة

 َيْعَؾُؿ َما فِل : امرأة تؼقل ملسو هيلع هللا ىلصولفذا لؿا سؿع الـبل 
 
أكؽر .. َغدٍ َوفِقـَا َكبِل

َبقِّعِ ، طؾقفا ـْ الرُّ ٍذ  فَع  »: َقاَلْت ، ڤبِـِْت ُمَعقِّ
ُّ
 الـَّبِل

َّ
  َغَداةَ  ملسو هيلع هللا ىلصَدَخَؾ َطَؾل

َّ
 َطَؾل

َ
، ُبـِل

ـْ ُقتَِؾ ، َفَجَؾَس َطَؾك فَِراِشل َكَؿْجؾِِسَؽ مِـِّل ـَ َم فِّ َيـُْدْب ـَ بِالدُّ َوُجَقْيِرَياٌت َيْضِرْب
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َـّ َيْقَم َبْدرٍ  ـْ آَباِئِف
 َيْعَؾُؿ َما فِل َغدٍ : َحتَّك َقاَلْت َجاِرَيةٌ  مِ

 
 ، َوفِقـَا َكبِل

ُّ
: ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼاَل الـَّبِل

ـَ ، َٓ َتُؼقلِل َهَؽَذا»  .(1)«َوُققلِل َما ُكـِْت َتُؼقلِق

ٍف َقاَل  ـْ ُمَطرِّ   َبـِل َطامٍِر إَِلك َرُسقلِ  اْكَطَؾْؼُت فِل َوْفدِ »: َقاَل َأبِل: وَط
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

قِّدُ َفُؼْؾـَا  ًٓ َفَؼاَل  اهلُل  َأكَْت َسقُِّدكَا َفَؼاَل السَّ : ُقْؾـَا َوَأْفَضُؾـَا َفْضاًل َوَأْطَظُؿـَا َصْق

ْقَطانُ » َٓ َيْستَْجرَِيـَُّؽْؿ الشَّ  .أخرجف أبق داود، (2)«ُققُلقا بَِؼْقلُِؽْؿ َأْو َبْعِض َقْقلُِؽْؿ َو

ـْ ُطَؿرَ  ـِ اْلَخطَّاِب  َوَط   َقاَل َرُسقُل : َقاَل ، ڤْب
ِ
َٓ ُتْطُروكِل َكَؿا »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـَ َمْرَيؿَ  َؿا َأَكا َطْبُد ، َأْصَرِت الـََّصاَرى ِطقَسك اْب  َوَرُسقُلفُ  َفنِكَّ
ِ
 .(3)«اَّلل

ـْ ُطَباَدةَ  امِِت  وَط ـِ الصَّ ـْ َرُسقلِ ، ڤْب   َط
ِ
ـْ َشِفَد َأْن ٓ إَِلَف »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َم

ًدا َطْبُدُه َوَرُسقُلفُ ، ٓ َشرِيَؽ َلفُ اَّللُ َوْحَدُه  إِٓ   َوَأنَّ ِطقَسك َطْبُد : َوَأنَّ ُمَحؿَّ
ِ
اَّلل

، َوَأنَّ اْلَجـََّة َحؼ  َوَأنَّ الـَّاَر َحؼ  ، َوَكِؾَؿُتُف َأْلَؼاَها إَِلك َمْرَيَؿ َوُروٌح ِمـْفُ ، َوَرُسقُلفُ 

ـْ َأْبَقابَِفا  َأْدَخَؾفُ  َفا َشاءَ اَّللُ اْلَجـََّة ِم  .(4)«الثََّؿاكَِقِة َأيِّ

ـْ ُقَتْقَؾةَ  ـْ ُجَفْقـََة ، َوَط
 »: ڤاْمَرَأٍة مِ

َّ
ا َأَتك الـَّبِل إِكَُّؽْؿ »: َفَؼاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َيُفقِديًّ

ُدونَ   ،«َواْلَؽْعَبةِ : َوَتُؼقُلقنَ ، اهلُل َوِشْئَت  َما َشاءَ : َوإِكَُّؽْؿ ُتْشِرُكقَن َتُؼقُلقنَ ، ُتـَدِّ

 
ُّ
َما : َوَيُؼقُلقنَ ، َوَربِّ اْلَؽْعَبةِ : إَِذا َأَراُدوا َأْن َيْحؾُِػقا َأْن َيُؼقُلقا ملسو هيلع هللا ىلصَفَلَمَرُهُؿ الـَّبِل

 .(5)«ُثؿَّ ِشْئَت ، اهللُ  َشاءَ 

ـْ ُصَػْقؾِ  ـِ َسْخَبَرةَ  َوَط َفا ڤَأِخل َطائَِشَة ، ْب ُمِّ
ِ
َأكَُّف َرَأى فِقَؿا َيَرى الـَّاِئُؿ »: ٕ

                                                                                       

 (.5112البخاري يف صحقحف )أخرجف  (1)

 (.696برقؿ ) (، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل 5917أخرجف أبق داود يف ســف ) (2)

 (.4556أخرجف البخاري يف صحقحف ) (3)

 (.39(، ومسؾؿ يف صحقحف )4546أخرجف البخاري يف صحقحف ) (4)

 (، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل 3228(، وابـ ماجف )4884أخرجف الـسائل ) (5)

 (، وقال فقف: هذا حديث صحقح.2749)
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ـْ اْلَقُفقِد َفَؼاَل 
ـْ َأْكُتْؿ َقاُلقا: َكَلكَُّف َمرَّ بَِرْهٍط مِ ـُ اْلَقُفقُد َقاَل إِكَُّؽْؿ َأْكُتْؿ اْلَؼْقُم : َم َكْح

ـُ  َٓ َأكَُّؽْؿ َتْزُطُؿقَن َأنَّ ُطَزْيًرا اْب   َلْق
ِ
َٓ َأكَُّؽْؿ : َفَؼاَلْت اْلَقُفقدُ ، اهلل َوَأْكُتْؿ اْلَؼْقُم َلْق

دٌ  َن َما َشاءَ َتُؼقُلق ـْ َأْكُتْؿ َقاُلقا ، اهلُل َوَشاَء ُمَحؿَّ ـْ الـََّصاَرى َفَؼاَل َم
ُثؿَّ َمرَّ بَِرْهٍط مِ

ـُ  َٓ َأكَُّؽْؿ َتُؼقُلقَن اْلَؿِسقُح اْب ـُ الـََّصاَرى َفَؼاَل إِكَُّؽْؿ َأْكُتْؿ اْلَؼْقُم َلْق  َقاُلقا  َكْح
ِ
اهلل

َٓ َأكَُّؽْؿ َتُؼقُلقَن َما َشاءَ  َوإِكَُّؽْؿ َأْكُتْؿ اْلَؼْقمُ  ا َأْصَبَح َأْخَبَر  َلْق ٌد َفَؾؿَّ اهلُل َوَما َشاَء ُمَحؿَّ

 
َّ
ـْ َأْخَبَر ُثؿَّ َأَتك الـَّبِل اُن َقاَل  َهْؾ َأْخَبْرَت بَِفا َأَحًداَفَلْخَبَرُه َفَؼاَل  ملسو هيلع هللا ىلصبَِفا َم َقاَل َطػَّ

ا َصؾَّْقا َخَطَبُفْؿ َفَحِؿدَ  إِنَّ ُصَػْقًَل َرَأى ُرْؤَيا َفَلْخَبَر اهلَل َوَأْثـَك َطَؾْقِف ُثؿَّ َقاَل  َكَعْؿ َفَؾؿَّ

ُؽْؿ ُكـُْتْؿ َتُؼقُلقَن َكِؾَؿًة َكاَن َيْؿـُُعـِل اْلَحَقاُء ِمـُْؽْؿ أَ  ـْ َأْخَبَر ِمـُْؽْؿ َوإِكَّ ْن َأْكَفاُكْؿ بَِفا َم

َٓ َتُؼقُلقا َما َشاءَ  ٌد  َطـَْفا َقاَل   .أخرجف أحؿد، (1)«اَّللُ َوَما َشاَء ُمَحؿَّ

لرفع ، تعرتيف إمراض وكاكت تلتقف مثؾ هذه إمراض ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل : وفيُ

 ہ ۀ ہ ہ ہ﴿: اهلل  وهق الرفقع قال اهلل  طـد، ومـزلتف، درجاتف

﮵  ﮴  اهلل  وقال ،[5-2: الشرح] ﴾ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ﮲﮳ 

 :﴿[3-2: الػتح] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ. 

  ومع ذلؽ َقاَل َطْبدُ 
ِ
ـُ َمْسُعقٍد  اهلل   َدَخْؾُت َطَؾك َرُسقلِ »: قال، ڤْب

ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

 إِكََّؽ َلُتقَطُؽ  َوُهَق ُيقَطُؽ َوْطًؽا َشِديًدا َفَؿِسْسُتُف بَِقِدي َفُؼْؾُت َيا َرُسقَل 
ِ
َوْطًؽا  اهلل

  َشِديًدا َفَؼاَل َرُسقُل 
ِ
َفُؼْؾُت َذلَِؽ  َأَجْؾ إِكِّل ُأوَطُؽ َكَؿا ُيقَطُؽ َرُجََلِن ِمـُْؽؿْ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـِ َفَؼاَل َرُسقُل    َأنَّ َلَؽ َأْجَرْي
ِ
 .متػؼ طؾقف، (2)«َأَجْؾ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـْ َأَكٍس   »: َقاَل ، ڤوَط
ُّ
ا َثُؼَؾ الـَّبِل اُه َفَؼاَلْت َفاصَِؿُة َطَؾْقَفا  ملسو هيلع هللا ىلصَلؿَّ َجَعَؾ َيَتَغشَّ

                                                                                       

 (.635) (، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل 317:5أخرجف أحؿد ) (1)

 (.3682(، ومسؾؿ يف صحقحف )6759أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)
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اَلم َواَكْرَب َأبَاُه َفَؼاَل َلَفا َلْقَس َطَؾك َأبِقِؽ َكْرٌب َبْعَد اْلقَْقمِ   .أخرجف البخاري، (1)«السَّ

  إِنَّ َرُسقَل »: قالت، ڤَوطـ َطائَِشَة 
ِ
ـَ َيَدْيِف َرْكَقٌة فِقَفا َماءٌ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ، َكاَن َبْق

َّٓ »: َوَيُؼقُل ، َفَقْؿَسُح بِِفَؿا َوْجَففُ ، َفَجَعَؾ ُيْدِخُؾ َيَدْيِف فِل الَؿاءِ  إِنَّ ، اَّللُ  َٓ إَِلَف إِ

 .أخرجف البخاري، (2)«لِْؾَؿْقِت َسَؽَراٍت 

  َوَطْبدَ ، وطـ َطائَِشةَ 
ِ
ـَ َطبَّاسٍ  اهلل َٓ ، ڤ، ْب ا َكَزَل بَِرُسقلِ »: َقا   َلؿَّ

ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـْ َوْجِفِف َفَؼاَل َوُهَق َكَذلَِؽ  َصِػَؼ َيْطَرُح َخِؿقَصًة َلُف َطَؾك َوْجِفِف َفنَِذا اْغَتؿَّ َكَشَػَفا َط

َـَّصاَرى اتََّخُذوا ُقُبقَر َأْكبَِقائِِفْؿ َمَساِجَد  َلْعـَةُ   َطَؾك اْلَقُفقِد َوال
ِ
ُر َما َصـَُعقااَّلل ، «ُيَحذِّ

 .متػؼ طؾقف وقد تؼدم معـا

لؿا اشتؽك »: قد جاء يف رواية مسؾؿ ٕكف; هذا الؿرض هق مرض الؿقتو

 .«يف َمَرِضف الذي لؿ َيُؼْؿ مـف ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

 :«َذَكَر َبْعُض كَِسائِفِ »: قولُ

 .«حبقبة وأم، سؾؿف أم»: سقليت التصريح بنسؿقفؿا وهؿا

 .ڤبـت أبل أمقة  هـد: اسؿفا ڤوأم سؾؿف 

 .ڤبـت أبل سػقان  رمؾة: اسؿفا، ڤوأم حبقبة 

وكالهؿا ، ثؿ هاجرتا إلك الؿديـة، وقد هاجرتا مع زوجقفؿا إلك الحبشة

 .بعد مقت زوجفا ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  تزوجفؿا رسقل

 .ڤإسد  بـ طبد كان زوجفا طبداهلل: فلم سؾؿف

ذكروا أكف تـصر وٓ يثبت ، ڤاهلل ابـ جحش  كان زوجفا طبد: وأم حبقبة

                                                                                       

 (.5573يف صحقحف )أخرجف البخاري  (1)

 (.:555أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)
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 .ما يدل طؾك ذلؽ

هؾ يرتد ، فنن هرقؾ سلل أبا سػقان، يدل طؾك خالف ذلؽبؾ إن القاقع 

بـ جحش قد ارتد سخطة  فؾق كان طبداهلل، ٓ: أحد مـفؿ سخط لديـف؟ قال

 .ڤلػرح هبا أبق سػقان ; لديـ اإلسالم

، والذي جاء يف ذلؽ مرسٌؾ طـ طروة، أكف قد ارتد: وأخرب هرقؾ

 .وٓ تؼقم هبا حجة، ضعقػةبلهنا ، والؿرسالت معؾقم حؽؿفا طـد أهؾ الحديث

 .محادثة الؿرأة مع زوجفا: وفيُ

أما إذا شؼ طؾقف فنن إولك ; إذا لؿ يشؼ طؾقف، التحدث مع الؿريض: وفيُ

 .ٕن حالف قد ٓ تسؿح لف بؽثرة الؿماكسة والؿجالسة; الرتفؼ بالؿريض

 :«َكـِقَسةً »: قولُ

 .هق مؽان طبادة الـصارى: الؽـقسة

 .طبادة القفقدهق مؽان : والبقعة

 .هق مؽان طبادة الؿسؾؿقـ: والؿسجد

 :«َرَأْيـََفا بَِلْرِض اْلَحَبَشةِ »: قولُ

وكان هبا ، تسؿك أن بلثققبقا وأرتقريا، أي حال الفجرة إلقفا وأرض الحبشة

 ًٓ الصحابة أن يفاجروا إلقف فنكف ٓ ُيظؾؿ أحد  ملسو هيلع هللا ىلصأمر الـبل ، الـجاشل مؾًؽا طاد

إلك الـجاشل ، بـ أبل أمقة وطبداهلل، بـ العاص طؿرو ثؿ أرسؾت قريش، بلرضف

فؼال الـجاشل ، مـ أجؾ أن يرد الؿفاجريـ إلقفؿ، ورشقه ورشقا قساوستف

ُققمُ ، اْذَهُبقا َفَلْكُتْؿ ُسُققٌم بَِلْرِضل»: ققلتف الؿشفقرة مَ : َوالسُّ ـْ َسبَُّؽْؿ ُغرِّ مِـُقَن َم ْٔ ، ا

مَ  ـْ َسبَُّؽْؿ ُغرِّ  .«ُثؿَّ َم
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ولفذا دخؾت الـصراكقة إلك بالد ; كت أرض الحبشة أرض الـصارىوكا

 .وقصة أصحاب إخدود ُذِكر أهنا كاكت يف كجران، القؿـ مـ جفة الحبشة

كاكقا مـ كصارى ، يف الؿديـة ملسو هيلع هللا ىلصالسقد والعاقب إلك الـبل  ولؿا جاء طبد

، كصراكًقاوكان ، اهلل أرض القؿـ طؾقف لعـة، وقد غزى أبرهة إشرم، كجران

 .بـاها بصـعاء وأراد تحقيؾ الؽعبة مـ مؽة إلك كعبةٍ 

 :«َماِرَيةُ : ُيَؼاُل َلَفا»: قولُ

 .جقاز تسؿقة الؿساجد والؽـائس والبَِقع: وفيُ

 .اسؿ لؿريؿ طؾقفا السالم: َوَماِرَيةُ 

 .تؼدم ذكرها: «َوَكاَكْت ُأمُّ َسَؾَؿَة َوُأمُّ َحبِقَبةَ »: قولُ

 .أي مفاجرتقـ: «َأْرَض اْلَحَبَشةِ َأَتَتا »: قولُ

 .وقد هاجر الؿسؾؿقن إلك أرض الحبشة مرتقـ

يف  ملسو هيلع هللا ىلصحقـ سجد الـبل ، وكان السبب يف طقدة الطائػة إولك إلك مؽة

أن قريًشا ، فجاء الخرب إلك أرض الحبشة، سقرة الـجؿ وسجد الؿشركقن معف

، بؼريش طؾك كػرهافؾؿا أتق مؽة وإذا ; قد أسؾؿقا فعاد مـ طاد مـ الؿسؾؿقـ

 .واشتد ضررهؿ فزاد أذاهؿ، وطـادها

ـْ ُحْسـَِفا»: قولُ  :«َفَذَكَرَتا ِم

 .(1)«ما أمرت بتشققد الؿساجد»: يؼقل ملسو هيلع هللا ىلصوالـبل ، وذلؽ ٕهنا مشقدة

والؿػروض  ،(2)«أكفا ٓ تؼقم الساطة حتك تشقد الؿساجد»: ملسو هيلع هللا ىلصوقد أخرب الـبل 

ر  .معـقية وطؿارة، طؿارة حسقة، أن الؿساجد ُتعؿَّ
                                                                                       

 (.715) (، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل 2726(، وابـ حبان )559أخرجف أبق داود ) (1)

 (، طـ ابـ طباس.559أخرجف أبق داود ) (2)
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والػرش الطقبة بغقر ، والسؼقف، فال بلس ببـائفا بإطؿدة: أما الحسقة

 .وٓ شلء مـ ذلؽ، وٓ تصاوير، كؼشٍ 

 .والحديث، وسؿاع العؾؿ، وقراءة الؼرآن، فعؿارهتا بالعبادة: وأما الؿعـقية

 :حهِ شخسف١ املطاجد 

 .وقد اختؾػ العؾؿاء يف هذه الؿسللة

 .زخرفة الؿساجدوالصحقح أكف ٓ يجقز 

 :«َوَتَصاِويَر فِقَفا»: قولُ

فربؿا ، وٕكبقائفؿ، أي أن الـصارى كاكقا يصقرون فقفا تصاوير ٕولقائفؿ

، طقسك وربؿا صقروا، وهل حامؾة لعقسك ، صقروا مريؿ طؾقفا السالم

 .وهق حامؾ لؾصؾقب

 .أهنؿ ارتؽبقا الؿحرم بتصقير ذوات إرواح: تصاوير مـؽرة مـ حقث

 .ومعظؿ لف، حامالً لؾصؾقب أهنؿ يصقرون طقسك : ومـؽرة مـ حقث

بػرتة مـ  وإكؿا كان دخقل الصؾقب طؾك الـصارى بعد رفع طقسك 

ثؿ ، وزطؿ أن طقسك رًبا، شاول القفقدي، شاول بقلس حقث جاءهؿ، الزمـ

 .أدخؾ طؾقفؿ طبادة الصؾقب

، الؿـؽر العظقؿهذا ، ويف هذا دلقؾ طؾك أن تصقير ذوات إرواح محرمة

 .الذي أخذه كثقر مـ الؿسؾؿقـ مصدره الؽػار

ـِ َطبَّاٍس  ـْ اْب  »: ڤفَع
َّ
َة َأَبك َأْن َيْدُخَؾ اْلَبْقَت َوفِقِف  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِل ا َقِدَم َمؽَّ َلؿَّ

لَِفُة َفَلَمَر بَِفا َفُلْخِرَجْت َقاَل َفُلْخِرَج ُصقَرُة إِْبَراِهقَؿ َوإِْسَؿِعقَؾ َوفِل َأْيِديِفَؿا  ْٔ ا

ُم َفَؼاَل َرُسقُل  َٓ َْز ْٕ   ا
ِ
 َلَؼْد َطِؾُؿقا َما اْسَتْؼَسَؿا بَِفا َقطُّ ، اَّللُ  َقاَتَؾُفؿْ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ِ
َواَّلل
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، (1)«َقاَل ُثؿَّ َدَخَؾ اْلَبْقَت َفَؽبََّر فِل َكَقاِحقِف َوفِل َزَواَياُه ُثؿَّ َخَرَج َوَلْؿ ُيَصؾِّ فِقفِ 

 .أخرجف البخاري

 .وكذلؽ الـصارى كاكقا يصقرون مـ ُذكِر

 :حهِ تضٜٛس ذٚات األزٚاح 

 .وطظقؿة مـ طظائؿ أثام، إرواح كبقرة مـ كبائر الذكقبوتصقير ذوات 

  َقاَل َرُسقُل : قال ڤبـ مسعقد  فعـ طبداهلل
ِ
ـَ »: ملسو هيلع هللا ىلص - اهلل َيْخُرُج ُطـٌُؼ ِم

إِكِّل : َولَِساٌن َيـْطُِؼ َيُؼقُل ، َوُأُذَكاِن َتْسَؿَعانِ ، الـَّاِر َيْقَم اْلِؼَقاَمِة َلَفا َطْقـَاِن ُتْبِصَرانِ 

ْؾُت بَِثََلَثةٍ  ـْ َدَطا َمعَ ، بُِؽؾِّ َجبَّاٍر َطـِقدٍ : ُوكِّ  إَِلًفا آَخرَ  َوُكؾِّ َم
ِ
ـَ ، اَّلل ِري ، (2)«َوبِاْلُؿَصقِّ

 .وأخرجف أحؿد، َرَواُه التِّْرمِِذيُّ 

 :(6458) يف البخاري ڤويف حديث أبل جحقػة 

 »: قال
ُّ
ـَ الـَّبِل ـْ  ملسو هيلع هللا ىلصَلَع َؾُف َوَكَفك َط

َبا َوُمقكِ َؾ الرِّ
اْلَقاِشَؿَة َواْلُؿْسَتْقِشَؿَة َوآكِ

ـَ  ِري ـَ اْلُؿَصقِّ ِّ َوَلَع
ـِ اْلَؽْؾِب َوَكْسِب اْلَبِغل  .«َثَؿ

ًدا : قال ڤوطـ ابـ طباس  َر ُصقَرًة فِل »: َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلصَسِؿْعُت ُمَحؿَّ ـْ َصقَّ َم

َػ َيْقَم اْلِؼَقاَمِة  ْكَقا ُكؾِّ وَح َوَلْقَس الدُّ قَفا الرُّ
 .(3)متػؼ طؾقف، «بِـَافٍِخ  َأْن َيـُْػَخ فِ

ـْ ُمْسؾٍِؿ َقاَل  تِِف َتَؿاِثقَؾ  ُكـَّا َمَع َمْسُروٍق فِل َداِر َيَسارِ : وَط ـِ ُكَؿْقٍر َفَرَأى فِل ُصػَّ ْب

 َقاَل  َفَؼاَل َسِؿْعُت َطْبدَ 
ِ
 : اهلل

َّ
َأَشدَّ الـَّاِس َطَذاًبا إِنَّ »: َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلصَسِؿْعُت الـَّبِل

ُرونَ  ِطـَْد   َيْقَم اْلِؼَقاَمِة اْلُؿَصقِّ
ِ
 .(4)متػؼ طؾقف، «اَّلل

                                                                                       

 (.2712أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)

 (623 ،)(، وهق يف الصحقحة لإلمام إلباين 447/  3( وأحؿد )6:/  3أخرجف الرتمذي ) (2)

  (2517.)وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل 

 (.3221(، ومسؾؿ )8153البخاري ) (3)
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وَمـ أضؾؿ : - َتعاَلك - اَّلل قال»: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل قال رسقل: قال ڤ وطـ أبل هريرة

ـ ذهب َيخؾؼ كَخْؾؼل  .(1)«أو لِقَْخُؾُؼقا شعقرةً ، وْلقخُؾُؼقا ذرةً ، فْؾقَْخُؾُؼقا حبةً ، مؿَّ

ـَ َطبَّاٍس    َرُسقَل  َسِؿْعُت : َيُؼقُل  ڤ َسِؿْعُت َأَبا َصْؾَحةَ : َيُؼقُل ، ڤوطـ اْب
ِ
اهلل

َٓ ُصقَرُة َتَؿاثِقَؾ »: َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلص  .(2)متػؼ طؾقف، «َٓ َتْدُخُؾ الَْؿََلئَِؽُة بَْقًتا فِقِف َكْؾٌب َو

 .تعالكاهلل  إلك غقر ذلؽ مـ إحاديث التل قد سؼتفا يف غقر ما مصـػ بحؿد

، أو حجرٍ ، أما ما كان مـ شجرٍ ، إذا كان لذات الروح; والتصقير مـفل طـف

لف رسالة ويذهب  أو بحر فؾقس بؿؿـقع مع أن الشقخ التقيجري ، أو هنرٍ 

 .إلك تحريؿ التصقير مطؾًؼا

ـِ َطبَّاٍس َوَجاَءُه ; والذي يظفر أن الؿؿـقع هق تصقير ذوات إرواح ـْ اْب َفَع

ُر َهِذِه التََّصاِويَر َفَلْقَتـِل فِقَفا: َفَؼاَل ، َرُجٌؾ    َسِؿْعت َرُسقَل : َفَؼاَل ، إكِّل ُأَصقِّ
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

َـَّؿ »: َيُؼقُل  ل َجَف
ُبُف فِ َرَها َكْػًسا ُتَعذِّ ل الـَّاِر ُيْجَعُؾ َلُف بُِؽؾِّ ُصقَرٍة َصقَّ

ٍر فِ ُكؾُّ ُمَصقِّ

َٓ ُبدَّ َفاِطًَل َفاْجَعْؾ  َٓ َكْػَس َلفُ  َفنِْن ُكـَْت  َجَر َوَما   .(3)«الشَّ

، ٓ الصقر الػقتقغرافقة، ومـ استدل طؾك أن الؿحرم هق الصقر الؿجسؿة

 .وكحق ذلؽ فؼقلف باصؾ

قد مسح الصقر مـ  ملسو هيلع هللا ىلصوٕن الـبل ; لعـ الؿصقر مطؾًؼا ملسو هيلع هللا ىلصٕن الـبل 

شؼ قرام طائشة  ملسو هيلع هللا ىلصفدل طؾك أهنا صقر غقر مـحقتة وٕن الـبل ; الؽعبة بخرقةٍ 

ـْ َأَكٍس ، لؿا وجد فقف الصقرة، ڤ َكاَن قَِراٌم لَِعائَِشَة َسَتَرْت بِِف »: َقاَل ، ڤفَع
                                                                                       

 (.3222) مسؾؿو (،866البخاري ) أخرجف (1)

 (.379) مسؾؿو (،4337البخاري ) (2)

 (.3221أخرجف مسؾؿ ) (3)
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ُّ
َٓ َتَزاُل َتَصاِويُرُه َتْعرُِض لِل فِل  ملسو هيلع هللا ىلصَجاكَِب َبْقتَِفا َفَؼاَل َلَفا الـَّبِل ُف  َأِمقطِل َطـِّل َفنِكَّ

 .(1)«َصََلتِل

 .كاكت تصـع لفا لعبا ڤطؾك أن طائشة : ويستدل مـ يستدل بجقاز التصقير

، الحضاكة وتؾعب هبا وتتعقد طؾك، وهذه الؾعب التل تتخذها البـات كإصػال

وتؾػ ، بـاتـا تحؿؾ شقئًا مـ الؼؿاش إلك أن ربؿا بعض، لقس فقفا تصاوير

 .ثؿ تلخذه طؾك هقئة البـت، بعضف طؾك بعض

أهنا كاكت ; العفـ البـاتأهنا كاكت تعؿؾ مـ ، ڤفال يدل حديث طائشة 

 .تصقر البـات كالفقئة التل طؾقفا الصقر أن

 .«إٓ َرْقًؿا يف ثقٍب »: ملسو هيلع هللا ىلصويستدلقن طؾك جقاز الصقر بؼقل الـبل 

وٓ ، أو غقر ذلؽ، أو لحجر، صقرة لشجر: وهذا الرقؿ ُيحؿؾ طؾك أكف

 .أو الحققان، ُيحؿؾ طؾك صقرة اإلكسان

 .أذن يف الجؾقس طؾك الصقرة بعد أن ُتؿَتَفـ ملسو هيلع هللا ىلصبلن الـبل : واستدلقا

وربؿا كزع ، ملسو هيلع هللا ىلصفؼد شؼفا الـبل ، ولقس يف ذلؽ دلقؾ أهنا بؼقت طؾك هقئتفا

 .«وإكؿا الصقرة الرأس»، الرأس

والعثقؿقـ ومـ إلقفؿ يخرجقن يف ، والػقزان، ويستدلقن بلن الشقخ ابـ باز

 :وهذا دلقؾ فاسد مـ وجفقـ، التؾػاز

العؾؿاء الذيـ تؼدم ذكرهؿ فتاواهؿ وكؼقلفؿ تدل طؾك أهنؿ أن : إول

 .والعربة بؿا أفتقا ٓ بؿا طؿؾقا، يحرمقن التصقير

 .والحجة يف الدلقؾ، أن فعؾفؿ لقس بحجة: الثاين

                                                                                       

 (.485) أخرجف البخاري  (1)
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  :«ملسو هيلع هللا ىلص َفَرَفَع َرْأَسفُ »: قولُ

وكذلؽ آكتباه لؿـ ، رفع الرأس طـد إرادة الحديث لإلسؿاع: وفيُ

َؿاِء َوَكاَن »: يف مسؾؿ ڤويف حديث أبل مقسك ، يحدثؽ َفَرَفَع َرْأَسُف إَِلك السَّ

َؿاِء َفَؼاَل   ما َيْرَفُع َرْأَسُف إَِلك السَّ
َؿاِء َفنَِذا َذَهَبْت الـُُّجقُم َأَتك َكثِقًراِ ؾسَّ

الـُُّجقُم َأَمـٌَة لِ

َْصَحابِل َفنَِذا  ِٕ َؿاَء َما ُتقَطُد َوَأَكا َأَمـٌَة  َأَتك َأْصَحابِل َما ُيقَطُدوَن  َذَهْبُت أكاالسَّ

تِل َما ُيقَطُدونَ  تِل َفنَِذا َذَهَب َأْصَحابِل َأَتك ُأمَّ ُمَّ
ِٕ  .(1)«َوَأْصَحابِل َأَمـٌَة 

الُِح »: قولُ ُجُؾ الصَّ قِفْؿ الرَّ
 :«ُأوَلئَِؽ إَذا َماَت فِ

 .بالؽسر ٕن الخطاب لَلكثك

إكؿا ، فال يؼع الغؾق يف الػساق، الرجؾ الصالحإكؿا يؼع يف ; أن الغؾق: وفيُ

رجاء ، فقعؿؾقن طؾك قبقرهؿ مساجد; يعؿد الـاس إلك كاس صقرهتؿ الصالح

 .طـفؿ اهلل  وكؾ هذا قد قطعف، والؼربة، والشػاطة، الربكة

ََسِديِّ  ْٕ ـْ َأبِل اْلَفقَّاِج ا  : َقاَل ، فَع
ُّ
ـُ َأبِل َصالٍِب  َقاَل لِل َطؾِل َٓ »: ڤْب َأْبَعُثَؽ  َأ

  َطَؾك َما َبَعَثـِل َطَؾْقِف َرُسقُل 
ِ
َٓ َقْبًرا ُمْشرًِفا »؟ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َّٓ َصَؿْسَتُف َو ًٓ إِ َٓ َتَدَع تِْؿَثا َأْن 

ْيَتفُ  َّٓ َسقَّ  .دل ذلؽ طؾك تحريؿ تشققد الؼبقر ورفعفا، (2)«إِ

، والبـاء طؾقفا، والجؾقس طؾقفا، طـ الصالة إلك الؼبقر ملسو هيلع هللا ىلصوقد هنك الـبل 

 .والؽتابة طؾقفا

: ملسو هيلع هللا ىلص لؼقل الـبل; أن تشققد وطبادة الؼبقر جاءت مـ قَِبؾ القفقد والـصارى: وفيُ

الُِح » ُجُؾ الصَّ قِفْؿ الرَّ
 .«َبـَْقا َطَؾك َقْبرِِه َمْسِجًدا ،ُأوَلئَِؽ إَذا َماَت فِ

                                                                                       

 (.3642أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (1)

 .(:7:) أخرجف مسؾؿ (2)
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 :«َبـَْقا َطَؾك َقْبرِِه َمْسِجًدا»: قولُ

 .الؼبقربـاء الؿساجد طؾك  الـفل طـ: وفيُ

 .الـفل طـ إدخال الؼبقر يف الؿساجد ففـا مسللتان: وفيُ

 .بـل الؿسجد طؾك الؼرب وجب هدم الؿسجد إذا

 .وإذا ُأِدخؾ الؼرب يف الؿسجد وجب إخراج الؼرب

، لؾـجاسة وذهب بعضفؿ كالشافعقة وغقره إلك أن الـفل طـ الصالة يف الؼبقر

 .الؼبقر واتخذوه شبفة لفؿبؾ باصٌؾ استدل بف طباد ; وهذا ققل ضعقٌػ 

; والصحقح أن الـفل طـ الصالة طـد الؼبقر والؿؼابر سًدا لذريعة الشرك

أما الصالة ، وقد طؾؿ أن إرض ٓ تلكؾ أجسادهؿ، فلي كجاسة يف قبقر إكبقاء

 .ويف الؿؼابر لؾؿؼبقريـ ففذا شرك ضاهر ٓ مرية فقف، طـد الؼبقر

وطـ ، طـ إحداث الؿحدثقـ ملسو هيلع هللا ىلصمحؿد اهلل حػظ قرب  ما سقليت أن: وفيُ

، ومع ذلؽ قد حرص طباد الؼبقر طؾك أن يلتقا إلقف، غؾق الغالقـ حتك ٓ ُيعَبد

 .كؿا سؿعـا وُكؼؾ لـا اهلل  ويرجقكف مـ دون، ويدطقكف

إرض كؾفا مسجد إٓ »: يؼقل ملسو هيلع هللا ىلصسؿعت الـبل : قال ڤوطـ أبل سعقد 

 .أخرجف الرتمذي، (1)«الؿؼبرة والحؿام

َقر»: قولُ ُروا فِقِف تِْؾَؽ الصُّ  :«ُثؿَّ َصقَّ

 .فلصبحت ذريعة إلك الشرك والعقاذ باهلل

                                                                                       

(، والحاكؿ 856(، وابـ ماجف )2/434( والدارمل )3/242( والرتمذي )5:3أخرجف أبق داود ) (1)

(، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل 7:، 4/94(، وأحؿد )546! 3/545(، والبقفؼل )2/362)

 (491.) 



            

 555 ملسو هيلع هللا ىلصكتاب صفة صالة النيب 
 

  ُأوَلئَِؽ ِشَراُر اْلَخْؾِؼ ِطـَْد »: قولُ
ِ
 :«اَّلل

 .وٕهنؿ مشركقن مـددون، ٕهنؿ طباد الؼبقر; شرار الخؾؼ

اطُة »: ملسو هيلع هللا ىلصوقد قال الـبل  ومـ ، َوُهؿ أحقاءٌ إنَّ ِمـ شراِر الـَّاِس َمـ ُتدِرُكُف السَّ

 .أخرجف أحؿد، (1)«يتَّخُذ الُؼبقَر مساجَد 

َْرضِ »: ملسو هيلع هللا ىلصويؼقل  ْٕ َٓ ُيَؼاَل فِل ا اَطُة َحتَّك  ، مسؾؿ أخرجف، (2)«اَّللُ  اَّللُ  َٓ َتُؼقُم السَّ

 .أي ٓ تؼقم إٓ طؾك إشرار

ـْ َأبِل ُأَماَمةَ  ـِ َسْفؾِ  وَط ـِ ُحـَقٍْػ  ْب   َطبْدَ َسِؿْعُت : َقاَل ، ْب
ِ
ـَ َطْؿِرو اهلل ـِ اْلَعاِص  ْب ْب

َـّاُس فِل الطُُّرِق َتَساُفَد الَْحِؿقرِ »: َيُؼقُل ، ڤ اَطُة َحتَّك َيتََساَفَد ال  .(3)«َٓ َتُؼقُم السَّ

 

 

  

                                                                                       

  (935.)(، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل 4955أخرجف أحؿد ) (1)

 .ڤبـ مالؽ  (، مـ حديث أكس259مسؾؿ يف صحقحف )أخرجف  (2)

(، 577ص ) «الؿقارد»مصقرة الؿؽتب(، وابـ حبان كؿا يف  - 349)ص  «مسـده»أخرجف البزار يف  (3)

 (.8:7) (، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل 592) وهق يف الصحقحة لإلمام إلباين 
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 اهلل ايٝٗٛد ٚايٓصاز٣  يعٔ»: رحدٜح

 د«...اخترٚا قبٛز أْبٝا٥ِٗ َطادد

 

ـْ َطائَِشةَ  - 173   َقاَل َرُسقُل »: َقاَلْت  ڤ )َط
ِ
فِل َمَرِضِف الَِّذي َلْؿ َيُؼْؿ  ملسو هيلع هللا ىلص اَّلل

ـَ  َٓ َذلَِؽ : َقاَلْت . اَّللُ اْلَقُفقَد َوالـََّصاَرى اتََّخُذوا ُقُبقَر َأْكبَِقائِِفْؿ َمَساِجَد  ِمـُْف َلَع َوَلْق

ُف ُخِشَل َأْن ُيتََّخَذ َمْسِجًدا  .((1)«ُأْبرَِز َقْبُرُه َغْقَر َأكَّ

l: 

 .لؿا تؼدم بقاكف مـ التحذير مـ فتـة الؼبقر: احلديث ساق املصيف 

ل َمَرِضِف الَِّذي َلْؿ َيُؼْؿ ِمـْفُ »: قولُ
 :«فِ

 .أي يف مرض مقتف

ـَ »: قولُ  :«اَّللُ  َلَع

 :اهلل وهق ُمـَؼسٌؿ طؾك قسؿقـ هق صرد مـ رحؿة: الؾعـ

 .وهق يف حؼ الؽافر: صرٌد ممبٌد 

 .الؿسؾؿوهق يف حؼ : وصرٌد ممقت

 :حهِ يعٔ املعني 

 :وقد اختؾػ العؾؿاء يف لعـ الُؿعقَّـ إلك ققلقـ

اهلل  لعـ: مثؾ أن يؼقل، أي بالقصػ، مع اتػاقفؿ طؾك لعـ الؽافريـ طؿقًما
                                                                                       

 (.:63ومسؾؿ يف صحقحف )(، 24:1أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)
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 .طؾك العؿقم ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  وطؾك لعـ مـ لعـف رسقل، وهؽذا، الؽافريـ

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة   ، ڤمثؾ ما جاء َط
ِّ
ـْ الـَّبِل ـَ »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَط اِرَق َيْسرُِق  َلَع اَّللُ السَّ

 .متػؼ طؾقف، «اْلَبْقَضَة َفُتْؼَطُع َيُدُه َوَيْسرُِق اْلَحْبَؾ َفُتْؼَطُع َيُدهُ 

ـْ َفاصَِؿةَ  ـْ َأْسَؿاءَ  وَط َجاَءْت »: َقاَلْت ، ڤبِـِْت َأبِل َبْؽٍر  بِـِْت اْلُؿـِْذِر َط

 
ِّ
َق  َيا َرُسقَل َفَؼاَلْت  ملسو هيلع هللا ىلصاْمَرَأٌة إَِلك الـَّبِل  إِنَّ لِل اْبـًَة ُطَريًِّسا َأَصاَبْتَفا َحْصَبٌة َفَتَؿرَّ

ِ
اهلل

ـَ »: َشْعُرَها َأَفَلِصُؾُف َفَؼاَل   .متػؼ طؾقف، «اَّللُ اْلَقاِصَؾَة َواْلُؿْسَتْقِصَؾةَ  َلَع

ـْ َأَكسِ  ـِ َمالٍِؽ  وَط ـَ َرُسقُل »: َقاَل ، ڤْب   َلَع
ِ
فِل اْلَخْؿِر َطْشَرًة  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

َطاِصَرَها َوُمْعَتِصَرَها َوَشاِرَبَفا َوَحامَِؾَفا َواْلَؿْحُؿقَلُة إَِلْقِف َوَساِقَقَفا َوَبائَِعَفا َوآِكَؾ 

 .أخرجف الرتمذي وقد تؼدم، «َثَؿـَِفا َواْلُؿْشَتِري َلَفا َواْلُؿْشَتَراُة َلفُ 

 .ويف أحاديث أخرى

ر مـ أهؾ العؾؿ إلك الؿـع مـ لعـ الُؿَعقَّـ ذهب الجؿفق: الؼقل إول

 .ومـ لعـ الؿعقـ الؽافر وهق حل، الؿممـ

 .وذهب جؿع مـ أهؾ العؾؿ إلك جقاز لعـ الُؿَعقَّـ: الؼقل الثاين 

 .لعـ مـ كان مـف ضرر طؾك الديـ: فؼد ثبت طـ بعضفؿ

 .ولعـقا غقر واحد، أبل دؤاد ولعـقا ابـ، فؾعـقا بشًرا الؿريسل

ـْ وقد    َطْبدِ  جاء َط
ِ
 ، ڤاهلل

ِّ
ـِ الـَّبِل انِ »: َقاَل   َط ـُ بِالطَّعَّ َٓ ، َلْقَس اْلُؿْمِم َو

انِ  عَّ َٓ اْلَػاِحشِ ، الؾَّ َٓ اْلَبِذيِّ ، َو  .أخرجف الرتمذي، (1)«َو

                                                                                       

كتاب »( وابـ أبل شقبة يف 516 - 515/  2(، أخرجف اإلمام أحؿد )2:88أخرجف الرتمذي يف ســف ) (1)

(، 443) «إدب الؿػرد»بتحؼقؼل(، ومـ صريؼ ابـ أبل شقبة أخرجف البخاري يف  91)برقؿ  «اإليؿان

(، والخطقب 69/  6، 346/  5) «الحؾقة»( وأبق كعقؿ يف 23/  2( والحاكؿ )468/  2ورواه الرتمذي )

صحقح طؾك شرط »(، وقال فقف: وقال الحاكؿ: 431(، وهق يف الصحقحة لإلمام إلباين برقؿ ):44/  6)
= 
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ْرَداِء  ـْ َأبِل الدَّ   َسِؿْعُت َرُسقَل : قال ڤَوَط
ِ
ـَ ٓ »: َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل اكِق عَّ إِنَّ الؾَّ

 .(1)«َيُؽقُكقَن ُشَفَداَء َوٓ ُشَػَعاَء َيْقَم اْلِؼَقاَمةِ 

 صحقح مسؾؿ ما يدل طؾقف مـ 
ْ
وهذا يحؿؾ طؾك لعـ غقر الؿستحؼ فػل

  َدَخَؾ َطَؾك َرُسقلِ : َقاَلْت ، ڤحديث َطاِئَشَة 
ِ
َٓ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ٍء 

ْ
َرُجاَلِن َفَؽؾََّؿاُه بَِشل

ا َخَرَجا ُقْؾُت َيا َرُسقَل ، َأْدِري َما ُهَق َفَلْغَضَباُه َفَؾَعـَُفَؿا َوَسبَُّفَؿا ـْ َأَصاَب  َفَؾؿَّ  َم
ِ
اهلل

ـْ اْلَخْقِر َشْقًئا َما َأَصاَبُف َهَذاِن َقاَل َوَما َذاِك َقاَلْت 
: َقاَل ، ُفَؿاُقْؾُت َلَعـَْتُفَؿا َوَسَبْبتَ : مِ

ـَ  :ُقْؾُت ، َأَو َما َطِؾْؿِت َما َشاَرْصُت َطَؾْقِف َربِّل» َؿا َأَكا َبَشٌر َفَليُّ اْلُؿْسِؾِؿق ُفؿَّ إِكَّ الؾَّ

 .(2)«َلَعـُْتُف َأْو َسَبْبُتُف َفاْجَعْؾُف لَُف َزَكاًة َوَأْجًرا

الؾسان ومع ذلؽ يـبغل أن ٓ يؽثر اإلكسان مـ هذا إمر حتك ٓ يتعقد 

 .ولؿا فقف مـ الخطر، طؾقف

ـْ َطْبدِ : والؾعـ قد يليت بؿعـك السب   فَع
ِ
ـِ َطْؿٍرو اهلل َقاَل : َقاَل  ڤ ْب

  َرُسقُل 
ِ
ُجِؾ َوالَِدْيفِ »: ملسو هيلع هللا ىلص - اهلل رِ َشْتُؿ الرَّ

ـَ اْلَؽَبائِ   َيا َرُسقَل : َقاُلقا. «ِم
ِ
َوَهْؾ ، اهلل

ُجُؾ َوالَِدْيِف ؟ َقاَل  ُجؾِ ، َكَعؿْ » :َيْشُتُؿ الرَّ فُ ، َفَقُسبُّ َأَباهُ ، َيُسبُّ َأَبا الرَّ ، َوَيُسبُّ ُأمَّ

فُ   .(3)ُمتََّػٌؼ َطَؾْقفِ ، «َفَقُسبُّ ُأمَّ

ُيخرج ، ومـ إلقف مـ زكادقة اإلخقان، والعجب أن تجد مثؾ صارق السقيدان
                                                                                       

= 
 . ووافؼف الذهبل.«الشقخقـ

وٓ يـبغل أن »... قال ابـ الؼطان: «فقض الؼدير»ثؿ قال: وهق كؿا قآ، ولؽـف قد أطؾ، فؼال الؿـاوي يف 

. وقال «بـ سابؼ البغدادي، وهق ضعقػ، وإن كان مشفقرا، وربؿا وثؼف بعضفؿ ٕن فقف محؿديصح، 

 .«روي مرفقطا ومقققفا، والققػ أصح»الدارقطـل: 

 (.1:(، ومسؾؿ )6:84البخاري ) (1)

 (.3711أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (2)

 .(:37) أخرجف مسؾؿ (3)
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أن تؿر بالؿسجد وأحدهؿ يؼقل ، أيش الؿفزلة هذه»: يؼقل فقف، كالم بذيًئا

 .«اهلل طؾك القفقد والـصارى لعـة

 اهلل قال، مع أكف قد جاء يف الؼرآن، فسؿك لعـ القفقد والـصارى مفزلة

 :﴿ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ

  [89: الؿائدة] ﴾ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ

 .ويف السـة مثؾ حديث الباب

 .وِطظؿف، اهلل بجزء ُمستؼؾ لبقان خطر هذا الؼقل وقد رددت طؾقف بحؿد

 :«القفقد»: قولُ

 .مـ التفقد وهق التحرك طـد قراءة التقراة: وققؾ، كسبة إلك يفقدا

، مع ما فقفا مـ التغققر، هؿ الذيـ يتعبدون بشريعة مقسك : والقفقد

 .والتبديؾ

 :«والـصارى»: قولُ

مع ما فقفا مـ التغققر ، هؿ الذيـ يتعبدون بالشريعة طقسك 

 .وهؿ أهؾ الؽتاب، والتبديؾ

، وما هؿ طؾقف مـ سقء إطؿال، وطـادهؿ وكربهؿ وقد لعـقا بسبب بغقفؿ

 .والؿعتؼدات، وإققال

مع أهنؿ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل وتؽذيبفؿ لرسقل، زد طؾك ذلؽ حرهبؿ لإلسالم وأهؾف

 .يعؾؿقن صػتف وصدقف

ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ﴿: كؿا قال تعالك

 .[257: البؼرة] ﴾ٺ

، طؾقف بغقر تحريػ وطقسك ما زالتا طؾك ما كاكا، ولق ُسؾَِّؿ أن شريعة مقسك
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وأمر  ملسو هيلع هللا ىلصأرسؾ محؿًدا  اهلل  ٕن، ما جاز لفؿ أن يتعبدوا هبا، وٓ تبديؾ

 .وكصرتف إن أدركقه، جؿقع إكبقاء بطاطتف

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ﴿: قال تعالك

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ 

 .[92: آل طؿران] ﴾﮴﮵ ﮶ ﮷﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾

ڇ ڇ ڇ ڍ ﴿: اهلل تعالك قالوجعؾ كتابف كاسًخا لجؿقع الؽتب 

 .[59: الؿائدة] ﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  ـْ َرُسقلِ ، ڤوَط   َط
ِ
ٍد بَِقِدِه »: َأكَُّف َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َوالَِّذي َكْػُس ُمَحؿَّ

ِة َيُفقِدي  َوَٓ َكْصَراكِل   ـْ هِذِه إُمَّ ل َأَحٌد ِم
ـْ بِالَِّذي ُثؿَّ َيُؿقُت َوَلْؿ ، َٓ َيْسَؿُع بِ ُيْمِم

ـْ َأْصَحاِب ، ُأْرِسْؾُت بِفِ   .َرْواُه ُمْسؾِؿ، (1)«الـَّارِ  إَِّٓ َكاَن ِم

 :«اتََّخُذوا»: قولُ

 .أي جعؾقا

 :«ُقُبقَر َأْكبَِقائِِفْؿ َمَساِجَد »: قولُ

كؿا ، والصالحقـ مساجد، وهق اتخاذ قبقر إكبقاء، هذا بقان سبب لعـفؿ

 .إولهق مبقـ يف الحديث 

وأدخؾقها يف أماكـ ، بـقا طؾقفا أو، صؾقا طـدها، ومعـك اتخذوها مساجًدا

 .وأما مـ صؾك لفا ففذا شركف ضاهر، طبادهتؿ

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ﴿: فؿعـك ققلف تعالك، والؿعـك أهنؿ طبدوها

 .فال يجقز أن تصرف لغقره أي أن العبادة هلل ،  [29: الجـ] ﴾ڇ

                                                                                       

 (.264أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (1)
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، العظقؿ والصالحقـ سبٌب مـ أسباب الشرك، إكبقاءأن الغؾق يف قبقر : وفيُ

 .مـ هذا الصـقع ملسو هيلع هللا ىلصولفذا حذر الـبل 

ر ، اهلل تشبفت بالقفقد والـصارى ٕن إمة إٓ ما رحؿ: وفيُ ولفذا حذَّ

 .كثقًرا لفذا إمر، ومـ الـصارى، مـ القفقد ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

أو ، ملسو هيلع هللا ىلصمحؿًدا  اهلل أو تعبد الشقطان مـ دون أن تعبد أن ٓ فرق: وفيُ

ٓ يجقز ، اهلل  إذ أن العبادة حؼ، جربيؾ فؽؾف شرك أكرب مخرج مـ الؿؾة

 .مرسال، وٓ كبقًّا، ٓ مؾًؽا مؼربا، أن ُيشرك معف غقره

بقان العؾة التل مـ أجؾفا هنك أن ُتَتخذ الؼبقر مساجد وهل ذريعة : وفيُ

 .كجاسة لعؾة الشرك ٓ كؿا قال بعضفؿ أكف هنك طـ الصالة فقفا

لؿ ُيؼرب داخؾ  ملسو هيلع هللا ىلصكؼقل الـبل ، داخؾ الؿسجد ملسو هيلع هللا ىلصقرب الـبل : فؼد يؼقل قائؾ

وما زالت الحجرة مـػصؾٌة طـ الؿسجد يف ، ڤبؾ ُقبِر يف حجرة طائشة ، الؿسجد

 .كؾفؿ ڤواستؿر إمر طؾك ذلؽ يف زمـ الصحابة ، زمـ الخؾػاء الراشديـ

، جفات فؼط ويف كؾ التقسعات التل حصؾت لؾؿسجد حصؾت مـ ثالث

 .ڤدون تعرض لجفة حجرة طائشة 

 .كؾفؿ وإمر طؾك ذلؽ ڤومات الصحابة 

ومع ذلؽ ، الؿؾؽ ابـ مروان بلمر مـ طبد، العزيز بـ طبد حتك أدخؾفا طؿر

 .وأركاهنا، ما زالت الحجرة متؿقزة بجدراهنا

ومـفؿ ، اهلل طؾقفؿ يف زمـفؿ وقد أكؽر ذلؽ السؾػ الصالح رضقان

 .وغقره ، بـ جبقر سعقد

يظفر مـفا آتصال إٓ أن الحجرة التل ، وإلك أن مع أن البـاء الخارجل
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 لقست مـ الؿسجد ملسو هيلع هللا ىلصُقبِر فقفا الـبل 

وأركاهنا بؾ قد ُطِؿَؾ لفا مـ الجدران ، وما زالت الحجرة متؿقزة بجدراهنا

 .ملسو هيلع هللا ىلصالؿـحرفة ما ُيؿـَع الصالة إلك قرب الـبل ، الداخؾقة

فؿـ الذي أدخؾف يف الؿسجد ، ُأدِخؾ يف الؿسجد ملسو هيلع هللا ىلصُسؾَِّؿ أن قرب الـبل  ثؿ لق

؟ أم أدخؾف الصحابة ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  هؾ أدخؾف رسقل، حتك يؽقن إمر حجة

 وأجؿعقا طؾك ذلؽ؟، اهلل طؾقفؿ رضقان

 :أم أن الؿسللة كؿا قال الـعؿل وكؼؾفا طـف ابـ إمقر الصـعاين

 (.)الؿسللة دولقة ٓ دلقؾقة

ٓ ، وإدخال الؼرب يف الؿسجد دولقة ملسو هيلع هللا ىلص مسللة الؼبة الؿبـقة طؾك قرب الـبليعـل 

 .ملسو هيلع هللا ىلصرسالًة يف حؽؿ الؼبة الؿبـقة طؾك قرب الـبل  وقد ألػ شقخـا مؼبؾ ، دلقؾقة

َٓ َذلَِؽ ُأْبرَِز َقْبُرهُ »: قولُ   :«َوَلْق

َْكبَِقاَء  ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل »: ڤقد ُيشؽؾ هذا مع ما ثبت طـ أبل بؽر  ْٕ أخرب َأنَّ ا

 .«ُيْدَفـُقَن َحْقُث يؿقتقن

ويتخذه ، ُدفِـ حقث ُقبِض حتك ٓ ُيربز قربه ملسو هيلع هللا ىلصكؼقل ٓ ماكع أن يؽقن الـبل 

 .أو مؽاًكا لؾعبادةِ ، الـاس مصؾك

، وطؾك الؼقل برفعف لف الؿعـك إول، ڤوققؾ بلكف مقققف طؾك طائشة 

مـ ، فؿـ باب أولك الغؾق يف غقره، قد حذر أمتف مـ الغؾق فقف ملسو هيلع هللا ىلصويؽقن الـبل 

 .إولقاء والصالحقـ

 .أي يصؾل طـده أو لف: «ُخِشَل َأْن ُيتََّخَذ َمْسِجًدا»: قولُ

 .واهلل الؿستعان، أهنؿ يتخذوكف مسجدا: ففذا معـك
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 ، يٝظ َٓا َٔ ضسب ارتدٚد»: رحدٜح

 د«ٚدعا بدع٣ٛ ادتا١ًٖٝ، ٚغل ادتٝٛب

 

ـْ  - 174   َطْبدِ  )َط
ِ
ـِ َمْسُعقدٍ  اَّلل ـْ الـَّبِلِّ ، ڤ ْب ُف َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَط ـْ »: َأكَّ  َلْقَس ِمـَّا َم

 .((1)«َوَدَطا بَِدْطَقى اْلَجاِهِؾقَّةِ ، َوَشؼَّ اْلُجُققَب ، َضَرَب اْلُخُدودَ 

l: 

لؾحث طؾك الصرب طـد الؿصقبة وطظقؿ جرم : احلديث ساق املصيف 

 .اهلل  أطؿال يظفر مـفا طدم الرضا بلقدارالـقح وما يؾقف مـ 

وتؽؾؿـا يف ذلؽ الؿقصـ طؾك  ڤوقد تؼدم حديث أبل مقسك إشعري 

 .تحريؿ الـقاحة وما يف باهبا مـ التسخط

 :«َلْقَس ِمـَّا»: قولُ

وأما مـ فسرها بؾقس مثؾـا فؼد ُردَّ  ولقس طؾك صريؼتـا، أي لقس طؾك هديـا

 .وٓ قائؾ بف، ملسو هيلع هللا ىلصٕكف يؾزم أن مـ لؿ يلت هبذا الػعؾ أن يؽقن مثؾ الـبل ، طؾقف

وطظقؿ ، إٓ أكف يمخذ مـ هذا الؾػظ أن هذا الػعؾ كبقرة مـ كبائر الذكقب

 .قد برأ مـ تعاصل هذا الػعؾ ملسو هيلع هللا ىلصأثام إذ أن الـبل 

ـْ »: قولُ   :«َضَرَب اْلُخُدودَ  َم

 :أي مـ لطؿ وجفف واستحؼ هذا القطقد ٕمريـ
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 .طـ الضرب يف القجف ملسو هيلع هللا ىلصوقد هنك الـبل ، أكف لطؿ وجفف: إول

بالصرب  اهلل  وقد أمر، اهلل  أكف فعؾ ذلؽ تسخًطا طؾك قدر: الثاين

 .وآستغػار مـ الؿعايب، طؾك الؿصائب

ـْ ُأَساَمةَ  ـِ َزْيٍد  فَع  »: َقاَل ، ڤْب
ِّ
َبـَاتِِف  َفَلْرَسَؾْت إَِلْقِف إِْحَدى ملسو هيلع هللا ىلصُكـَّا ِطـَْد الـَّبِل

ُسقِل  اْرِجْع إَِلْقَفا َتْدُطقُه َوُتْخبُِرُه َأنَّ َصبِقًّا َلَفا َأْو اْبـًا َلَفا فِل اْلَؿْقِت َفَؼاَل لِؾرَّ

ك َفُؿْرَها َفْؾَتْصبِْر  ِف َما َأَخَذ َوَلُف َما َأْطَطك َوُكؾُّ َشْلٍء ِطـَْدُه بَِلَجٍؾ ُمَسؿًّ َفَلْخبِْرَها َأنَّ لِؾَّ

أخرجف الشقخان، «ِسْب َوْلَتْحتَ 
(1)

. 

وما زال يف ، والخد كان مـ صـقع الجاهؾقة، ضرب القجف، وهذا الصـقع

ـْ َأْمِر اْلَجاِهِؾقَِّة ٓ »: يؼقل ملسو هيلع هللا ىلصكثقٍر مـ أبـاء اإلسالم ٕن الـبل  تِل ِم ل ُأمَّ
َأْرَبٌع فِ

َـّ  ـُ فِل إَْكَساِب ، اْلَػْخُر فِل إَْحَساِب : َيْتُرُكقُه ، َوآْستِْسَؼاُء بِالـُُّجقمِ ، َوالطَّْع

 .(2)«َوالـَّقِاَحةُ 

ر الـبل  َْشَعِريِّ  ملسو هيلع هللا ىلصوحذَّ ْٕ : َقاَل  ڤ مـ الـقاحة كؿا يف حديث َأبِل َمالٍِؽ ا

  َقاَل َرُسقُل 
ِ
الـَّائَِحُة إَِذا َلْؿ َتُتْب َقْبَؾ َمْقتَِفا ُتَؼاُم َيْقَم اْلِؼَقاَمِة َوَطَؾْقَفا ِسْرَباٌل »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـْ  ـْ َجَرٍب ، َقطَِرانٍ ِم  .(3)«َوِدْرٌع ِم

 :«َوَشؼَّ اْلُجُققَب »: قولُ

 الشؼ الؼطع والجقب هق الؿؽان الذي يدخؾ مـف الرأس يف الؾباس ويشؼقكف

وهذا كاتٌج طؾك طدم ، فقمدي إلك تؾػ الؿال، اهلل  تسخًطا طؾك أقدار

، الحديث إولوقد تؼدم يف ، فاستحؼقا هذا القطقد، اهلل الصرب طؾك أقدار
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 .الربآءة مـ الشاقة

 :«َوَدَطا ِبَدْطَقى اْلَجاِهِؾقَّةِ »: قولُ

البطؾ  ومـ أكت، يا مـ تؼضل طؾك الؿجرمقـ، يا سقداه، أي كؼقلفؿ يا جباله

 :إلك غقر ذلؽ مؿا كاكقا يتعاصقكف وربؿا أوصك بعضفؿ هبذا إمر، الذي ٓ ُيفزم

 َأَكــا َأْهُؾـــفُ َفــنِْن ُمـــتُّ َفاْكِعْقـِـــل بَِؿــا 

 

ــَة َمْعَبـــدِ   ـــل َطَؾــلَّ الَجْقــَب َيــا اْبـَ  وُشؼِّ

، لػشق الجفؾ فقف ملسو هيلع هللا ىلصطؾك الزمـ الذي كان قبؾ الـبل : والجاهؾقة ُتطؾؼ 

 .ولػشق أطؿال الجاهؾقة

 .جاهؾقة الؼرن العشريـ: وقد أكؽر العؾؿاء طؾك محؿد قطب تللقػ كتاب

حتك ُتبعث الريح التل مـ قَِبؾ  ملسو هيلع هللا ىلصٕهنا ٓ جاهؾقة جفالء بعد مبعث الـبل 

 .أو مـ ِقَبؾ الشام فتؼبض مـ كان يف قؾبف مثؼال حبة مـ خردل مـ إيؿان، القؿـ

إِكََّؽ اْمُرٌؤ »ٕبل ذر  ملسو هيلع هللا ىلصكؿا قال الـبل ، وإكؿا بؼقت بعض أطؿال الجاهؾقة

ـْ َأْمرِ »: وتؼدم يف الحديث السابؼ، «فِقَؽ َجاِهِؾقَّةٌ  تِل ِم ل ُأمَّ
 .«اْلَجاِهِؾقَّةِ  َأْرَبٌع فِ

وما ، ٓ مـ أمقر اإلسالم، فؿا خالػ الؽتاب والسـة ففق مـ أمقر الجاهؾقة

 .ملسو هيلع هللا ىلصالذي أكزلف طؾك محؿد ، اهلل وحل، وافؼ الؽتاب والسـة

: كتابا ً أسؿاه ♫القهاب  بـ طبد وقد ألػ اإلمام الؿجدد محؿد

 .«مسائؾ الجاهؾقة»

لؿا تؼدم بقاكف ، الذكقب وطظقؿ أثامبقان أن هذه إفعال مـ كبائر : وفيُ

 .تربأ مـ فاطؾف ملسو هيلع هللا ىلصمـ أن الـبل 

 :بين فالٕ ألّ عط١ٝ بايٓٝاح١ ع٢ً ملسو هيلع هللا ىلصتسخٝط ايٓيب  :إغهاٍ 

َْكَصاِريَِّة : قد يؼقل قائؾ ْٕ ، َأْسَعُدوكِل بَـِل ُفاَلنٍ  إِنَّ »: َقاَلْت ، ڤبلن ُأمِّ َططِقََّة ا
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 .«َبـِل ُفاَلن فؼال إٓ

فنن ، وهذا ققل ضعقػ، لعؾ هذا قبؾ أن يقحل إلقف بالـسخ: قال العؾؿاء

 .ترخصت ثؿ هنك طـ الـقاحة ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

 ملسو هيلع هللا ىلصٕن الـبل ، بـل فالن كالؿـؽر طؾقفا وأحسـ يف ذلؽ أن يؼال بؼقلف إٓ

 »: َيُؼقُل  ڤاهلل  ْبـ َطْبدِ  قد يعقد الؽالم مـؽرًا فعـ َجابِر
َّ
ـٍ  ملسو هيلع هللا ىلصَأَتْقُت الـَّبِل فِل َدْي

ـْ َذاَكاَن َطَؾك َأبِل َفَدَقْؼُت اْلَباَب َفَؼاَل  ، (1)«َكَلكَُّف َكِرَهَفا َأَكا َأَكا: َفُؼْؾُت َأَكا َفَؼاَل  َم

 .أخرجف البخاري

يف هذا الباب ٓ سقؿا بؿا ، اهلل السالمة كؿ مـ الؿخالػات الشرطقة وكسلل

وبعضفا تعؾـ ، د ثالثة أيامحتك أن بعض الدول ُتعؾـ الحدا، يسؿقكف بالحداد

وٓ يجقز مـ ، وإكؿا الحداد يؽقن مـ الؿعتدة طؾك زوجفا، الحداد أربعقـ يقًما

 .إٓ ثالثة أيام، غقر معتدة طؾك زوجفا

 .وسقليت يف باب العدة ملسو هيلع هللا ىلصكؿا كؼؾت بعض زوجات الـبل 

وهؽذا ، اهلل السالمة وهق تشبف بالؽافريـ كسلل، ثؿ إن اإلحداد لقس لؾرجال

، والؿرئل، الؿسؿقع، ويـشرون يف وسائؾ اإلطالم، يسؾؽقكف مـ الـعل ما

 .والؿؽتقب ويذكرون مـ فضائؾ الؿقت وشؿائؾف وغقر ذلؽ مؿا ٓ يؾقؼ

ولفذا كتب الشقخ ، ٓ سقؿا الجـائز، وصارت شمون البدع مـتشرة يف الديـ

 كتاًبا يف أحؽام الجـائز ذكر ما يتعؾؼ هبا مـ حقث القجف إلباين 

 .ثؿ ختؿفا ببدع الجـائز، الشرطل

، وبالجـائز، واطتؼادية ارتبطت بالؼبقر، وفعؾقة، وذكر بدًطا كثقرة ققلقة
                                                                                       

 (.3266(، ومسؾؿ يف صحقحف )7361أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)



            

 567 ملسو هيلع هللا ىلصكتاب صفة صالة النيب 
 

ويف ، وأن يؽقكقا يف جـائزهؿ، فقـبغل لؾؿسؾؿقـ أن يعظؿقا ديـ رب العالؿقـ

 .ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  وبقَّـ رسقل، اهلل  أفراحفؿ كؿا شرع

، ملسو هيلع هللا ىلصيف طفد الـبل ، والصالحات، فؽؿ قد مات مـ إولقاء والصالحقـ

ى فقفؿ، وتقلك دفـفؿ وصؾَّك طؾقفؿ ما يحصؾ أن مـ  ولؿ يحصؾ، وطزَّ

 .الؿخالػات الشرطقة

 :فُٝا فعٌ ملسو هيلع هللا ىلصفعًٝٓا إٔ ْتأض٢ ب٘  

 .يف تعزيتف ٕهؾ الؿقت

 .ويف طقادتف لؾؿريض

 .وفِل اتباع الجـازة

 .ويف غقر ذلؽ مـ إمقر، ويف الدفـ

 .وسـة، اهلل طؾقفؿ فنهنؿ كاكقا طؾك خقر سبقؾ بلصحابف رضقانوهؽذا كتلسك 

 :حهِ املهح ع٢ً قرب بعد ايدفٔ 

ـِ اْلَعاِص  َطْؿِرو وقد رد العؾؿاء ما اجتفده ْبـِِف َوُهَق فِل ، ڤْب
ِ
ا َقاَل ٓ لؿَّ

َٓ َكارٌ »: ِسَقاِق اْلَؿْقِت   ، إَِذا َأَكا ُمتُّ َفاَل َتْصَحْبـِل َكائَِحٌة َو
َّ
َفنَِذا َدَفـُْتُؿقكِل َفُشـُّقا َطَؾل

ُؿ َلْحُؿَفا، ُثؿَّ َأقِقُؿقا َحْقَل َقْبِري َقْدَر َما ُيـَْحُر َجُزورٌ ، التَُّراَب َشـًّا َحتَّك ، َوُيَؼسَّ

 .أخرجف مسؾؿ، (1)«َوَأْطَؾَؿ َماَذا ُأَراِجُع بِِف ُرُسَؾ َربِّل، َأْسَتْلكَِس بُِؽؿْ 

ولؿ يقافؼف طؾقف أحد مـ ، ڤوهذا اجتفاٌد مـف ، قعأكؽر العؾؿاء هذا الصـ

، وَطُظؿ، وفقؿا َصُغرَ ، فقؿا دق وجؾ ملسو هيلع هللا ىلصفالؿؼصد إتباع محؿد ، ڤالصحابة 

 .مـ أمقر الديـ والحؿد هلل رب العالؿقـ
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 َٔ غٗد ادتٓاش٠ حت٢ ٜصًٞ عًٝٗا »: رحدٜح

 د«...َٚٔ غٗدٖا حت٢ تدفٔ، فً٘ قرياط

 

ـْ َأبِل  - 175   َقاَل َرُسقُل : َقاَل  ڤ ُهَرْيَرةَ )َط
ِ
ـْ َشِفَد اْلِجـَاَزَة َحتَّك »: ملسو هيلع هللا ىلص اَّلل َم

َل َطَؾْقَفا َفَؾُف ِققَراطٌ  ـَ َفَؾُف ِققَراَصانِ . ُيَصؾِّ ـْ َشِفَدَها َحتَّك ُتْدَف َوَما : ِققَؾ . َوَم

ـِ َولُِؿْسِؾٍؿ َأْص : اْلِؼقَراَصاِن؟ َقاَل  ـِ اْلَعظِقَؿْق  .((1)«َغُرُهَؿا ِمْثُؾ َجَبِؾ ُأُحدٍ ِمْثُؾ اْلَجَبَؾْق

l: 

 .لبقان فضؾ اتباع الجـازة الؿسؾؿة: احلديث ساق املصيف 

ـُ ُطَؿَر : وطـ َكافِع قال َث اْب ـْ َتبَِع »: َيُؼقُل  ڤَأنَّ َأَبا ُهَرْيَرَة ، ڤُحدِّ َم

َقْت َيْعـِل َطاِئَشَة َأَبا ُهَرْيَرةَ ، َأْكَثَر َأُبق ُهَرْيَرَة َطَؾْقـَا: َفَؼاَل ، «َجـَاَزًة َفَؾُف ِققَراطٌ  ، َفَصدَّ

  َوَقاَلْت َسِؿْعُت َرُسقَل 
ِ
ـُ ُطَؿَر  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ْصـَا فِل َقَراِريَط  ڤَيُؼقُلُف َفَؼاَل اْب َلَؼْد َفرَّ

ـْ َأْمرِ 
ْصُت َضقَّْعُت مِ   َكثِقَرٍة َفرَّ

ِ
 .متػؼ طؾقف، «اهلل

  أن خباًبا قال لَعْبدَ »: ويف رواية لؿسؾؿ
ِ
ـَ ُطَؿرَ  اهلل َٓ َتْسَؿُع َما َيُؼقُل َأُبق : ْب َأ

  َأكَُّف َسِؿَع َرُسقَل ، ُهَرْيَرةَ 
ِ
ـْ َبْقتَِفا»: َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ـْ َخَرَج َمَع َجـَاَزٍة ِم َوَصؾَّك ، َم

ـْ َأْجرٍ ، َطَؾْقَفا ـَ َكاَن َلُف ِققَراَصاِن ِم ـْ ، ِمْثُؾ ُأُحدٍ ُكؾُّ ِققَراٍط ، ُثؿَّ َتبَِعَفا َحتَّك ُتْدَف َوَم

َْجرِ ِمْثُؾ ُأُحدٍ ، ُثؿَّ َرَجعَ ، َصؾَّك َطَؾْقَفا ْٕ ـَ ا ـُ ُطَؿَر َخبَّاًبا إَِلك «َكاَن َلُف ِم ؟ َفَلْرَسَؾ اْب

ـْ َقْقِل َأبِل ُهَرْيَرةَ  ـُ ُطؿَ : ُثؿَّ َيْرِجُع إَِلْقِف َفُقْخبُِرُه َما َقاَلْت ، َطاِئَشَة َيْسَلُلَفا َط َر َوَأَخَذ اْب
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ُبَفا فِل َيِدهِ  ـْ َحَصك اْلَؿْسِجِد ُيَؼؾِّ
ُسقُل ، َقْبَضًة مِ َقاَلْت : َفَؼاَل ، َحتَّك َرَجَع إَِلْقِف الرَّ

َْرَض ، َصَدَق َأُبق ُهَرْيَرةَ : َطاِئَشةُ  ْٕ ـُ ُطَؿَر بِاْلَحَصك الَِّذي َكاَن فِل َيِدِه ا ، َفَضَرَب اْب

ْصـَا فِل قَ »: ُثؿَّ َقاَل   «َراِريَط َكثِقَرةٍ َلَؼْد َفرَّ

ـِ ُطَؿرَ »: ڤ( طـ ابـ طؿر 5564ويف مسـد أحؿد ) ـْ اْب َأكَُّف َمرَّ بَِلبِل : َط

 
ِّ
ـِ الـَّبِل ُث َط ـْ َتبَِع َجـَاَزًة َفَصؾَّك َطَؾْقَفا»: َأكَُّف َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصُهَرْيَرَة َوُهَق ُيَحدِّ ، َفَؾُف قِقَراطٌ ، َم

ـْ ُأُحدٍ ، قِقَراَصانِ َفَؾُف ، َفنِْن َشِفَد َدْفـََفا ـُ ُطَؿرَ  «الِْؼقَراُط َأْطظَُؿ ِم  َأَبا ُهَرْيَرةَ  :َفَؼاَل َلُف اْب

ـْ َرُسقلِ  ُث َط   اْكُظْر َما ُتَحدِّ
ِ
، إَِلك َطائَِشةَ َحتَّك اْكَطَؾَؼ بِِف ، َفَؼاَم إَِلْقِف َأُبق ُهَرْيَرةَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـَ : َفَؼاَل َلَفا  َيا ُأمَّ اْلُؿْممِـِق
ِ
  َأَسِؿْعِت َرُسقَل ، َأْكُشُدِك بِاهلل

ِ
ـْ َتبَِع َجـَاَزًة »: َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َم

 .«الؾُفؿَّ َكَعؿْ  :َفَؼاَلْت  «َفَؾُف ِققَراٌط َفنِْن َشِفَد َدْفـََفا َفَؾُف ِققَراَصانِ ، َفَصؾَّك َطَؾْقَفا

ـْ »: َفَؼاَل َأبُق ُهَرْيَرةَ  ـْ َيْشَغُؾـِل َط   َرُسقلِ إِكَُّف َلْؿ َيُؽ
ِ
َٓ َصْػٌؼ ، َغْرُس اْلَقِديِّ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َو

ـْ َرُسقلِ 
َْسَقاِق إِكِّل إِكََّؿا ُكـُْت َأْصُؾُب مِ ْٕ   بِا

ِ
، «ُيْطِعُؿـِقَفا َكؾَِؿًة ُيَعؾُِّؿـِقَفا َوُأْكَؾةً  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـُ ُطَؿرَ    َأكَْت َيا َأبَا ُهَرْيَرَة ُكـَْت َأْلَزَمـَا لَِرُسقلِ »: َفَؼاَل َلُف اْب
ِ
 «بَِحِديثِفِ  َوَأْطَؾَؿـَا ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

فاتف مثؾ هذا ; وسابؼقتف، وففؿف، وطؾؿف، فنذا كان هذا ابـ طؿر مع جاللتف

 .بـا كحـ فؿا بالؽ; ڤحتك سؿعف مـ أبل هريرة ، الحديث

فضاًل طـ ، إن لؿ يؽـ أكثركا ٓ يعؾؿ أحاديث طؿدة إحؽام; ربؿا كثقر مـا

 .مدار الحالل والحرامغقرها مـ إحاديث التل طؾقفا 

، وزاد ففؿف، مفؿا بؾغ طؾؿف، فقـبغل لإلكسان أن ٓ يؽسؾ طـ صؾب العؾؿ

وطؾت مرتبتف فنن طؾق الؿرتبة الحؼقؼل هق الذي تعرف بف الحاجة إلك العؾؿ 

 .وإلك هذه الؿجالس التل مـ ُحِرمفا ُحرم خقًرا طظقؿا، والتعؾقؿ

َٓ َيْش »: ويف الحديث  .«َؼك َجِؾقُسُفؿْ ُهُؿ اْلُجَؾَساُء 
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َبَع َجـَاَزَة »: يف الصحقحقـ بؾػظ ڤوقد جاء مـ حديث أبل هريرة  ـِ اتَّ َم

ـْ َدْفـَِفا، إِيَؿاًكا َواْحتَِساًبا، ُمْسِؾؿٍ  ُف َيْرِجُع ، َوَكاَن َمَعُف َحتَّك ُيَصؾَّك َطَؾْقَفا َوَيْػُرَغ ِم َفنِكَّ

ـِ  ـَ إَْجرِ بِِؼقَراَصْق ـْ َصؾَّك َطَؾْقَفا ُثؿَّ َرَجَع َقْبَؾ َأْن ، ِمْثُؾ ُأُحدٍ ُكؾُّ ِققَراٍط ، ِم َوَم

ـَ  ُف َيْرِجُع بِِؼقَراطٍ ، ُتْدَف  .«َفنِكَّ

ـِ »: َوَما الِؼقَراَصاِن؟ َقاَل : قِقَؾ »: ويف رواية لإلمام البخاري ـِ الَعظِقَؿْق  .«ِمثُْؾ الَجبََؾْق

 .«كؾ واحد أطظؿ مـ أحد»: ويف رواية لؾـسائل

ـْ َصؾَّك َطَؾك َجـَاَزٍة َفَؾُف ِققَراطٌ »: ڤويف الباب طـ ثقبان  َفنِْن َشِفَد َدْفـََفا ، َم

 .(1)«اْلِؼقَراُط ِمْثُؾ ُأُحدٍ ، َفَؾُف ِققَراَصانِ 

 .بللػاظ متؼاربة خارج الصحقحقـ ملسو هيلع هللا ىلص وجاء طـ طدة مـ أصحاب الـبل

ـْ َشِفَد اْلِجـَاَزةَ »: قولُ  :«َم

 .طـد غقر ما حديث مـ تبع جـازةوقد جاء ، حضرها أي

َل َطَؾْقَفا»: قولُ  :«َحتَّك ُيَصؾِّ

 .أي إلك أن يصؾل طؾقفا

 :أجس اتباع ادتٓاش٠ 

 .جـازة الؿسؾؿ: والجـازة التل يمجر طؾك اتباطفا هل

﮲ ﴿: أما غقر الؿسؾؿ فؼد كُفقـا طـ اتباطفا والصالة طؾقفا قال تعالك ے ۓ ۓ 

﯀  ﮿  ﮾  ﮽  ﮼  ﮻  ﮺  ﮸﮹  ﮷  ﮶  ﮵  ﮴   .[95: التقبة] ﴾﯁﮳ 

 :ويشرتط لفذا اإلتباع

اهلل ٓ يؼبؾ مـ إطؿال إٓ ما كان خالًصا  إذ أن، اإلخالص هلل 
                                                                                       

 .(57:) أخرجف مسؾؿ (1)
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 .كؿا تؼدم ملسو هيلع هللا ىلص ومقافًؼا لسـة رسقلف، لقجفف

باب مـ اتبع جـازة مسؾؿ إيؿاكا »: فؼد بقب اإلمام البخاري يف صحقحف

 :الذي يف الباب ڤواستدل ببعض ألػاظ حديث أبل هريرة ، «واحتساًبا

ـْ » َبَع َجـَاَزَة ُمْسِؾٍؿ إِيَؿاًكا َواْحتَِساًبا َوَكاَن َمَعُف َحتَّك ُيَصؾَّك َطَؾْقَفا َوَيْػُرَغ ِم ـْ اتَّ َم

ـْ َصؾَّك َطَؾْقَفا ُثؿَّ  ـِ ُكؾُّ ِققَراٍط ِمْثُؾ ُأُحٍد َوَم َْجرِ بِِؼقَراَصْق ْٕ ـْ ا ف َيْرِجُع ِم َدْفـَِفا َفنِكَّ

ُف َيْرِجُع بِِؼقَراطٍ َرَجَع قَ  ـَ َفنِكَّ  .متػؼ طؾقف، «ْبَؾ َأْن ُتْدَف

 .ويف الحديث فضؾ الصالة طؾك الؿقت إذ أهنا سعل يف مصالح العباد

ودطائفؿ أن ، فؽؿا أن الؿقت يستػقد مـ الصالة طؾقف بشػاطة الشافعقـ لف

ـِ َطبَّاٍس  يغػر ـٌ بُِعْسَػانَ َأكَُّف َماَت »: ڤاهلل تعالك لف كؿا يف حديث اْب َأْو ، َلُف اْب

َيا ُكَرْيُب اْكُظْر َما اْجَتَؿَع َلُف الـَّاُس َفَخَرَج َفنَِذا الـَّاُس َقِد اْجَتَؿُعقا َلُف : َفَؼاَل ، بُِؼَدْيدٍ 

َفَلْخِرُجقُه َفنِكِّل َسِؿْعُت : َقاَل ، َكَعؿْ : َتُؼقُل ُهْؿ َأْرَبُعقَن ؟ ُقْؾُت : َفَؼاَل ، َفَلْخَبْرُتفُ 

  ُسقَل رَ 
ِ
ـْ َرُجٍؾ ُمْسِؾٍؿ َيُؿقُت َفَقُؼقُم َطَؾك َجـَاَزتِِف َأْرَبُعقَن َرُجَل »: َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َما ِم

َعُفؿُ   َشْقًئا إِٓ َشػَّ
ِ
 .(1)«اَّللُ فِقفِ  ٓ ُيْشرُِكقَن بِاَّلل

 ، ويف حديث َطاِئَشةَ 
ِّ
ـِ الـَّبِل ـْ َمقٍِّت ُيَصؾِّل َطَؾْقِف »: ملسو هيلع هللا ىلصَط ـَ الـَّاسِ َما ِم ٌة ِم ، ُأمَّ

ُعقا فِقفِ ، َيْبُؾُغقَن َأْن َيُؽقُكقا ِماَئةً  َّٓ ُشػِّ قِف إِ
 .وقد سبؼ معـا، «َفقَْشَػُعقا فِ

 :حهِ ايضال٠ ع٢ً املٝت 

فؾق تركفا جؿقع الـاس ، واجبٌة طؾك الؽػاية، والصالة طؾك الؿقت الؿسؾؿ

 .وإن قام هبا البعض سؼط القجقب طـفؿ، أثؿقا

كؿا تؼدم يف حديث ابـ ، تؽـ حاضرة صؾك طؾقفا صالة الغائب وإن لؿ
                                                                                       

 .(95:) أخرجف مسؾؿ (1)
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 .«صؾك طؾك الـجاشل ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل »: ڤ، طباس وجابر

 :«َفَؾُف ِققَراطٌ »: قولُ

 .دلقؾ أن شفادة الجـازة مع الصالة طؾقفا شرط يف حصقل الؼقراط: وفيُ

 .مثؾ الجبؾ العظقؿ، لؽـ الؿراد بف هـا; هق جزء: والؼقراط

 ، ڤ، وابـ طؿر، يف حديث أبل هريرة: الؼقراطوأما 
ِّ
ـْ الـَّبِل : َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَط

ـْ َطَؿِؾِف ِققَراَصانِ » ـْ اْقَتـَك َكْؾًبا َلْقَس بَِؽْؾِب َماِشَقٍة َأْو َضاِرَيٍة َكَؼَص ُكؾَّ َيْقٍم ِم  .(1)«َم

 .وإن كان بعضفؿ طؿؿ الحديث، فؾقس الؿؼصقد أكف مثؾ ُأحد

ـْ »: قولُ ـَ َفَؾُف ِققَراَصانِ َوَم  :«َشِفَدَها َحتَّك ُتْدَف

بؾ شفقد الجـازة مع ; أن شفقد الدفـ وحده سبب لؾؼقراصقـ: ٓ يػفؿ مـف

 .الصالة طؾقفا والبؼاء حتك ُتدفـ هق الشرط يف تحصؾ الؼقراصقـ

 :حضٍٛ ايكرياطإ ملٔ ص٢ً ع٢ً ادتٓاش٠ ٚغٗد ايدفٔ 

 :وقد اختؾػ العؾؿاء يف مدة البؼاء

حتك تقارى : وقال بعضفؿ، حتك ُيَصب طؾقفا الرتاب: فؼال بعضفؿ

 .والذي يظفر حتك ُيػرغ مـ دفـفا، وققؾ غقر ذلؽ، بحجارة الؾحد

 .ففـا يجقز لف آكصراف; ولؿ يبؼك إٓ بعض إطؿال، فنذا ُفرغ مـ دفـفا

 .ثؿ يستغػر لفا، حتك ُيػرغ مـ دفـفا، وأكؿؾ آتباع وآكتظار أن يبؼك

ان فَ  ـْ ُطْثَؿاَن ابـ َطػَّ  : َقاَل  ڤَع
ُّ
ـِ اْلَؿقِِّت َوَقَػ  ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن الـَّبِل ـْ َدْف

إَِذا َفَرَغ مِ

َِخقُؽؿْ »: َفَؼاَل ، َطَؾْقفِ  ِٕ َن ُيْسَلُل ، ُثؿَّ َسُؾقا َلُف بِالتَّْثبِقِت ، اْسَتْغِػُروا  ْٔ ُف ا ، (2)«َفنِكَّ
                                                                                       

 (.2685، 56:(، ومسؾؿ يف صحقحف )6591، 2436أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)

(، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل 481/ 2(، والحاكؿ )4332أخرجف أبق داود يف ســف ) (2)

 ( وقال فقف: هذا حديث حسـ.22:برقؿ ،) 
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 .أخرجف أبق داود

أجرك »: ڤلعائشة  ملسو هيلع هللا ىلصكؿا قال الـبل ، أن إجر طؾك قدر الـصب: وفيُ

 .«َطَؾك َقْدِر َكَػَؼتِِؽ َأْو َكَصبِِؽ 

، فؿـ اتبع صؾك، أن العؿؾ الصالح يجر إلك العؿؾ الصالح، بقان: وفيُ

 .ومـ صؾك قد يصرب حتك يـتفل الدفـ

 .«َوَما اْلِؼقَراَصاِن؟: ِققَؾ »: سمال أهؾ العؾؿ فقؿا أشؽؾ مـ ققلف: وفيُ

إٓ أهنؿ أرادوا أن يعرفقا مؼداره يف ; الؼقراط كقع مـ القزنمع طؾؿفؿ أن 

 .هذا الحديث

ـِ »: قولُ ـِ اْلَعظِقَؿْق  :«ِمْثُؾ اْلَجَبَؾْق

 .فلحد جبؾ طظقؿ: «َأْصَغُرُهَؿا ِمْثُؾ ُأُحدٍ »: ٓ يتعارض مع ققلف

 .ٕكف متقحد لقس ثؿة سؾسؾة جبال متصؾة بف: «ُأُحد»وسؿل 

اُهؿ »: مرفقع ڤويف حديث أبل هريرة  ـْ ُأْوِذَن بجـازٍة فلتك أهَؾَفا فعزَّ َم

ـِ فنْن صؾَّك طؾقفا كتَب  اَّللُ َلُف ِققراًصا فنْن شقَعَفا كتَب  َكَتَب  اَّللُ َلُف  اَّللُ َلُف ققراَصق

 .(1)«اَّللُ َلُف أربعَة قراريٍط الؼقراُط مثَؾ ُأُحدٍ  ثَلثَة قراريٍط فنْن َشِفَد دفـََفا كتَب 
                                                                                       

وجعؾفا أربعة يف رواية طـف ذكرها الذهبل يف (: 6114يف الضعقػة طـد رقؿ ) قال اإلمام إلباين  (1)

مـ »بـ يقسػ الجبقري طـف بؾػظ:  اهلل مـ رواية طبقد «ضعػاء ابـ حبان»; ولعؾفا يف «الؿقزان»ترجؿتف مـ 

أوذن بجـازة فلتك أهؾفا فعزاهؿ; كتب لف ققراط، فنن شقعفا; كتب لف ققراصان، فنن صؾك طؾقفا; كتب لف 

 (.51/ 4. ثؿ رأيتف طـد ابـ حبان )«ثالثة قراريط، فنن اكتظر دفـفا; كتب لف أربعة قراريط، والؼقراط مثؾ أحد

والرابع، حقه; دون ذكر الؼقراط الثالث وغقرهؿا مـ صرق كثقرة طـ أبل هريرة ك «الصحقحقـ»والحديث يف 

(. وقد تؽؾؿ :7 - 79)ص « أحؽام الجـائز»وكذلؽ رواه جؿع آخر مـ الصحابة، وقد خرجت أحاديثفؿ يف 

وأفة مـ »( طؾك الحديث بنسفاب، وقال: 2/ 332 - 3/ 331)ق  «العجالة»الحافظ الـاجل يف 

ػ لَلحاديث الؿشفقرة. وقد بقـت أن الؼقراصقـ إكؿا وبالجؿؾة; ففذا الؾػظ مـؽر مخال». ثؿ قال: «معدي
= 
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ب أو ، فقف مؼال: قال الحافظ، إسـاده معد ابـ سؾقؿانلؽـ يف  وأضـف قد ُكذِّ

 .«اإلطالم»يف  وذكر هذا الحديث ابـ الؿؾؼـ، كحق ذلؽ

 .فضقؾة آجتؿاع طـد دفـ جـائز الؿسؾؿقـ: وفيُ

 .فضقؾة تؽثقر سقاد الؿصؾقـ طؾك الؿسؾؿ: وفيُ

أجؾ تؽثقر وشفقد الدفـ مـ ، حقث رغب يف حضقر الجـازة ملسو هيلع هللا ىلصفنن الـبل 

 .الؿصؾقـ طؾقف لالستغػار والدطاء لف

ٕكف يف وقت ، وُيخَؾص لف يف الدطاء، أن ُيدطك لؾؿقت، ملسو هيلع هللا ىلصوقد أمر الـبل 

 :وسقؿر بػتـ طظقؿة، اهلل  يحتاج فقف إلك دطاء

 .اهلل  إن لؿ يسؾؿف; ومـفا طذاب الؼرب، وفتـة الؼرب، مـفا الضؿة
 .التػفقؿجقاز ضرب إمثال مـ أجؾ : وفيُ

كؾؿا ; اهلل  فؽؾؿا كان اإلكسان أقرب إلك; أن إطؿال تتػاضؾ: وفيُ

 .اهلل  وكؾؿا كان أجره أطظؿ طـد، اهلل  كان أفضؾ طـد
اهلل واسع وطظقؿ فاكظر إلك وقت يسقر يؼضقف الؿسؾؿ يف  أن فضؾ: وفيُ

 .يرجع بؿثؾ الجبؾقـ العظقؿقـ، حضقر جـازة الؿسؾؿ

 .إذ أكف يمجر مـ حضر جـازتف اهلل  طـد مـزلة الؿسؾؿ: وفيُ

 .لشفقد الجـائز ولفذا ُجِعؾ ثقاهبا هذا إجر اهلل  محبة: وفيُ

  َقاَل َرُسقُل : ڤما دل طؾقف حديث أبل هريرة : وفيُ
ِ
َخْؿٌس »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ََلِم َوَتْشِؿقُت اْلَعاصِِس َوإَِجاَبُة  ْطَقِة َوِطَقاَدُة َتِجُب لِْؾُؿْسِؾِؿ َطَؾك َأِخقِف َردُّ السَّ الدَّ

َباُع اْلَجـَائِزِ   .وسقليت إن شاء اهلل «اْلَؿرِيِض َواتِّ
                                                                                       

= 
 .«يحصالن بؿجؿقع الصالة والدفـ، وأن الصالة دون الدفـ يحصؾ هبا ققراط واحد
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 .ووجقبف كػائل، ففق حٌؼ واجب طؾك الؿسؾؿقـ

 .لؿـ شفد ذلؽ أجرا طظقؿا اهلل  ومع ذلؽ جعؾ

; وطظقؿ أثام، أن ترك دفـ أمقات الؿسؾؿقـ كبقرة مـ كبائر الذكقب: وفيُ

 .ثؿ إلكرام الجـس اإلكساين، شرع دفـفؿ لؿقاراة ِجَقػفؿ اهلل  ٕن

مـ باب الجـائز وهق يعترب تتؿة  اهلل  هبذا كؽقن قد اكتفقـا بػضؾ

 .لؽتاب الصالة

 :ذنس بعض ايبدع املٓتػس٠ يف بالد اإلضالّ يف ادتٓا٥ص 

 :ومـفا، فؾـذكر بعض البدع الؿـتشرة يف بالد اإلسالم

 اهلل فنن هذه مـ البدع التل لؿ ُيـزل: وطـد الؼبر، الؿقتإذان طـد : إولك

 مع إثؿفؿ طؾك فعؾفا، والبدطة مردودة طؾك أهؾفا، هبا مـ سؾطان. 

وتتـقع طبارات الـاس ، ورفع إصقات خؾػ الجـازة، أيضا التفؾقؾ: الثاكقة

وبعضفؿ ربؿا ذكر ، اهلل أو يذكر، اهلل فبعضفؿ ربؿا يدطق، مـ بؾد إلك بؾد

 .وغقر ذلؽ، إولقاء

مستدلقـ بحديث ، أو شلء مـ الؼرآن، ويس، قراءة سقرة الػاتحة: الثالثة

 .(2)«اْقَرُءوا يس َطَؾك َمْقَتاُكؿْ »: (1)ضعقػ

 .الػاتحة إلك روح فالن ابـ فالن: وبعضفؿ يؼقل

 .اهلل هبا مـ سؾطان التل ما أكزل، كؾ هذه مـ البدع، أو ربؿا استلجر مـ يؼرأ الؼرآن

ـِ  فعـ َطْبدِ ، التؿاوت يف الؿشل بفا: الرابعة ْحَؿ ـِ ُيقُكَس َقاَل  الرَّ َشِفْدُت : ْب

                                                                                       

 فقف أبق طثؿان مجفقل ولقس بالـفدي. (1)

 ( طـ معؼؾ بـ يسار.4232أخرجف أبق داود ) (2)
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ـِ  َجـَاَزَة َطْبدِ  ْحَؿ ـِ َسُؿَرَة  الرَّ ِريرِ ، ڤْب ـَ َيَدِي السَّ َفَجَعَؾ ، َوَخَرَج ِزَياٌد َيْؿِشل َبْق

ـْ َأْهِؾ َطْبدِ 
ـِ َوَمَقالِقِفْؿ  ِرَجاٌل مِ ْحَؿ ِريَر َوَيْؿُشقَن َطَؾك َأْطَؼابِِفؿْ الرَّ ، َيْسَتْؼبُِؾقَن السَّ

َفَؽاُكقا َيِدبُّقَن َدبِقًبا َحتَّك إَِذا ُكـَّا بَِبْعِض ، اهلُل فِقُؽؿْ  ُرَوْيًدا ُرَوْيًدا َباَركَ : َوَيُؼقُلقنَ 

ا َرَأى الَّ ، َصِريِؼ اْلِؿْرَبِد َلِحَؼـَا َأُبق َبْؽَرَة َطَؾك َبْغَؾةٍ  ِذي َيْصـَُعقَن َحَؿَؾ َطَؾْقِفْؿ َفَؾؿَّ

ْقطِ ، بَِبْغَؾتِفِ  ِذي َأْكَرَم َوْجَف َأبِل اْلَؼاِسِؿ ، َخؾُّقا: َوَقاَل ، َوَأْهَقى إَِلْقِفْؿ بِالسَّ  ملسو هيلع هللا ىلصَفَقالَّ

  َرَأْيُتـَا َمَع َرُسقلِ »َلَؼْد 
ِ
، (1)«َفاْكَبَسَط اْلَؼْقمُ ، َوإِكَّا َلـََؽاُد َكْرُمُؾ بَِفا َرَماًل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

 .أخرجف الـسائل وأبق داود

، اهلل ربل: فؼؾ; يا فالن ابـ فالن إذا جاءك الؿؾؽان، تؾؼقـ الؿقت: الخامسة

 .وكبل محؿد، وديـل اإلسالم

 .وضع الشجر طؾك الؼبقر: السادسة

، ويضعقن طؾقفا الؿاء أو الحبقب، ويف بعض البؾدان يضعقن إواين

 .أسباب تخػقػ العذاب طـ الؿقتويعتربوهنا صدقة إلك الؿقت أو مـ 

طؾك ، أو العصقرات، وتػريؼ الزبقب أو الحؾقيات، صـعة الطعام: السابعة

لؽـ ; مع أن الصدقة جائزة طؾك الؿقت، الؿؼابر مـ أجؾ مقت هذا الشخص

 .لقس هبذه الصقرة

 .بؾ قؾدوا يف هذا الؽػار; كؿا يػعؾف كثقر مـ الـاس، لبس السقاد: الثامـة

يَتفُ »: يؼقل لَِعؾِل ملسو هيلع هللا ىلصوالـبل ، فع الؼبقرر: التاسعة َّٓ سقَّ  .«ٓ تَدَع قبًرا مشرًِفا إ

 .بـاء الؼباب طؾك الؼبقر ففل سبقؾ إلك الشرك باهلل  :العاشرة
                                                                                       

يف صحقح الســ، وهق يف  (، وصححف اإلمام إلباين 2:23أخرجف الـسائل يف ســف ) (1)

 (، وقال فقف: هذا حديث صحقح.2282برقؿ ) الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل 
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 .تجصقص الؼبقر: الحادية طشر

  َكَفك َرُسقُل »»: ڤالؽتابة طؾك الؼبقر فػل حديث جابر : الثاكقة طشر
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـْ َتْؼِصقِص اْلُؼُبقرِ   .الرزاق أخرجف طبد، (1)«َواْلؽَِتاَبِة َطَؾْقَفا، َوَتْؽؾِقؾَِفا، َط

 .وضع الزهقر طؾك الؼبقر طـد الزيارة: الثالثة طشر

 .بالؿاء كؿا يػعؾف الؽثقر مـ الـساء والرجال، سؼل الؼبقر: الرابعة طشر

 .ذلؽ وكحق، أو لقؾة العقد، أو يقم، تخصقص الزيارة بققم الجؿعة: الخامسة طشر

; ففذا لؿ يثبت، ورفع إيادي وكحق ذلؽ، الدطاء طـد الؼبقر: السادسة طشر

ـَ َوَأَتاُكْؿ َما ُتقَطُدوَن »: ملسو هيلع هللا ىلصوإكؿا الثابت طـ الـبل  ََلُم َطَؾْقُؽْؿ َداَر َقْقٍم ُمْمِمـِق السَّ

ا إِْن َشاءَ  ُؾقَن َوإِكَّ ِحُؼقنَ اَّللُ بُِؽْؿ  َغًدا ُمَمجَّ َْهِؾ َبِؼقِع اْلَغْرَقدِ  َٓ ِٕ ُفؿَّ اْغِػْر  َوَلْؿ ُيِؼْؿ  الؾَّ

 .أخرجف مسؾؿ، (2)«َقْقَلُف َوَأَتاُكؿْ  ُقَتْقبَةُ 

 .إربعقـقة طؾك إمقات: السابعة طشر

 .بالتلبقـ أو كحق ذلؽ، آحتػال بعد مرور أربعة أشفر بؿا يسؿقكف: الثامـة طشر

طؾك إمقات لغقر الزوج وإكؿا الحداد يؽقن مـ اإلحداد : التاسعة طشر

ٱ ٻ ﴿: اهلل تعالك طدة كؿا قال الؿرأة طؾك زوجفا أربعة أشفر وطشرا

وإٓ فغقر ،  [345: البؼرة] ﴾ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ

 .فال يجقز لفا ذلؽ; الزوجة

جامع »: اهلل بـ طؾل الحجقري حػظف وقد ألػ يف هذا الباب شقخـا يحقك
                                                                                       

ـْ َتْؼِصقِص اْلُؼُبقرِ »( الؾػظة إولك: 81:أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (1) َ َط
الرزاق يف  ، وأخرجف طبد«ُكِفل

: 75:8برقؿ )مصـػف 
ُّ
، َوَقاَل َغْقُرُه: التَّْؽؾِقُؾ َأْن ُيْطَؾك َفْقَقَفا -َيْعـِل التَّْؽؾِقَؾ َرْفَعَفا  -( بؾػظف. َقاَل اْلَبَجؾِل

ِة.  ِشْبَف اْلَؼصَّ

 (.85:أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (2)
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يف  وسبؼف الشقخ إلباين  «والرتجقحات يف أحؽام إمقاتإدلة 
 .اهلل خقرا فجزاهؿا «وبدطفا الجـائز أحؽام»: كتاب

 .والحؿد هلل رب العالؿقـ، هبذا أكقن قد اكتفقت مؿا أردت تسطقره يف كتاب الصالة
 

 



              

 1 الزكاة كتاب
 

 

 إفادة ذوي األفهام
 بشرح

 عندة األحلاو مً كالو خري األىاو

 
 
 

 تأليف أبي حممد

 بً شٓد احلجْزٖ الصُّعهسٖ بً حئٙ احلنٔد عبد
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 3 الزكاة كتاب
 

 

 
  دراملكدم٘

 
، اهلل وأشفد أن ٓ إلف إٓ، اهلل والصالة والسالم طؾك رسقل، الحؿد هلل

 .ملسو هيلع هللا ىلص، وأشفد أن محؿًدا طبده ورسقلف

 :أَا بعد 

يف كتاب  القاحد الؿؼدسل  بـ طبد الغـل قال اإلمام أبق محؿد طبد

 .[]كتاب الزكاة: طؿدة إحؽام

 

 

  



 
4 

 

  3/جإفــادة ذوي األفهـــام بشرح عمدة األحكام

 

 

 درنتاب الصناٗ

 
ة  كتاب الزكا

[ِٗ  [ِنَتاُب الصََّنا

l: 

 .ولفا غقر ذلؽ مـ الؿعاين، والُطْفر، والصالح، والزيادة، الـؿاء: الزكاة يف الؾغة

 ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ﴿: اهلل  قال

 .[301: التقبة] ﴾ھ ھ ہ ہہ ہ

 .[31: إطؾك] ﴾مئ حئ جئ ی﴿: اهلل  وقال

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿: اهلل  وقال

 .[321: البؼرة] ﴾ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ

ـْ َزْيدِ : ِويْف الدطاء  ـِ َأْرَقؿَ  َط ٓا َكَؿا َكاَن »: َقاَل ، ڤ ْب َٓ َأُققُل َلُؽْؿ إِ

  َرُسقُل 
ِ
ـَ اْلَعْجزِ »: َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ـِ ، َواْلَؽَسؾِ ، الؾُفؿَّ إِكِّل َأُطقُذ بَِؽ ِم ، َواْلُجْب

ـْ ، َتْؼَقاَها الؾُفؿَّ آِت َكْػِسل اْلَؼْبرِ ، َوَطَذاِب ، َواْلَفَرمِ ، َواْلُبْخؾِ  َفا َأْكَت َخْقُر َم َوَزكِّ

اَها َها، َزكَّ َٓ َٓ َيـَْػعُ  ،َأْكَت َولِقَُّفا َوَمْق ـْ ِطْؾٍؿ  َٓ ، الؾُفؿَّ إِكِّل َأُطقُذ ِبَؽ ِم ـْ َقْؾٍب  َوِم

َٓ َتْشَبعُ ، َيْخَشعُ  ـْ َكْػٍس  َٓ ُيْسَتَجاُب َلَفا، َوِم ـْ َدْطَقٍة   .(1)«َوِم

اهلل  رضقان وقد اتػؼ الصحابة، واإلجؿاع، والسـة، بالؽتاب واجبة: والزكاة 

 .طؾقفؿ طؾك قتال ماكعقفا

 .لتطفقره ولؾربكة فقف: والزكاة تؽقن يف الؿال 
                                                                                       

 (.2222أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (1)



              

 5 الزكاة كتاب
 

فؼال  اهلل أهؾفا وقد امتدح، بتطفقرها مـ الؿعاصل والسقئات: وتؽقن لؾـػس

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ* پ پ پ پ ٻ * ٻ ٻ ٱ﴿: تعالك

 .[1 - 3: الؿممـقن] ﴾ٿ ٿ ٿ ٺ *

 ڳ ڳ گڳ گ گ گ ک﴿: اهلل تعالك وقال

 ڻڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

 .[23: التقبة] ﴾ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ

  .﴾گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ * ژ ڈ﴿: وقال تعالك
 [2، 6: فصؾت]

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ﴿: وقال تعالك

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک *ڑ ڑ ژ

 .[13، 11: التقبة] ﴾ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڳڱ

مـ أمقال مخصقصة ، هل إخراج ماٍل مخصقص: صطالًحااوالسكاة 

 .لؿخصقص

وجاء ذكر الزكاة يف الؼرآن مؼروًكا بالصالة يف سبعة وطشريـ : فائدة 

 .دلقؾ طؾك أهؿقة وفضؾ ومـزلة الزكاة، مقاصـًا

 .[11: البؼرة] ﴾ں ڱ ڱ ڱ﴿: قال تعالك

 .[3: التقبة] ﴾ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿: وقال تعالك

 .يف ثالثقـ مقاصـًا، بؿعـاها الشرطل يف الؼرآن وُذكِرت الزكاة: فائدة 

 :اهلل  وقد تؼدم ققل، كؿا جاءت هبا إدلة: وتلتل بؿعـك الصدقة 

 ھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ﴿
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 .والؿراد هبا الزكاة، [301: التقبة] ﴾ھ

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ﴿: اهلل  وقال

 ﮶ ﮴﮵ ﮳ ﮲ ۓۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

 .والؿراد هبا الزكاة، [60: التقبة] ﴾﮸ ﮷

 ﴾ڱ ڳ * ڳ ڳ گ گ گ﴿: قال تعالك: وتسؿك الحؼ 
 .[23 - 21: الؿعارج]

 .[1: البؼرة] ﴾ٿ ٿ ٿ﴿: وقال تعالك: وتسؿك بالـػؼة 

 .[231: البؼرة] ﴾ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ﴿: قال تعالك: وتسؿك بالعػق 

فػل ، ومـ ققاطده العظام: والزكاة هل الركـ الثالث مـ أركان اإلسالم 

ـِ    َقاَل َرُسقُل : َقاَل  ڤ ُطَؿرَ  حديث اْب
ِ
: ُبـَِل اإِلْسالَُم َطَؾك َخْؿسٍ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 َّٓ ًدا َرُسقُل  َشَفاَدِة َأْن َٓ إَِلَف إِ   اهَّللُ َوَأنَّ ُمَحؿَّ
ِ
الَةِ ، اهَّلل َكاةِ ، َوإَِقاِم الصَّ ، َوإِيَتاِء الزَّ

 .(1)«َوَصْقِم َرَمَضانَ ، َوالَحجِّ 

 .وفرضت الزكاة طؾك ثالثة مراحؾ: فائدة 

ًٓ  : إولك السقر  قد أكزل ذكرها يف بعض اهلل  فنن، فرضت يف مؽة إجؿا

، بالصالة ويلمركا»: ڤ ويف حديث أبل سػقان، وغقرها، مثؾ سقرة لؼؿان، الؿؽقة

 .متػؼ طؾقف «وأداء إماكة، بالعفد، والقفاء، والعػاف، والصدقة

 .إكصبة التل سقليت بقاهنا اهلل  أكزل، الثاين مـ الفجرةلؿا كان العام : الثاكقة

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل أرسؾ رسقل، وتقسعت دولة اإلسالم، لؿا كان العام التاسع: الثالثة
                                                                                       

(، رواية تؼديؿ الحج 36(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )1331، 8أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)

 طؾك الصقم متػؼ طؾقفا، وكذلؽ رواية تؼديؿ الصقم طؾك الحج متػؼ طؾقفا.
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 .وتصريػفا، لجؿعفا؛ السعاة

 :ومصارففا ثؿاكقة 

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ﴿: قال تعالك

 ﮷ ﮶ ﮴﮵ ﮳ ﮲ ۓۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ

 .[60: التقبة] ﴾﮸

وسقليت : العؾؿاء طؾك معـك هذه أية بتقسع يف بقان أحؽامفاوقد تؽؾؿ  

 .اهلل تعالك ما يتعؾؼ بؿصارف الزكاة يف الشرح إن شاء

 :َا تهٕٛ َٓ٘ ايصنا٠ :َطأي١

 .وتؽقن الزكاة مـ تسعة أصـاف طؾك الصحقح

 .مـ طشرة: وققؾ

 .غقر ذلؽ: وققؾ

 :وآصـاف التسعة 

 .يؼقم مؼامفؿا مـ العؿالتوما ، الذهب والػضة: الـؼدان 

 .والتؿر، الزبقب: وفِل الغراس 

 .والشعقر ، الحـطة: ويف الحبقب 

 .والغـؿ واإلبؾ، البؼر: ويف بفقؿة إكعام 

مع أن جؿًعا مـ أهؾ العؾؿ يصححقن حديث : واخُتِؾػ يف العسؾ 

ـِ ُشَعْقٍب  َطْؿِرو ـْ َأبِقفِ ، ْب هِ ، َط ـْ َجدِّ َبـِل ُمْتَعاَن إَِلك  ِهاَلٌل َأَحدُ َجاَء : َقاَل ، َط

  َرُسقلِ 
ِ
 َلُف َواِدًيا، بُِعُشقِر َكْحٍؾ َلفُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

َ
، َسَؾَبةُ : ُيَؼاُل َلفُ ، َوَكاَن َسَلَلُف َأْن َيْحِؿل

  َفَحَؿك َلُف َرُسقُل 
ِ
 ُطَؿرُ ، َذلَِؽ اْلَقاِدي ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

َ
ا ُولِّل ـُ اْلَخطااِب  َفَؾؿا َكَتَب  ڤ ْب
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ـُ َوْهٍب  ُسْػَقانُ  ـْ َذلَِؽ  إَِلك ُطَؿرَ ، ْب ـِ اْلَخطااِب َيْسَلُلُف َط إِْن »: ڤ َفَؽَتَب ُطَؿرُ ، ْب

  َأداى إَِلْقَؽ َما َكاَن ُيَمدِّي إَِلك َرُسقلِ 
ِ
ـْ ُطُشقِر َكْحؾِفِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ٓا ، َفاْحِؿ َلُف َسَؾَبةَ ، مِ ، َوإِ

ـْ يَ   .(1)«َشاءُ َفنِكاَؿا ُهَق ُذَباُب َغْقٍث َيْلُكُؾُف َم

اها الرجؾ طؾك أهنا فريضة طؾقف اها طؾك أهنا مستحبة، إٓ أهنؿ اختؾػقا هؾ أدا  أو أدا

 .وفضقؾة

 :سهِ َٔ دشد ايصنا٠ :َطأي١ 

إٓ إذا كان حديث ، ومـ جحد وجقب الزكاة كان كافًرا خارًجا مـ الؿؾة

ؿ؛ طفد بنسالم  .فنكف ُيعؾؿا وُيػفا

وكان مؿـ ، فؿـ أكؽر وجقهبا جفاًل بف: (6/ 4) قدامة يف الؿغـل قال ابـ 

، أو ٕكف كشل ببادية كائقة طـ إمصار، إما لحداثة طفده باإلسالم، يجفؾ ذلؽ

ٕكف معذور وان كان مسؾًؿا كاشئا ببالد ؛ طرف وجقهبا وٓ يحؽؿ بؽػره

ويستتاب ثالًثا ، ففق مرتد تجري طؾقف أحؽام الؿرتديـ، بقـ أهؾ العؾؿ، اإلسالم

ٕن أدلة وجقب الزكاة ضاهرة يف الؽتاب والسـة وإجؿاع ؛ فان تاب وإٓ قتؾ

فنذا جحدها فال يؽقن إٓ ، فال تؽاد تخػك طؾك أحد مؿـ هذه حالف، إمة

 اهـ. وكػره هبؿا، لتؽذيبف الؽتاب والسـة

 :سهِ َٔ َٓع ايصنا٠ غاًل :َطأي١

الؿسؾؿقـ أن وجب طؾك ولل أمر ، وإن اجتؿع أهؾ بؾد طؾك مـعفا 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ ، يؼاتؾفؿ  َرُسقُل »: َقاَل ، ڤ فػل الصحقحقـ َط
َ
ا ُتُقفِّل   َلؿا

ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

                                                                                       

(، 3821(، والؾػظ لفؿا، وابـ ماجف برقؿ: )2111(، والـسائل برقؿ: )3600أخرجف أبق داود برقؿ: ) (1)

ـَ اْلَعَسِؾ اْلُعْشرَ َأكا »بؾػظ: 
(، 3121داود برقؿ: ) يف صحقح أبل ، وقال اإلمام إلباين «ُف َأَخَذ مِ

 (.830إسـاده حسـ، واإلرواء برقؿ: )
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ـَ اْلَعَرِب ، اْسُتْخؾَِػ َأُبق َبْؽٍر َبْعَدهُ 
ـْ َكَػَر مِ َبِل  َقاَل ُطَؿرُ . َوَكَػَر َم

ِ
ـُ اْلَخطااِب ٕ ْب

  َقاَل َرُسقُل َوَقْد ، َكْقَػ ُكَؼاتُِؾ الـااَس : َبْؽرٍ 
ِ
َؾ الـَّاَس َحتَّك »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ُأِمْرُت َأْن ُأَقاتِ

 َّٓ َٓ إَِلَف إِ َّٓ ، اهَّللُ  َيُؼقُلقا  َٓ إَِلَف إِ ـْ َقاَل  فِ  َفَؿ َّٓ بَِحؼِّ ، اهَّللُ َطَصَؿ ِمـِّل َماَلُف َوَكْػَسُف إِ

  َوِحَساُبُف َطَؾك
ِ
َكاِة َفنِنا »: َفَؼاَل َأُبق َبْؽرٍ ، «اهَّلل اَلِة َوالزا ـَ الصا َق َبْق ـْ َفرا ـا َم َُقاتَِؾ َٕ  

ِ
َواهلل

َكاَة َحؼُّ اْلَؿالِ  وكَُف إَِلك َرُسقلِ ، الزا ًٓ َكاكُقا ُيَمدُّ  َلْق َمـَُعقكِل ِطَؼا
ِ
  َواهلل

ِ
َلَؼاَتْؾُتُفْؿ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـُ اْلَخطااِب  َفَؼاَل ُطَؿرُ ، «َطَؾك َمـِْعفِ   »: ْب
ِ
ٓا َأْن َرَأْيَت ، َفَقاهلل َقْد  اهلَل  َما ُهَق إِ

 .(1)«َفَعَرْفُت َأكاُف اْلَحؼُّ ، َشَرَح َصْدَر َأبِل َبْؽٍر لِْؾِؼَتالِ 

 :يـؼسؿقن إلك قسؿقـ ڤ والذي قاتؾفؿ أبق بؽر: فائدة 

 .ققم ارتدوا طـ اإلسالم ورغبقا طـف: إول

: اهلل  متلولقـ ققل، بقـفا وبقـ الصالةوفرققا ، ققم مـعقا الزكاة: الثاين
 .ملسو هيلع هللا ىلص طؾك أن إمر لؾـبل، [301: التقبة] ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ﴿

 : يف شرحف طؾك مسؾؿ وذكر هذا التحؼقؼ اإلمام الـقوي  
ُّ
َقاَل اْلَخطاابِل

  ِـَ اْلَػَقائِد
ـْ ِذْكِرِه لَِؿا فِقِف مِ

َٓ بُدا مِ  ،فِل َشْرِح َهَذا اْلَؽاَلِم َكاَلًما َحَسـًا 

ا َيِجُب َتْؼِديُؿُف فِل َهَذا:  َقاَل   ـِ ، مِؿا ِة َكاكُقا ِصـَْػْق دا  :َأْن ُيْعَؾَؿ َأنا َأْهَؾ الرِّ

ـِ   ي ـِ الدِّ وا َط ةَ َوَكاَبُذوا ، ِصـٌْػ اْرَتدُّ ـَ : َوَطاُدوا إَِلك اْلُؽْػرِ ، اْلِؿؾَّ ِذي َوُهُؿ الا

ـَ اْلَعَرِب »: بِؼقلف ڤ َطـَاُهْؿ َأُبق ُهَرْيَرةَ 
ـْ َكَػَر مِ  :َوَهِذِه اْلِػْرَقُة َصاِئَػَتانِ ، «َوَكَػَر َم

ـْ : إِْحَداُهَؿا ـَ ، َبـِل َحـِقَػَة َوَغْقِرِهؿُ  َأْصَحاُب ُمَسْقؾَِؿَة مِ ِذي ُققُه َطَؾك الا َصدا

ةِ   ، َدْطَقاُه فِل الـُُّبقا
ِّ
َْسَقِد اْلَعـِْسل ْٕ ـْ َأْهِؾ ، َوَأْصَحاُب ا

ـْ ُمْسَتِجقبِقِف مِ
ـْ َكاَن مِ َوَم

                                                                                       

(، لػظ 20(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )2281، 3100، 3111أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)

ـُ ُبَؽْقٍر،  ، وقال«طـاقا»، ولػظ الصحقحقـ: «طؼآ»البخاري:  ـِ الؾاقِْث  َوَطْبدُ »اإلمام البخاري: َقاَل اْب  َط
ِ
اهلل

 .«َطـَاًقا َوُهَق َأَصحُّ 
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ـِ   .َوَغْقِرِهؿْ ، اْلَقَؿ

دٍ  ِة َكبِقِّـَا ُمَحؿا َرٌة لِـُُبقا
ةَ ، ملسو هيلع هللا ىلص َوَهِذِه اْلِػْرَقُة بَِلْسِرَها ُمـْؽِ ِطَقٌة الـُُّبقا ، لَِغْقِرهِ  ُمدا

 بَِصـَْعاءَ ، اهلُل ُمَسقْؾَِؿَة بِاْلَقَؿاَمةِ  َحتاك َقَتَؾ ، ڤ َفَؼاَتَؾُفْؿ َأبُق بَْؽرٍ 
ا
ْت  ،َواْلَعـِْسل َواْكَػضا

 .َوَهَؾَؽ َأْكَثُرُهؿْ ، ُجُؿقُطُفؿْ 

ُْخَرى ْٕ ـِ : َوالطَّائَِػُة ا ي ـِ الدِّ وا َط َرائِعَ ، اْرَتدُّ اَلَة ، َوَأْكَؽُروا الشا َوَتَرُكقا الصا

َكاةَ  ـِ ، َوالزا ي ـْ ُأُمقِر الدِّ
َفَؾْؿ ، َوَطاُدوا إَِلك َما َكاُكقا َطَؾْقِف فِل اْلَجاِهؾِقاةِ ، َوَغْقَرَها مِ

َْرضِ  ْٕ ِف َتَعاَلك فِل َبِسقِط ا ـْ ُيْسَجُد لِؾا ٓا فِل َثاَلَثِة َمَساِجدَ ، َيُؽ ةَ : إِ ، َمْسِجِد َمؽا

ـِ  َوَمْسِجِد َطْبدِ ، اْلَؿِديـَةِ َوَمْسِجِد   .فِل َقْرَيٍة ُيَؼاُل َلَفا ُجَقاَثا، اْلَؼْقِس فِل اْلَبْحَرْي

ـِّلُّ َيْػَتِخُر بَِذلَِؽ   َْطَقُر الشَّ ْٕ  :َفِػل َذلَِؽ َيُؼقُل ا

ثثْرِقلُّ َكثاَن َلـَثا  َواْلَؿْسِجُد الثَّالِثُث الشَّ

 

 َواْلِؿـَْبَراِن َوَفْصُؾ اْلَؼْقِل يف الخثثطب  

 أيثثثام ٓ مـثثثثثبر لِؾـَّثثثثثثاِس َكْعثثثثثثثرُِففُ  

 

َّٓ بَِطْقَبَة َواْلَؿْحُجقِب ِذي اْلُحُجثِب    إِ

َْزدِ   ْٕ ـَ ا
ُؽقَن بِِديـِِفْؿ مِ ِء اْلُؿَتَؿسِّ َٓ ـَ بُِجَقاَثا، َوَكاَن َهُم إَِلك َأْن ، َمْحُصقِري

ـَ اْلَقَؿاَمةَ  َفَتَح   .اهلُل ُسْبَحاَكُف َطَؾك اْلُؿْسؾِِؿق

ـْ  َرُجٌؾ  َوُهقَ  :بَْعُضُفؿْ  َفَؼاَل  ـِ  بَْؽرِ  َأبِل بَـِل مِ يَؼ  بَْؽرٍ  َأبَا َيْستَـِْجدُ  ،كاَِلٍب  ْب دِّ  :ڤ الصِّ

 ًٓ َٓ َأْبِؾثثثثثثثْغ َأَبثثثثثثثثا َبثثثثثثْؽرٍ َرُسثثثثثق  َأ

 

ْتَقثثثثثثثثاَن اْلَؿِديـَثثثثثثثثثِة  
 َأْجَؿِعقـَثثثثثثثثاَوفِ

 َفَفثثثثثثْؾ َلثثثثثُؽُؿ إَِلثثثثك َقثثثثثثْقٍم كِثثثثثثَرامٍ  

 

ثثثثل ُجثثثثثثثَقاَثا ُمْحَصثثثثثرِيـَا 
 ُقُعثثثثثثقٍد فِ

ثثثل ُكثثثثثؾِّ َفثثثثج   
 َكثثثَلنَّ ِدَمثثثثثثثاَءُهْؿ فِ

 

 ِدَمثثثثاُء البثثثثثثثدن تغشثثثثك الـاضريـثثثثا 

ثثثثثثا  ـِ إِكَّ ْحَؿثثثثثث ْؾـَثثثثثثا َطثثثثثثَؾك الرَّ  َتَقكَّ

 

ِؾقـَاَوَجثثثثثثثْدَكا الـَّثثثثثثثثْصَر لَ    ْؾُؿَتثثثثثثثثَقكِّ

َخرُ    ْٔ ـُْػ ا َكاةِ : َوالصِّ اَلِة َوالزا ـَ الصا ُققا َبْق ـَ َفرا ِذي اَلِة ، ُهُؿ الا وا بِالصا َفَلَقرُّ
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َكاةِ  َمامِ ، َوَأْكَؽُروا َفْرَض الزا ِء َطَؾك اْلَحِؼقَؼِة َأْهُؾ ، َوُوُجقَب َأَدائَِفا إَِلك اإْلِ َٓ َوَهُم

َمانِ  َوإِكاَؿا، َبْغٍل  ْسِؿ فِل ذلؽ الزا
ِ
ُخُصقًصا لُِدُخقلِِفْؿ فِل ِغَؿاِر ، َلْؿ ُيْدَطْقا بَِفَذا آ

ةِ  دا ةِ ، َأْهِؾ الرِّ دا ْسُؿ فِل اْلُجْؿَؾِة إَِلك الرِّ
ِ
ـِ ، َفُلِضقَػ آ َْمَرْي ْٕ إِْذ َكاَكْت َأْطَظَؿ ا

ُفَؿا ـِ ، َوَأَهؿا َخ ِقَتاُل َأْهِؾ اْلَبْغِل فِل َزَم   َوُأرِّ
ِّ
ـِ َأبِل َصالٍِب  َطؾِل إِْذ َكاُكقا  ڤ ْب

ـَ فِل َزَماكِفِ  ْركِ ، ُمـَْػِرِدي  .َلْؿ َيْخَتؾُِطقا بَِلْهِؾ الشِّ

َكاةِ   ـَ لِؾزَّ ِء اْلَؿاكِِعق َٓ ـِ َهُم ل ِضْؿ
َٓ : َوَقْد َكاَن فِ َكاِة َو ـْ َكاَن َيْسَؿُح بِالزا َم

ٓا َأنا ُرَؤَساَءُهْؿ ؛ َيْؿـَُعَفا ْأِي إِ ـْ َذلَِؽ الرا وُهْؿ َط َوَقَبُضقا َطَؾك َأْيِديِفْؿ فِل ، َصدُّ

، ڤ َكبَـِل َيْربُقٍع َفنِكاُفْؿ َقْد َجَؿُعقا َصَدَقاتِِفْؿ َوَأَراُدوا َأْن َيبَْعثُقا بَِفا إَِلك َأبِل بَْؽرٍ ، َذلَِؽ 

َقَفا فِقفِ  َفَؿـََعُفْؿ َمالُِؽ  ـْ َذلَِؽ َوَفرا
ـُ ُكَقْيَرَة مِ ِء َطَرَض اْلِخاَلُف ، ؿْ ْب َٓ َوفِل َأْمِر َهُم

بَْفُة لُِعَؿرَ    ڤ َفَراَجَع َأبَا بَْؽرٍ ، ڤ َوَوَقَعِت الشُّ
ِّ
: ملسو هيلع هللا ىلص َوكَاَضَرُه َواْحتَجا َطَؾقِْف بَِؼْقِل الـابِل

َّٓ : ُأِمْرُت َأْن ُأَقاتَِؾ الـَّاَس َحتَّك َيُؼقُلقا» ـْ َقاَل ، اهَّللُ  َٓ إَِلَف إِ َّٓ  َٓ : َفَؿ َفَؼْد ، اهَّللُ  إَِلَف إِ

ـْ ُطَؿرَ  َوَكاَن َهَذا، «َطَصَؿ َكْػَسُف َوَماَلفُ 
ًؼا بَِظاِهِر اْلَؽاَلمِ  ڤ مِ َقْبَؾ َأْن َيـُْظَر ، َتَعؾُّ

َؾ َشَراِئَطفُ ، فِل آِخِرهِ   .َوَيَتَلما

َكاَة َحؼُّ اْلَؿالِ : ڤ َفَؼاَل َلُف َأُبق َبْؽرٍ  ـَْت  ُيِريُد َأنا ، إِنا الزا اْلَؼِضقاَة َقْد َتَضؿا

َؼًة بِنِيَػاِء َشَراِئطَِفا َٓ َيْحُصُؾ ، ِطْصَؿَة َدٍم َوَماٍل ُمَعؾا ـِ  َواْلُحْؽُؿ اْلُؿَعؾاُؼ بَِشْرَصْق

َخُر َمْعُدومٌ ، بَِلَحِدِهَؿا ْٔ اَلةِ ، َوا َكاَة إَِلْقَفا، ُثؿا َقاَيَسُف بِالصا  َوَكاَن فِل َذلَِؽ ، َوَردا الزا

ـْ ققلف
اَلةِ ، مِ ـَ الصا

َحاَبةِ ، َدلِقٌؾ َطَؾك َأنا قَِتاَل اْلُؿْؿَتـِِع مِ ـَ الصا
 اهـ. َكاَن إِْجَؿاًطا مِ

ـِ : ويدل طؾك وجقب قتال ماكعفا    َأنا َرُسقَل ، ڤ ُطَؿرَ  حديث اْب
ِ
 اهلل

َٓ »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص َّٓ ُأِمْرُت َأْن ُأَقاِتَؾ الـَّاَس َحتَّك َيْشَفُدوا َأْن  ًدا ، اهَّللُ  إَِلَف إِ َوَأنَّ ُمَحؿَّ

  َرُسقُل 
ِ
اَلةَ ، اهَّلل َكاةَ ، َوُيِؼقُؿقا الصَّ َطَصُؿقا ِمـِّل ِدَماَءُهْؿ ، َفنَِذا َفَعُؾقا َذلَِؽ ، َوُيْمُتقا الزَّ
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ْساَلمِ : َوَأْمَقاَلُفؿْ  َّٓ ِبَحؼِّ اإْلِ  َتَعالَك َوِحَساُبُفْؿ َطَؾك، إِ
ِ
 .(1)«اهَّلل

 :سهِ َٔ غٌ عٔ ايصنا٠ :َطأي١

ما أخرجف مسؾؿ يف صحقحف طـ َأَبل : ومؿا يدل طؾك طدم كػر الباخؾ بفا 

  َقاَل َرُسقُل : َيُؼقُل  ڤ، ُهَرْيَرةَ 
ِ
ةٍ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َٓ فِضَّ ـْ َصاِحِب َذَهٍب َو َٓ ، َما ِم

َفا َّٓ إَِذا َكاَن َيْقُم اْلِؼَقاَمةِ ، ُيَمدِّي ِمـَْفا َحؼَّ َحْت ، إِ ـْ َكارٍ ُصػِّ َفُلْحِؿَل ، َلُف َصَػائُِح ِم

ل َكاِر َجَفـَّؿَ 
َؿا َبَرَدْت ُأِطقَدْت َلفُ ، َفُقْؽَقى بَِفا َجـُْبُف َوَجبِقـُُف َوَضْفُرهُ ، َطَؾْقَفا فِ فِل ، ُكؾَّ

ـَ َأْلَػ َسـَةٍ  ـَ اْلِعَبادِ ، َيْقٍم َكاَن ِمْؼَداُرُه َخْؿِسق ا إَِلك ، َفَقَرى َسبِقَؾفُ ، َحتَّك ُيْؼَضك َبْق إِمَّ

ا إَِلك الـَّارِ ، اْلَجـَّةِ   .«َوإِمَّ

  َيا َرُسقَل : قِقَؾ 
ِ
بُِؾ؟ َقاَل ، اهلل َفا»: َفاإْلِ َٓ ُيَمدِّي ِمـَْفا َحؼَّ َٓ َصاِحُب إِبٍِؾ  ـْ ، َو َوِم

َفا َحَؾُبَفا َيْقَم ِوْرِدَها َّٓ إَِذا َكاَن َيْقُم اْلِؼَقاَمةِ ، َحؼِّ َأْوَفَر َما ، بَِؼاٍع َقْرَقرٍ ُبطَِح َلَفا ، إِ

ُف بَِلْفَقاِهَفا، َٓ َيْػِؼُد ِمـَْفا َفِصقاًل َواِحًدا، َكاَكْت  َؿا َمرَّ َطَؾقِْف ، َتَطُمُه بَِلْخَػافَِفا َوَتَعضُّ ُكؾَّ

َها ُردَّ َطَؾْقِف ُأْخَراَها َٓ ـَ َأْلَػ َسـَةٍ ، ُأو ل َيْقٍم َكاَن ِمْؼَداُرُه َخْؿِسق
ـَ َحتَّك يُ ، فِ ْؼَضك َبْق

ا إَِلك اْلَجـَّةِ ، اْلِعَبادِ  ا إَِلك الـَّارِ ، َفَقَرى َسبِقَؾُف إِمَّ  .«َوإِمَّ

  َيا َرُسقَل : قِقَؾ 
ِ
َٓ َصاِحُب َبَؼرٍ »: َفاْلَبَؼُر َواْلَغـَُؿ؟ َقاَل ، اهلل َٓ َغـَؿٍ ، َو َٓ ُيَمدِّي ، َو

َفا َّٓ إَِذا َكاَن َيْقُم ، ِمـَْفا َحؼَّ َلقَْس ، َٓ َيْػِؼُد ِمـَْفا َشْقًئا، اْلِؼَقاَمِة ُبطَِح َلَفا بَِؼاٍع َقْرَقرٍ إِ

َٓ َجْؾَحاءُ ، فِقَفا َطْؼَصاءُ  َٓ َطْضَباُء َتـَْطُحُف بُِؼُروكَِفا َوَتَطُمُه بَِلْضاَلفَِفا، َو َؿا َمرَّ ، َو ُكؾَّ

َها ُردَّ َطَؾْقِف ُأْخَراَها َٓ ـَ َأْلَػ َسـَةٍ فِل َيْقٍم كَ ، َطَؾْقِف ُأو َحتَّك ُيْؼَضك ، اَن ِمْؼَداُرُه َخْؿِسق

ـَ اْلِعَبادِ  ا إَِلك اْلَجـَّةِ ، َبْق ا إَِلك الـَّارِ ، َفَقَرى َسبِقَؾُف إِمَّ  (2)«َوإِمَّ

                                                                                       

 (.22(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )23أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)

 (.182أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (2)
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ا إَِلك اْلَجـَّةِ »: قوله: والشاهد مـ الحديث  ا إَِلك الـَّارِ ، َفَقَرى َسبِقَؾُف إِمَّ ، «َوإِمَّ

 .ففق إلك الـاروأما الؽافر 

 .أخذها مـف، وقدر اإلمام طؾك أخذها، ومـ بخؾ هبا معتؼًدا وجقهبا 

ي َقاَل  وأما حديث بَْفزِ   ـْ َجدِّ َثـِل َأبِل َط ـِ َحؽِقٍؿ َقاَل َحدا  : ْب
ا
 ملسو هيلع هللا ىلص َسِؿْعُت الـابِل

َٓ ، فِل ُكؾِّ إِبٍِؾ َسائَِؿةٍ »: َيُؼقُل  ـَ اْبـَُة َلُبقٍن  ـْ فِل ُكؾِّ َأْرَبِعق ـْ ِحَسابَِفا َم ُق إِبٌِؾ َط ُيَػرا

ـْ َأَبك َفنِكاا آِخُذوَها َوَشْطَر إِبِؾِفِ ، َأْطَطاَها ُمْمَتِجًرا َفَؾُف َأْجُرَها ـْ َطَزَماِت ، َوَم
َطْزَمٌة مِ

َا دٍ ، َربِـّ ِل ُمَحؿا
ِ
ءٌ  ملسو هيلع هللا ىلص َٓ َيِحؾُّ ٔ

ْ
إٓ أن هذا ؛ فالحديث إسـاده حسـ، (1)«مِـَْفا َشل

 .ومـفؿ مـ َقبَِؾف، حبان كلحؿد وابـ، بعض أهؾ العؾؿ الحديث ضعػف

َوَأْطَراَضُؽْؿ  َفنِنَّ ِدَماَءُكْؿ َوَأْمَقاَلُؽؿْ »: ملسو هيلع هللا ىلص ققل الـبل: ولؽـ ُيشؽؾ طؾك هذا 

 .(2)«َطَؾْقُؽْؿ َحَرامٌ 

 .آ بطقبة مـ كػسف؛ فال يجقز أخذ مال الؿسؾؿ

 :واختؾػقا يف الشطر

 .الـصػ: فؼال بعضفؿ

 .وزجًرا، الؿال تلديًبا لف الؿراد بالشطر جزء مـ: وقال بعضفؿ

 .وهذا هق الصحقح، إلك أهنا ٓ تمخذ مـف إٓ الزكاة: وذهب جؿؾة مـ أهؾ العؾؿ

 :غسٚط ٚدٛب ايصنا٠ :َطأي١

 :وتجب الزكاة بشروطٍ 

 ڄ ڄ ڄ ڄ﴿: قال تعالك، فنن الؽافر ٓ ُيؼبؾ مـف طؿؾ: اإلسالم: إول

 . [21: الػرقان] ﴾چ ڃ ڃ ڃ ڃ
                                                                                       

 (.2111(، والـسائل برقؿ: )3323(، وأبق داود برقؿ: )20036أحؿد يف مسـده برقؿ: ) (1)

 .ڤبؽرة  (، مـ حديث أبل3621(، ومسؾؿ برقؿ: )303أخرجف البخاري برقؿ: ) (2)
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ر أن بقده، لف مال لقس فنن العبد: الحرية: الثاين  فنكؿا هق بنذن ، مال وإن ُقدِّ

ـِ ، سقده لف ـِ اْب   َقاَل َرُسقُل : َقاَل  ڤ، ُطَؿرَ  ولفذا جاء َط
ِ
ـِ اْبَتاَع َطْبًدا »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َم

َّٓ َأْن َيْشَترَِط الُؿْبَتاعُ ، َفَؿاُلُف لِؾَِّذي َباَطفُ ، َوَلُف َماٌل   .(1)«إِ

اهلل  وسقليت إن شاء، فال زكاة فقؿا لؿ يبؾغ الـصاب: بؾقغ كصاب: الثالث 

َوَلْقَس فِقَؿا ُدوَن َخْؿِس َذْوٍد ، َلْقَس فِقَؿا ُدوَن َخْؿِس َأَواٍق َصَدَقةٌ »: ملسو هيلع هللا ىلص ققل الـبل

 .(2)«َوَلْقَس فِقَؿا ُدوَن َخْؿِس َأْوُسٍؼ َصَدَقةٌ ، َصَدَقةٌ 

ٍء لؿ يثبت لفبحقث : ثبقت الؿال: الرابع
ْ
كرجؾ لف ، ٓ يزكل طؾك َشل

 .فنكف يف هذا الحال ٓ ُيخرج زكاة، وكاَتب ثؿ لؿ يمِد هذا الؿال طبد

الذهب : كالـؼديـ: أن يحقل طؾقف الحقل فقؿا يجب فقف الحقل: الخامس

ا ما ٓ يجب فقف الحقل ، كؿا صحت بف إدلة، وكبفقؿة إكعام، والػضة وَأما

 .زكاتف متك تعقـتفنهنا ُتخَرج 

 ۇ ڭ ڭ﴿اهلل  فؼد قال، الغراس والحبقب فنن كان مـ

 .[313: إكعام] ﴾ۇ

َؿاُء َوالُعُققُن َأْو َكاَن َطَثرِيًّا الُعْشرُ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل وقال رسقل  ، فِقَؿا َسَؼِت السَّ

 .(3)«َوَما ُسِؼَل ِبالـَّْضِح كِْصُػ الُعْشرِ 

 .تعالك اهلل شاء إن بقاكف سقليت كؿا ،طؾقف الحصقل طـد الُخُؿس فػقف :الركاز وأما 
                                                                                       

 (.3311(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )2121أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)

(، مـ حديث 121(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3103أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (2)

 .- ڤ -سعقد الخدري  أبل

، ومسؾؿ يف - ڤ -(، والؾػظ لف مـ حديث ابـ طؿر 3181أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (3)

َْكَفاُر، َواْلَغْقُؿ اْلُعُشقرُ »(، ولػظف: 183صحقحف برقؿ: ) ْٕ اكَِقِة كِْصُػ اْلُعْشرِ فِقَؿا َسَؼِت ا َ بِالسا
، «، َوفِقَؿا ُسِؼل

 .- ڤ -اهلل  بـ طبد مـ حديث جابر
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 :أن ما ٓ يشرتط فقف الحقل ثالث أقسام: تؾخص لـا 

ر: إول  .يخرج حقـ جذاذه كؿا تؼدم: الُؿَعشَّ

ثؿ كتجت ، فؾق كان ٕحدهؿ مائة وخؿسة طشر شاةً : كتاج السائؿة: الثاين

لقجبت الزكاة يف هذا ، قبؾ حقٓن الحقل بخؿسة أيام وكحق ذلؽ، خؿس شقاه

 .الـتاج ٕكف ٓحؼ بلمف

َر أن أحدهؿ طؾقف مال: يف باب طروض التجارة ربح التجارة: الثالث ؛ فؾق ُقدِّ

بقـؿا لؿا دخؾ رمضان وجاءه ربح ، ولق أداى يف شعبان لؽان الؿال الؿمدى أقؾ

 .وفقفا الذي دخؾ طؾقف يف رمضان، فقجقب طؾقف أن يمديا زكاة العام، كثقر

 .اهلل وسقليت بقاكف إن شاء، فبؿجرد أن يحصؾ طؾقف يؾزمف: الركاز: الرابع

 أّ أْٗا ع٢ً ايرتاخٞ؟، ٌٖ ايصنا٠ ػب ع٢ً ايفٛز :َطأي١

مـ أن إمر يػقد »: الؼاطدة آصقلقةلؿا ُطؾؿ يف ، تجب الزكاة طؾك الػقر

 .وجب أداءهفال يجقز أن تمخر ٕهنا حؼ لؾغقر ، «الػقر حتك تدل قريـة التلخقر

ًٓ لصاحب الؿال وإكؿا هل أمقال الػؼراء ، فنهنا بدخقل الحقل لؿ تعد ما

وإٓ كان ؛ فقجب أن تمدى إلك أهؾفا، لفؿ اهلل  ومـ شرطفا، والؿساكقـ

 .صاحبفا ضالؿا

 ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ﴿: اهلل  قال

 .[12: الـساء] ﴾ائ ى ى ې ېې ې ۉ ۉ

، (1)«َفنَِذا ُأْتبَِع َأَحُدُكْؿ َطَؾك َمِؾل  َفْؾَقْتَبعْ ، َمْطُؾ الَغـِلِّ ُضْؾؿٌ »: يؼقل ملسو هيلع هللا ىلص والـبل
                                                                                       

(، مـ حديث 3361(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )2282أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)

 .- ڤ -هريرة  أبل
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 .اهلل يف أبقاب البققع وسقليت إن شاء

 :فٌٗ تطكط عٓ٘، َٔ َات ٚعًٝ٘ شنا٠ :َطأي١

فنن الزكاة كالديـ يجب أن تمدى ؛ لؿ تسؼط طـف، ومـ مات ولؿ يمد الزكاة

 .مـ الرتكة

 :ضٝصنٞ ب٘ بتفسٜط َٓ٘سهِ َٔ تًف عًٝ٘ َاي٘ ايرٟ  :َطأي١

ط يف الؿال ر أكف َفرا ، أو تؾػ بعد أن حال طؾقف الحقل، حتك ضاع، ولق ُقدِّ

إٓ إذا تؾػ الؿال ، طؾك الؼقل الصحقح مـ أققال أهؾ العؾؿ، وجبت فقف الزكاة

 .بدون تػريط مـف

 ٌٖ ايصنا٠ ػب يف عني املاٍ ايرٟ ضٝصن٢ َٓ٘؟ :َطأي١

، فؿـ كان لف أربعقن مـ الغـؿ أداى مـفا شــاة، تجب الزكاة يف طقـ الؿال

 .ومـ كان لف خؿس مـ اإلبؾ أداى طؾقفا شاة

 ٌٖ ايصنا٠ ػب ع٢ً اجملٕٓٛ ٚايصيب؟ :َطأي١

 .تجب الزكاة يف مال الصبل والؿجـقن

الؿجـقن والصبل غقر : فؼالقا، مع خالٍف لبعض أهؾ العؾؿ يف ذلؽ

 .فال تجب طؾقفؿ الزكاة، مؽَؾَػْقـ

إذا ، كؿا وجب طؾقفؿ الضؿان، ٕن الزكاة حؼ الؿال، والصحقح أهنا تجب

 .أو أخذوا شقًئا، أتؾػقا

، «مـ تجب طؾقف الزكاة»: (2/113وقد بقب البقفؼل يف الســ الصغرى )

بـ طؾل  طؿر وطـ طؿر والحسـ وذكر الزكاة يف أمقالفؿ طـ طائشة وابـ

 .ويف الباب غقر ذلؽ، ڤ بـ طبداهلل وجابر

 .وهـاك أحؽام أخرى تذكر يف شرح إحاديث
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 اهلل فسض علَٔه صدق٘  أٌ»: رحدٓح

 د«تؤخر مً أغئاَٜه فرتد علٙ فكساَٜه

 

ـْ َطْبدِ  - 176   )َط
ِ
ـِ َطبَّاسٍ  اهَّلل   َقاَل َرُسقُل »: َقاَل  ڤ ْب

ِ
ـِ َجَبؾٍ  لُِؿَعاذِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل  ْب

ـِ  - ـَ َبَعَثُف إَلك اْلَقَؿ َفاْدُطُفْؿ إَلك : َفنَِذا ِجْئَتُفؿْ . َقْقًما َأْهَؾ كَِتاٍب  إكَّؽ َسَتْلتِل - ِحق

 َّٓ َٓ إَلَف إ ًدا َرُسقُل ، اهَّللُ  َأْن َيْشَفُدوا َأْن    َوَأنَّ ُمَحؿَّ
ِ
َفنِْن ُهْؿ َأَصاُطقا َلَؽ ِبَذلَِؽ . اهَّلل

َفنِْن ُهْؿ . ؾِّ َيْقٍم َوَلْقَؾةٍ اهَّللَ َقْد َفَرَض َطَؾْقِفْؿ َخْؿَس َصَؾَقاٍت فِل كُ  َأنَّ : َفَلْخبِْرُهؿْ 

ـْ َأْغـَِقائِِفْؿ ، اهَّللَ َقْد َفَرَض َطَؾْقِفْؿ َصَدَقةً  َأنَّ : َفَلْخبِْرُهؿْ ، َأَصاُطقا َلؽ بَِذلَِؽ  ُتْمَخُذ ِم

ِؼ  .َفنِيَّاَك َوَكَرائَِؿ َأْمَقالِِفؿْ ، َفنِْن ُهْؿ َأَصاُطقا َلؽ بَِذلَِؽ . َفُتَردُّ َطَؾك ُفَؼَرائِِفؿْ  َواتَّ

ـَ . َدْطَقَة اْلَؿْظُؾقمِ  ُف َلْقَس َبْقـََفا َوَبْق  ِحَجاٌب  َفنِكَّ
ِ
 .(1)«(اهَّلل

l: 

 .التل طؾقفا مدار اإلسالم، وهق مـ إحاديث العظام، الحديث متػؼ طؾقف 

ـِ »: قوله ـَ َبَعَثُف إَلك اْلَقَؿ إلك القؿـ يف  ڤ بـ جبؾ كاكت بعثة معاذ: «ِحق

 .ملسو هيلع هللا ىلص قبؾ حج الـبل، الفجرةالسـة العاشرة مـ 

 .مـ تبقك ملسو هيلع هللا ىلص اهلل بعد مـصرف رسقل، سـة تسع: وققؾ

 .يف ربقع إول سـة طشر: وققؾ

ثؿ تقجف إلك ، ثؿ لؿ يزل أمقًرا حتك قدم يف طفد أبل بؽر، طام الػتح: وققؾ

                                                                                       

 (.31(، ومسؾؿ )3138البخاري ) (1)
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 .الشام فؿات هـاك ذكره الحافظ

 ڤ آشعريوبعث أبا مقسك ، إلك مخالف الجـد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل فؼد بعثف رسقل

َرا»: وكان مـ وصقتف لفؿا، إلك زبقد وآشعريقـ َرا َوَٓ ُتَعسِّ َرا، َيسِّ َرا َوَٓ ُتـَػِّ ، َوَبشِّ

 .(1)«َوَتَطاَوَطا َوَٓ َتْخَتِؾَػا

يف حقاهتؿ ، بؿا يؽقن كافعا لفؿ، وصقة إمراء والبعقث: يف احلديثو 

 .العؾؿقة والعؿؾقة

 .وإلمضاء إحؽام بقـ الـاس، اهلل  إرسال الرسؾ لؾدطقة إلك: وفيه

 :وكؿا ققؾ، أو رئقس، أن الـاس ٓ يصؾحقن بدون أمقرٍ : وفيه

 ٓ َيصُؾُح الـاُس َفقضك ٓ َسراَة َلُفؿ

 

 َوٓ َسثثثثثثثراَة إِذا ُجّفثثثثثثثاُلُفؿ َسثثثثاُدوا 

إكؿا بعثف لَِؿا َطؾَِؿ طـده مـ  ملسو هيلع هللا ىلص فنن الـبل، ڤ بـ جبؾ فضقؾة لؿعاذ: وفيه 

 .والخقر العظقؿالعؾؿ 

وكاكقا ، بعثف إلك ققم مـ أهؾ الؽتاب ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ومؿا يدل طؾك ذلؽ أن رسقل

 .أصحاب طؾؿ وجدل

 .محبةً مـ غقر سقٍػ وٓ قتال، حقث دخؾقا يف اإلسالم، فضقؾة ٕهؾ القؿـ: وفيه

 .إلك القؿـ كثقرة ملسو هيلع هللا ىلص اهلل وكاكت بعقث رسقل 

 .الؿخالقػإلك الجـد وما إلقف مـ : ڤ فُبعث معاًذا 

 .إلك زبقد وما حقلف مـ الؿخالقػ: ڤ وبعث أبا مقسك إشعري 

إلك : اهَّلل طؾقفؿ بـ أبل صالب رضقان بـ الجراح وطؾل وبعث أبا طبقدة 
                                                                                       

(، مـ حديث 3211(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )1018أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)

 .- ڤ -مقسك إشعري  أبل
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 .كجران وما حقلفا

س  إين »: اهلل بالقؿـ طـ الؿسؾؿقـ تـػقًسا طظقًؿا مصداًقا لحديث وقد كػا

 .وكثقر مـ الربكات، فجاءت مـف الزكقات، «ٕجد كػس الرحؿـ مـ قبؾ القؿـ

، بف جقش اإلسالم اهلل  الذي كصر: وأطظؿ مـ ذلؽ أكف جاء مـف الؿدد 

أو فسادها ، والعجب أن تجد مـ يسخر مـ القؿـ بسبب أوضاطفا آقتصادية

كؿا ُوِجَد ، وإٓ فالقاقع لؿ يقجد لبؾد مـ الػضائؾ، أو غقر ذلؽ مؿا لحؼفا، السقاسل

ـِ : بالربكة دطا ٕهؾفؿا ملسو هيلع هللا ىلص فنن الـبل، والشاملؾقؿـ  ـْ اْب  : َقاَل  ڤ ُطَؿرَ  فَع
ُّ
 َذَكَر الـابِل

  َقالُقا َيا َرُسقَل ، الؾَُّفؿَّ بَاِرْك لَـَا فِل َيَؿـِـَا ،الؾَُّفؿَّ بَاِرْك لَـَا فِل َشلِْمـَا»: ملسو هيلع هللا ىلص
ِ
َوفِل : اهَّلل

  َقالُقا َيا َرُسقَل ، الؾَُّفؿَّ بَاِرْك لَـَا فِل َيَؿـِـَا ،َشلِْمـَاالؾَُّفؿَّ بَاِرْك لَـَا فِل  :َقاَل ، َكْجِدَكا
ِ
َوفِل : اهَّلل

ـُ : َفلَُضـُُّف َقاَل فِل الثَّالِثَةِ ، َكْجِدَكا ِزُل َوالِْػَت َٓ قْطَانِ ، ُهـَاَك الزَّ  .(1)«َوبَِفا َيطُْؾُع َقْرُن الشَّ

ـِ  بـ حـبؾ مـ حديث ُجبَْقرِ  ويف مسـد أحؿد    َرُسقَل  َأنا ، ڤ، ُمْطِعؿٍ ْب
ِ
 اهلل

َؿاءِ  ملسو هيلع هللا ىلص َْرضِ »: َفَؼاَل ، َرَفَع َرأَْسُف إَِلك السا ْٕ َحاِب َخقُْر َأْهِؾ ا ـِ َكِؼطَِع السَّ  «َأَتاُكْؿ َأْهُؾ الْقََؿ

ـْ َكاَن ِطـَْدهُ  ؟ َقاَل َكؾَِؿًة َخِػقاةً  َومِـاا َيا َرُسقَل : َفَؼاَل َلُف َرُجٌؾ مِؿا
ِ
َّٓ » :اهلل  .(2)««َأْكُتؿْ  إِ

ـِ »: وقال، ڤ وكؿا يف الصحقحقـ طـ أبل هريرة ُهْؿ َأَرقُّ ، َأَتاُكْؿ َأْهُؾ الَقَؿ

ـُ ُقُؾقًبا، َأْفئَِدةً   .(3)«اإِليَؿاُن َيَؿاٍن َوالِحْؽَؿُة َيَؿاكَِقةٌ ، َوَأْلَق

ـِ »: ويف رواية لؿسؾؿ يَؿانُ ، ُهْؿ َأَرقُّ َأْفئَِدةً ، َجاَء َأْهُؾ اْلَقَؿ َواْلِػْؼُف ، َيَؿانٍ  اإْلِ

 .(4)«َواْلِحْؽَؿُة َيَؿاكَِقةٌ ، َيَؿانٍ 
                                                                                       

 (.2011أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)

 (.1112برقؿ: ) (، وهق يف الصحقحة لإلمام إلباين 36238أخرجف أحؿد يف مسـده برقؿ: ) (2)

 (.32(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )1188أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (3)

 (.32أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (4)
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وأصؾح ، لف يف قربه ووسع : وقد ألػ الشقخ أبق بشقر الحجقري 

 .«البقان الحسـ يف فضائؾ أهؾ القؿـ»: كتاًبا بعـقان، لف ذريتف

جؿؾًة مـ فضائؾ : بـ هادي القادطل  وذكر شقخـا اإلمام مؼبؾ 

 .«الجامع الصحقح مؿا لقس يف الصحقحقـ»: كتابفيف ، أهؾ القؿـ

 .رسالة يف فضائؾ أهؾ القؿـ ولإلمام الشقكاين ، ويف غقر ذلؽ مـ الؽتب

، والرافضة ،ٓ يدخؾ فقفا ُطبااد الؼبقر مـ الصقفقة: ثؿ إن فضائؾ أهؾ القؿـ 

الذيـ ساروا طؾك صريؼ الـبل ؛ وإكؿا هل فضائٌؾ خاصة بالؿقحديـ، والؼرامطة

 .ملسو هيلع هللا ىلص الؽريؿ

 .«إكَّؽ َسَتْلتِل َقْقًما َأْهَؾ كَِتاٍب »: قوله

 .بؿا يؽقن مـ أسباب كصر دطقتف اهلل  وصقة الداطل إلك: فيه

حتك يؽقن أدطك ؛ التقصئة لؿا يؼدم طؾقف الؿرسؾ والؿبعقث: وفيه

 .لالستعداد بالحجة وكحقها

يحتاجقن فقف وطـدهؿ مـ العؾؿ ما ، ٕن أهؾ الؽتاب كاكقا أهؾ جدل 

 .ويبقـ ما هؿ طؾقف مـ العقار، إلك طالؿ يـاضرهؿ

سؿق بذلؽ ٕن القفقد لفؿ ، هؿ القفقد والـصارى: وأهؾ الؽتاب 

، وكان القفقد يف كثقر مـ الؿـاصؼ القؿـقة، والـصارى لفؿ اإلكجقؾ، التقراة

 .والـصارى كاكقا يف كجران

واكتشرت يف ، ودخؾت القفقدية إلك القؿـ قديًؿا يف طفد أسعد أبل كرب 

 .طفد ولده ذي كقاس الحؿقري

 وبؼل مـفؿ إلك هذا الزمـ، ودخؾت الـصراكقة يف زمـ أصحاب إخدود 

 .أطؾؿ واهلل، أما الـصارى فؿا كعؾؿ أحًدا بؼل طؾقف يف القؿـ، مـ هق طؾك ديـ القفقدية



              

 21 الزكاة كتاب
 

َّٓ : ِجْئَتُفؿْ َفنَِذا »: قوله َٓ إَلَف إ  .«اهَّللُ  َفاْدُطُفْؿ إَلك َأْن َيْشَفُدوا َأْن 

 اهلل مـ ققل رسقل، اهلل  أن أول واجب طؾك العبقد هق تقحقد: فيه 

َل َما َتْدُطقُهْؿ إِلَقْفِ »: ملسو هيلع هللا ىلص ـْ َأوَّ َّٓ ، َفْؾقَُؽ َٓ إلََف إ وٓ الؼصد ، ٓ الـظر، «اهَّللُ  َأْن َيْشَفُدوا َأْن 

وقد رد أهؾ العؾؿ طؾك أن مـ زطؿ ، خالًفا لؿا قالف الؿعتزلة ومـ إلقفؿ، إلك الـظر

 :قال السػاريـل ، أو الؼصد، أو الـظر، أن أول واجب طؾك العبقد الؿعرفة

 أوُل واجثثثثثثثثٍب طؾثثثثثثثثك العبقثثثثثثثثدِ 

 

 معرفثثثثثثثثثُة اإللثثثثثثثثثثثف بالتسثثثثثثثثثديدِ  

 .وقد تلثر يف هذا بالؿعتزلة 

ـْ »: ويف رواية  ُدواَفْؾَقُؽ َل َما َتْدُطقُهْؿ إَِلك َأْن ُيَقحِّ  .«اهَّللَ َتَعاَلك َأوَّ

َل َما َتْدُطقُهْؿ إَِلْقِف ِطَباَدةُ »: ويف رواية  ـْ َأوَّ  .«اهَّلل َفْؾَقُؽ

 طؿر وقد تؼدم يف حديث ابـ، اهلل تػسقر لؿعـك ٓ إلف إٓ؛ وتعدد هذه الروايات

 .«اهَّلل بـل اإلسالم طؾك أن يقحد»ولػظ ، يف بقان أركان آسالم الخؿسة ڤ

وبتقحقده  ،تقحقده؛ اهلل بلن الؿراد بعبادة، ويجؿع بقـفؿا: قال الحافظ 

 اهـ. ولـبقف بالرسالة، الشفادة لف بذلؽ

وُطؾَِؿ أن ، اهلل هق الدطقة إلك شفادة أن ٓ إلف إٓ: فدل طؾك أن التقحقد 

 .وإفراده بؿا يجب لف، اهلل  اهلل ٓ تؼقم إٓ طؾك تقحقد طبادة

، الؿطقٓت والؿختصرات: وهذا الباب قد أفرده أهؾ العؾؿ بالؿصـػات 

: ٕن أبقاب الػؼف ُطِؼدت لألطؿال؛ وقد ٓ تجد الؽالم طؾقف يف أبقاب الػؼف

 .كالصالة وما بعدها مـ أطؿال الجقارح

 :مؽقكة مـ ركـقـ طظقؿقـ: اهَّلل إٓ وكؾؿة ٓ إلف 

 .الـػل: إول
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 .اإلثبات: الثاين

، وإثبات إلقهقة هلل ، اهلل وهذا متضؿـ لـػل إلقهقة طؿا سقى 
وآثبات وحده ٓ يؿـع ، ٕن الـػل وحده طدم؛ وُجؿع بقـ الـػل وآثبات

 .فال بد مـ الجؿع بقـ الـػل واإلثبات، الؿشاركة

ـِ ، هل أول ما يجب طؾك العباد: اهَّلل وكؾؿة ٓ إلف إٓ  ـِ فَع   اْب
َ
اهلُل  ُطَؿَر َرِضل

  َأنا َرُسقَل ، َتَعاَلك َطـُْفَؿا
ِ
َٓ إَِلَف »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ُأِمْرُت َأْن ُأَقاتَِؾ الـَّاَس َحتَّك َيْشَفُدوا َأْن 

 َّٓ ًدا َرُسقُل ، اهَّللُ  إِ   َوَأنَّ ُمَحؿَّ
ِ
اَلةَ ، اهَّلل َكاةَ ، َوُيِؼقُؿقا الصَّ ، َفَعُؾقا َذلَِؽ َفنَِذا ، َوُيْمُتقا الزَّ

َّٓ بَِحؼِّ اإْلِْساَلمِ ، َطَصُؿقا ِمـِّل ِدَماَءُهْؿ َوَأْمَقالَُفؿْ   َتَعاَلك َوِحَساُبُفْؿ َطَؾك، إِ
ِ
َرَواُه  «اهَّلل

 .اهلل طؾقفؿ وطـ غقرهؿ رضقان، وجابر، وجاء طـ ُطؿر، اْلُبَخاِريُّ َوُمْسؾِؿٌ 

  َرُسقُل َقاَل : وهل آخر ما يـبغل أن يلتل بف العبد 
ِ
ـُقا َمْقَتاُكؿْ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل : َلؼِّ

 َّٓ  .(1)«اهَّللُ  َٓ إَِلَف إِ

ـُقا َهْؾَؽاُكْؿ َقْقَل »: وفِل رواية َّٓ : َلؼِّ  .(2)«اهَّللُ  َٓ إَِلَف إِ

ـْ َكاَن آِخُر »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل قال رسقل، ڤ بـ جبؾ ويف حديث معاذ  َم

َّٓ ، َكاَلِمفِ   .(3)«اْلَجـَّةَ َدَخَؾ ، اهَّللُ  َٓ إَِلَف إِ
                                                                                       

(، 132، وبرقؿ: )- ڤ -سعقد الخدري  (، مـ حديث أبل136أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (1)

 .- ڤ -هريرة  مـ حديث أبل

 .- ڤ -طائشة (، مـ حديث 3822أخرجف الـسائل يف ســف برقؿ: ) (2)

ـُ َأبِل (، ويف إسـاده َصالُِح 1336أخرجف أبق داود يف ســف برقؿ: ) (3) َطِريٍب، قال فقف اإلمام إلباين: ففق  ْب

(، وحسـ إسـاد الحديث، 682اهلل تعالك، كؿا يف اإلرواء طـد حديث رقؿ: ) حسـ الحديث إن شاء

 - ڤ -هريرة  (، بشاهده طـ أبل11ص: )(، ويف أحؽام الجـائز 3623وصححف يف الؿشؽاة برقؿ: )

ٓا »(، بؾػظ: 1001أخرجف ابـ حبان برقؿ: ) َٓ إَِلَف إِ ـُقا َمْقَتاُكْؿ  ٓا  َلؼِّ َٓ إَِلَف إِ ـْ َكاَن آِخُر َكؾَِؿتِِف  اهلُل  اهلُل، َفنِكاُف َم

ْهِر وإن أصابف قبؾ  ـَ الدا
 .«ذلؽ ما أصابفِطـَْد اْلَؿْقِت َدَخَؾ اْلَجـاَة َيْقًما مِ
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ـْ ُطْثَؿانَ    َقاَل َرُسقُل : َقاَل  ڤ َوَط
ِ
َٓ إَِلَف  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ـْ َماَت َوُهَق َيْعَؾُؿ َأكاُف  َم

ٓا   .(1)«اهلُل َدَخَؾ اْلَجـاةَ  إِ

ْكرِ َٓ »: كؿا يف حديث جابر طـد الرتمذي: وهل أفضؾ الذكر  َأْفَضُؾ الذِّ

فِ َوَأْفَضُؾ ، اهَّللُ  إَِلَف إَِّٓ  َطاِء الَحْؿُد لِؾَّ  .(2)«الدُّ

ـْ َطْؿِرو ـِ ُشَعْقٍب  وَط ـْ َأبِقفِ ، ْب هِ ، َط ـْ َجدِّ  ، َط
ا
َطاِء »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص َأنا الـابِل َخْقُر الدُّ

ـْ َقْبِؾل، ُدَطاُء َيْقِم َطَرَفةَ  َشرِيَؽ اهَّللُ َوْحَدُه َٓ  َٓ إَِلَف إَِّٓ : َوَخْقُر َما ُقْؾُت َأَكا َوالـَّبِقُّقَن ِم

 .(3)«َلُف اْلُؿْؾُؽ َوَلُف الَحْؿُد َوُهَق َطَؾك ُكؾِّ َشْلٍء َقِديرٌ ، َلفُ 

 .مـبف كؿا قال وهب ابـ، والؿػتاح ٓبد لف مـ أسـان: وهل مػتاح الجـة 

جرت طؾقف أحؽام ، وحافظ طؾقفا، اهلل إٓ فؿـ أتك بال إلف: ولفا كقاقض 

 .الؿسؾؿقـ

كلن ، لؿ تجِر طؾقف أحؽام الؿسؾؿقـ: ثؿ كاقضفااهَّلل  ومـ قال ٓ إلف إٓ 

، اهلل أو ساًبا لرسقل، اهلل أو مستفزًئا بديـ، أو يؽقن مرتًدا، يؽقن مشرًكا مـدًدا

فال تـػعف كؾؿة ٓ إلف ، أو غقر ذلؽ مـ كقاقض اإلسالم، هلل  أو ساًبا

ُف ُمْسِؾؿ»، اهلل إٓ  .«َوإِْن َصاَم َوَصؾَّك َوَزَطَؿ َأكَّ

ًدا َرُسقُل »: قوله   َوَأنَّ ُمَحؿَّ
ِ
 .«اهَّلل

 .هذا هق الشطر الثاين مـ الشفادة

 .بالرسالة ملسو هيلع هللا ىلص ولؿحؿد، بالقحداكقة فالشفادة مبـقة طؾك ركـقـ اإلقرار هلل 

 .وطؾك هذا مدار قبقل العبادة
                                                                                       

 (.26أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (1)

 (.2106يف الؿشؽاة برقؿ: ) (، وحسـف اإلمام إلباين 1181أخرجف الرتمذي برقؿ: ) (2)

 بـ كريز وهق مرسؾ صحقح. اهلل بـ طبقد (، وجاء طـ صؾحة1383أخرجف الرتمذي يف ســف برقؿ: ) (3)
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 .«اهلل ققل ٓ إلف إٓ»: اإلخالص ويتضؿـف 

 .«ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ققل محؿد رسقل»: والؿتابعة ويتضؿـف 

 :تؼتضل ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل وشفادة أن محؿًدا رسقل 

 .صاطتف فقؿا أمر - 1

 .وتصديؼف فقؿا أخرب - 2

 .وآكتفاء طؿا هنك طـف وزجر - 3

 .ملسو هيلع هللا ىلص إٓ بؿا شرع محؿد؛ اهلل  وأٓ يعبد - 4

 .[16: إحزاب] ﴾ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿: اهلل  قال

، أشرك فؼد اهلل  مـ دطا إلك غقر: تقؿقة  قال شقخ اإلسالم ابـ 

 .فؼد ابتدع اهلل بغقر إذكف ومـ دطا إلك

 .[1: الشرح] ﴾ڭ ڭ ڭ﴿: اهلل  ومـ معاين ققل 

 .اهلل( مؼروكة بشفادة )ٓ إلف إٓ؛ اهلل أن شفادة أن محؿد رسقل

 .والشفادة هل الركـ إول مـ أركان اإلسالم 

ـِ  ـِ اْب   َقاَل َرُسقُل : َقاَل  ڤ ُطَؿرَ  كؿا جاء َط
ِ
ُبـَِل اإِلْساَلُم َطَؾك » ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

َّٓ : َخْؿسٍ  َٓ إَِلَف إِ ًدا َرُسقُل  َشَفاَدِة َأْن    اهَّللُ َوَأنَّ ُمَحؿَّ
ِ
اَلةِ ، اهَّلل َوإِيَتاِء ، َوإَِقاِم الصَّ

َكاةِ   .متػؼ طؾقف، «َوَصْقِم َرَمَضاَن وحج البقت لؿـ استطاع إلقف سبقال، الزَّ

 .اهلل  طبادةبؿعـك ؛ اهلل وشفادة أن ٓ إلف إٓ 

ـْ َأبِل َأيُّقَب إَْكَصاِريِّ    َيا َرُسقَل : َأنا َرُجاًل َقاَل  ڤ َوفِل الصحقحقـ َط
ِ
، اهلل

  َما َلُف َما َلُف؟ َفَؼاَل َرُسقُل : َفَؼاَل الَؼْقمُ ، َأْخبِْركِل بَِعَؿٍؾ ُيْدِخُؾـِل الَجـاةَ 
ِ
: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 ، «َأَرٌب َما َلفُ »
ُّ
الَةَ ، اهَّللَ َٓ ُتْشرُِك بِِف َشْقًئا َتْعُبُد »: ملسو هيلع هللا ىلص َفَؼاَل الـابِل َوُتْمتِل ، َوُتِؼقُؿ الصَّ
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َكاةَ  ِحؿَ ، الزَّ  .(1)«َذْرَها، َوَتِصُؾ الرَّ

َجُف ُمْسؾِؿٌ  ـَ »: بؾػظ، َوَخرا ـَ اْلَجـَِّة َوُيَباِطُدكِل ِم َأْخبِْركِل بَِعَؿٍؾ ُيْدكِقـِل ِم

ا َأْدَبَر َقاَل َرُسقُل »: أيًضاوفِل ِرَواَيٍة لؿسؾؿ ، (2)«الـَّارِ    َفَؾؿا
ِ
َؽ ِبَؿا »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل إِْن َتَؿسَّ

 .(3)«َدَخَؾ اْلَجـَّةَ ، ُأِمَر بِفِ 

 :بالرسالة ملسو هيلع هللا ىلص ومـ لقازم اإلقرار لؿحؿدٍ  

 ہ ہ ۀ﴿: قال تعالك: اهَّلل إلك الـاس كافة آطتؼاد أكف رسقل - 1

 . [28: سبل] ﴾ھ ھ ہ ہ

 .[338: إطراف] ﴾ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿: وقال تعالك

 .[302: إكبقاء] ﴾گ گ گ ک ک﴿: وقال تعالك

 .[3: الػرقان] ﴾ۈ ۈ ۆ﴿: وقال تعالك

ةً »: ڤ ويف حديث جابر  .(4)«َوُبِعْثُت إَِلك الـَّاِس َكافَّ

 وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې﴿: قال تعالك: وأكف خاتؿ الـبققـ - 2

َقاَطْدُت َأَبا ُهَرْيَرَة : َقاَل ، وطـ َأَبل َحاِزمٍ ،  [10: إحزاب] ﴾ۆئۆئ ۇئ ۇئ وئ

ـَ   ، َخْؿَس ِسـِق
ِّ
ـِ الـابِل ُث َط َبـُق إِْسَرائِقَؾ َتُسقُسُفُؿ  َكاَكْت »: َقاَل ، ملسو هيلع هللا ىلص َفَسِؿْعُتُف ُيَحدِّ

                                                                                       

 (.31(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3181أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)

 (. 31أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (2)

(، مـ حديث 31(، ومسؾؿ برقؿ: )3112(، وأخرجف البخاري برقؿ: )31أخرجفا مسؾؿ برقؿ: ) (3)

 - ڤ -هريرة  أبل
ا
ـِل َطَؾك َطَؿٍؾ إَِذا َطِؿْؾُتُف َدَخْؾُت الَجـاَة، َقاَل: ، َفَؼاَل: ملسو هيلع هللا ىلص: َأنا َأْطَرابِقًّا َأَتك الـابِل ُدلا

َكاَة الَؿْػُروَضَة، َوَتُصقُم َرَمَضا َتْعُبدُ » الََة الَؿْؽُتقَبَة، َوُتَمدِّي الزا َٓ ُتْشِرُك بِِف َشْقًئا، َوُتِؼقُؿ الصا َقاَل: « نَ اهلَل 

َٓ َأِزيُد َطَؾك ِذي َكْػِسل بَِقِدِه    َوالا
ُّ
ا َولاك، َقاَل الـابِل ـْ َأْهِؾ الَجـاِة، : »ملسو هيلع هللا ىلصَهَذا، َفَؾؿا

ُه َأْن َيـُْظَر إَِلك َرُجٍؾ مِ ـْ َسرا َم

 «.َفْؾَقـُْظْر إَِلك َهَذا

 (.323(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )118أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (4)
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 .(1)«َوَسَقُؽقُن ُخَؾَػاُء َفقَْؽُثُرونَ ، َوإِكَُّف َٓ َكبِلَّ َبْعِدي، ُكؾََّؿا َهَؾَؽ َكبِلٌّ َخَؾَػُف َكبِلٌّ ، إَْكبَِقاءُ 

ـِ َأبِك َوقااصٍ  ويف حديث َسْعدِ    َأنا َرُسقَل ، ڤ ْب
ِ
، َخَرَج إَِلك َتُبقكَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ْبَقاِن َوالـَِّساِء؟ َقاَل : َفَؼاَل ، َواْسَتْخَؾَػ َطؾِقًّا َأَٓ َتْرَضك َأْن َتُؽقَن »: َأُتَخؾُِّػـِل فِل الصِّ

َّٓ ، ِمـِّل بَِؿـِْزَلِة َهاُرونَ  ـْ ُمقَسك إِ ُف َلْقَس َكبِلٌّ َبْعِديِم  .(2)«َأكَّ

فال ، ٕهنؿا أصؾ اإلسالم؛ الؽالم طؾك الشفادتقـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل وقدم رسقل 

 .قبقل لعؿؾ إٓ بتحؼقؼفا

 اهلل ؟ ٌٖ ٜهتف٢ يف دخٍٛ اإلضالّ بػٗاد٠ إٔ ال إي٘ إال :َطأي١

يف دخقل اإلسالم بشفادة أن ٓ إلف  لؽتػِ والحديث دلقؾ طؾك أكف ٓ يَ 

 .ملسو هيلع هللا ىلص - اهلل حتك يضقػ إلقفا شفادة أن محؿًدا رسقل؛ اهلل إٓ

 .«َفنِْن ُهْؿ َأَصاُطقا َلَؽ بَِذلَِؽ َفَلْخبِْرُهؿْ »: قوله

 .وأهؿ الؿفؿات التقحقد، بتؼديؿ إهؿ فإهؿ؛ التدرج يف الدطقة: يف احلديث

ًٓ  ملسو هيلع هللا ىلص وبؿحؿد، دلقؾ طؾك أن اإلكسان إذا آمـ باهلل رًبا: وفيه ، رسق

 .سفؾ طؾقف بعد ذلؽ كؾ أمرٍ ، ديـًا وباإلسالم

ر أن ، فقصعب طؾقف أن يؾتزم بؼقة العبادات؛ أما إذا لؿ يعتؼد التقحقد وإن ُقدِّ

 .فنهنا ٓ ُتؼبؾ مـف؛ التزم ببعضفا

 حببقا ،وهق يليت بؿعـك هذا الؽالم وكؿ كـا كسؿع مـ شقخـا مؼبؾ  

، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل إلقفؿ سـة رسقلوحببقا ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل وحببقا إلقفؿ رسقل، اهلل إلك الـاس

 .وحببقا إلقفؿ العؾؿ
                                                                                       

 (.3812قحف برقؿ: )(، ومسؾؿ يف صح1133أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)

 (.2101(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )1136أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (2)
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وإذا لؿ يحصؾ مـفؿ ذلؽ ، بؿعـك أهنؿ إذا أحبقا ما تؼدم َسُفَؾت استجابتفؿ

 .َصُعَبت استجابتفؿ

 .«اهَّللَ َقْد َفَرَض َطَؾْقِفْؿ َخْؿَس َصَؾَقاٍت فِل ُكؾِّ َيْقٍم َوَلْقَؾةٍ  َفَلْخبِْرُهؿ َأنَّ »: قوله

طؾك  اهلل  أن مؿا أوجب، أي أطؾؿفؿ وبقاـ لفؿ: «َأْخبِْرُهؿ»: قوله

 .خؿس صؾقات يف الققم والؾقؾة، الؿسؾؿقـ

 .بؿعـك أوجب: «وَفَرض»: قوله

إٓ  ملسو هيلع هللا ىلص وما محؿد، ففق الذي يلمر ويـفك؛ اهلل بقاٌن أن الديـ ديـ: وفيه

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ﴿: اهلل  قال، رسقل مبؾغ

 .[62: الؿائدة] ﴾گ گ گ ک ک ک ڑک ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ

 .دلقٌؾ طؾك ركـقة الصؾقات الخؿس وأهؿقتفا: وفيه 

وقد تؼدم الؽالم طؾقفا بؿا يغـل طـ : ففل الركـ الثاين مـ أركان اإلسالم 

 .وواجباهتا، وأركاهنا، وطؾك شروصفا، اإلطادة

فؾق ، اهلل  أي طؾك التقققت الذي شرطف: «فِل ُكؾِّ َيْقٍم َوَلْقَؾةٍ »: قوله

ر أن أحًدا صالها يف وقت واحد سرًدا ما قبؾت مـف إٓ أن يؽقن كاسًقا ثؿ ؛ ُقدِّ

 .أو يؽقن كائؿ ثؿ قام فصالها، قضاها

ـْ َأَكسِ  ـِ َمالٍِؽ  فَع  : َقاَل  ڤ، ْب
ُّ
  َقاَل َكبِل

ِ
ـْ َكِسَل َصالًَة َفْؾُقَصؾِّ إَِذا »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َم

َّٓ َذلَِؽ ، َذَكَرَها اَرَة َلَفا إِ ويف رواية ، «[31: صف] ﴾ٺ ٺ ٺ﴿ َٓ َكػَّ

ـْ َكِسَل َصاَلةً »: لؿسؾؿ َقَفا إَِذا َذَكَرَها، َأْو َكاَم َطـَْفا، َم اَرُتَفا َأْن ُيَصؾِّ  .(1)«َفَؽػَّ

 .«َفنِْن ُهْؿ َأَصاُطقا َلؽ بَِذلَِؽ »: قوله
                                                                                       

 (.681(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )312أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)
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؛ أي ألتزمقا الصالة التل هل حؼ هلل : «فنكفؿ أجابقك»: ويف رواية
 .اهلل طؾقف مـ حؼ الـاس فلخربهؿ بؿا أوجب

هذا هق الشاهد مـ سقق : «اهَّللَ َقْد َفَرَض َطَؾْقِفْؿ َصَدَقةً  َأنَّ : َفَلْخبِْرُهؿْ »: قوله

 .الحديث يف باب الزكاة

 .اهلل كؿا أن الصالة فريضة، اهلل  بقان أن الزكاة فريضة: وفيه

 كاسب أن يليت بذكر حؼ، اهلل يف طبادتف حؼ ملسو هيلع هللا ىلص ولؿا ذكر الـبل 

 .لفؿ اهلل  مؿا أوجب، الؿخؾقققـ

ـْ َأْغـَِقائِِفؿْ »: قوله ؛ الـصاب الذي حال طؾقف الحقل أي مـ بعد: «ُتْمَخُذ ِم

فػل حديث ، أو مؾؽ الـصاب مؿا ٓ يشرتط فقف الحقل، فقؿا يجب طؾقف الحقل

ـِ  ـِ اْب   َقاَل َرُسقُل : َقاَل ، ُطَؿرَ  َط
ِ
ـْ اْسَتَػاَد َمآً َفالَ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َحتَّك ، َزَكاَة َطَؾْقفِ  َم

 .وهق حسـ (1)«َيُحقَل َطَؾْقِف الَحْقُل ِطـَْد َربِّفِ 

ويليت بؿعـك الؿسؽقـ طؾك ، الػؼقر هق الؿعدم: «َفُتَردُّ َطَؾك ُفَؼَرائِِفؿْ »: قوله

 .اهلل تعالك مل يليت بقاكف إن شاء

: اهلل  كؿا قال: ومصارففا ثؿاكقة: بقان لبعض مصارف الزكاة: وفيه

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ﴿

 ﴾﮸ ﮷ ﮶ ﮴﮵ ﮳ ﮲ ۓۓ ے ے ھ ھ ھ
 .اهلل تعالك وسقليت الؽالم طؾقفا إن شاء، [60: التقبة]

                                                                                       

(، والحديث 3212(، وابـ ماجف برقؿ: )612(، والرتمذي برقؿ: )3321أخرجف أبق داود برقؿ: ) (1)

(، حقث 282يف اإلرواء برقؿ: ) صحقح بشقاهده طـ طائشة وأكس وطؾل، خرجفا اإلمام إلباين 

: ثؿ وجدت لؾحديث صريؼا أخرى بسـد صحقح طـ طؾل خرجتف يف صحقح أبك داود: قال إلباين 

 ( فصح الحديث والحؿد هلل.3101)
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وٓ يشرتط أن ، دلقؾ أن الزكاة لق ُصِرفت إلك صـػ واحد ٕجزأت: وفيه

 .تصرف طؾك الؿصارف الثؿاكقة

 ٌٖ جيٛش إخساز ايصنا٠ َٔ بًدتٗا إىل بًد٠ أخس٣؟ :َطأي١

، طؾك أن الزكاة ٓ تجقز أن ُتخرج مـ البؾد، بعضفؿ هبذا الحديثاستدل 

ِفْؿ َفُتَردُّ َطَؾك ُفَؼَرائِِفؿْ »: لؼقلف
ـْ َأْغـَِقائِ  .وهذا اختقار أحؿد، «ُتْمَخُذ ِم

وأستحب أكثر أهؾ العؾؿ ٓ تـؼؾ مـ : (4/131قدامة يف الؿغـل ) وقال ابـ 

 هـا. بؾدها

ٓ سقؿا والؿراد بإغـقاء أغـقاء ؛ كظر لؽـ قد يؽقن يف هذا آستدٓل

 .الؿسؾؿقـ واحد وشلن، وباْلُػَؼَراُء فؼراء الؿسؾؿقـ، الؿسؾؿقـ

ـْ ِطْؿَرانَ  ـِ  إٓ أكف قد جاء َط ـَ اْلُحَصْق َدَقةِ ، ڤ ْب ا ، أكف اْستُْعِؿَؾ َطَؾك الصا َفَؾؿا

ـَ اْلَؿاُل؟ َقاَل : َرَجَع قِقَؾ َلفُ  ـْ َحْقُث ُكـاا كَْلُخُذُه َطَؾك »: َأْي
َولِْؾَؿاِل َأْرَسْؾَتـِل؟ َأَخْذكَاُه مِ

  َطْفِد َرُسقلِ 
ِ
 .جقاز كؼؾفا لؾحاجة: والصحقح، (1)«َوَوَضْعـَاُه َحقُْث ُكـاا كََضُعفُ ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 ٌٖ ايػين ٜأخر َٔ ايصنا٠ ؟ :َطأي١

ـِ ، الغـل ٓ يجقز أن يلخذ مـ الزكاة ، ڤ مـ أصحاب الـبللحديث َرُجَؾق

 
ا
ِة اْلَقَداعِ  ملسو هيلع هللا ىلص َأكاُفَؿا َأَتَقا الـابِل َدَقةَ ، فِل َحجا ُؿ الصا ُه مِـَْفا، َوُهَق ُيَؼسِّ َٓ َفَرَفَع فِقـَا ، َفَسَل

ـِ ، اْلَبَصَر َوَخَػَضفُ  قَفا لَِغـِل  ، إِنَّ ِشْئُتَؿا َأْطَطْقُتُؽَؿا»: َفَؼاَل ، َفَرآَكا َجْؾَدْي
َٓ َحظَّ فِ ، َو

َٓ لَِؼِقي  ُمْؽَتِسٍب   .(2)«َو
                                                                                       

(، وهق يف الصحقح الؿسـد 3833(، وابـ ماجف يف ســف برقؿ: )3623أخرجف أبق داود برقؿ: ) (1)

 (: إسـاده صحقح.3112داود إم برقؿ: ) يف صحقح أبل اإلمام إلباين ، وقال لؾقادطل 

يث يف الصحقح الؿسـد، وصححف (، والحد2318(، والـسائل برقؿ: )3611أخرجف أبق داود برقؿ: ) (2)

 .اإلمام إلباين 



 
30 

 

  3/جإفــادة ذوي األفهـــام بشرح عمدة األحكام

 

  وحديث َطْبدِ 
ِ
ـِ َطْؿٍرو اهلل  ، ْب

ِّ
ـِ الـابِل َدَقُة لَِغـِل  »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص َط َٓ ، َٓ َتِحؾُّ الصَّ َو

ٍة َسِقي    .هل الؼقة طؾك الؿؽسب: والِؿَرة، (1)«لِِذي ِمرَّ

يعـل ٓ يعطل مـ سفؿ الػؼراء : قدامة يف الؿغـل  قال ابـ 

 هـا. وٓ خالف يف هذا بقـ أهؾ العؾؿ، والؿساكقـ غـل

 َا ٖٛ ضابط ايػين ايرٟ ال جيٛش ي٘ إٔ ٜأخر َٔ ايصدق١؟ :َطأي١

 .الؿراد بالغـل هـا مـ لديف كػاية مـ الؿال

 لقس لديف مال يؽػقف 
ٌ
أو لديف كصاب ، أو دكان، كرجؾ لف معاش، أما غـل

وغقر ذلؽ ، وٓ لدوائف، وٓ شرابف، صعامفوٓ ، ثؿ ٓ يؽػقف لعالجف، مـ الؿال

 .فنكف يلخذ مـ الزكاة؛ مـ الشمون

 :ٚقد اختًف ايعًُا٤ يف ضابط ايػين 

 طـ حديث ؛ الغـل مـ مؾؽ خؿسقـ درهًؿا: فؼقؾ
ٌ
لؽـ هذا الؼقل مبـل

( وأبل 2312طـد الـسائل )، ڤ بـ مسعقد جاء طـ طبداهلل، ضعقػ ٓ يثبت

 .بـ جبقر حؽقؿداود والرتمذي ويف سـده 

 .وهل أربعقن درهًؿا، الغـل مـ مؾؽ أوققة: وققؾ

 .مـ أي الؿال كان، الغـل مـ مؾؽ كصاب: وققؾ

 مِـَْفا َيْؿـَُع ُوُصقَلَفا : (118/ 4بـ قدامة يف الؿغـل ) قال 
ِّ
َنا َأْخَذ اْلَغـِل

ِ
َوٕ

 هـا. اْلُػَؼَراِء بَِفا َوُهَق إْغـَاءُ ، َوُيِخؾُّ بِِحْؽَؿِة ُوُجقبَِفا، إَلك َأْهؾَِفا
 َا ٖٞ َصازف ايصنا٠؟ :َطأي١

 .يف كتابة كؿا تؼدم اهلل  ذكرها: لؾزكاة مصارف ثؿاكقة
                                                                                       

 داود. يف صحقح ســ أبل (، وصححف اإلمام إلباين 3611أخرجف أبق داود برقؿ: ) (1)
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 .وبقـفؿا طؿقم وخصقص: الػؼقر والؿسؽقـ: الؿصرف إول والثاين

 .والعؽس إذا ُجِؿع بقـفؿا، فقشؿؾ الؿسؽقـ؛ إذا ُأصؾؼ فالػؼقر

 .لديف شلءالؿعدم الذي لقس : فالػؼقر هق

 .الذي لديف شلء ٓ يؽػقف: والؿسؽقـ

 .(403بـ العربل يف أحؽام الؼرآن ) قال 

 :فػقف ثؿاكقة أققال، أما الػؼقر

 .الػؼقر السائؾ: والؿسؽقـ، أن الػؼقر الؿحتاج الؿتعػػ: إول

واختاره ، طباس والزهري وقالف ابـ، سحـقن وبف قال مالؽ يف كتاب ابـ

 .شعبان ابـ

 .قالف قتادة؛ والؿسؽقـ هق الؿحتاج الصحقح، الػؼقر هق الؿحتاج الزمـ: الثاين

 .قالف إبراهقؿ وغقره، والؿسؽقـ سائر الـاس، أن الػؼقر الؿحتاج: الثالث

 .والؿسؽقـ أهؾ الؽتاب، الػؼقر الؿسؾؿ: الرابع

 .قالف الشافعل، والؿسؽقـ الذي لف شلء، الػؼقر الذي ٓ شلء لف: الخامس

 .القهاب قالف أبق حـقػة والؼاضل طبد، طؽسف: السادس

 .ذكره لؾتلكقد، أكف واحد: السابع

 هـا. والؿساكقـ إطراب، الػؼراء الؿفاجرون: الثامـ

 .والذي يظفر أن الؼقل ما قدمـاه

 نِ ٜعط٢ ايفكري أٚ املطهني َٔ ايصنا٠؟ :َطأي١

 :اختؾػ العؾؿاء يف ذلؽ إلك أققال

واطتؿادهؿ طؾك حديث ضعقػ ، الـصابفؼال بعضفؿ ُيعطك إلك : إول

 .كؿا تؼدم
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ًٓ : الثاين أكف كان يدخر لـسائف »: ملسو هيلع هللا ىلص ولؿا جاء طـ الـبل، ُيعطك ما يؽػقف حق

 .«صعام سـة

َفَقْلُخُذ مِـَْفا ُكؾا َحْقِل َما َيْؽِػقف إَلك : (4/123بـ قدامف يف الؿغـل ) قال 

ـْ َيُؿقُكفُ َوُيْعَتَبُر ُوُجقُد اْلؽَِػاَيِة ، مِْثؾِفِ  َؾتِِف َوَم
َنا ُكؾا َواِحٍد مِـُْفْؿ َمْؼُصقٌد ؛ َلُف َولَِعائِ

ِ
ٕ

 هـا. َفُقْعَتَبُر َلُف َما ُيْعَتَبُر لِْؾُؿـَْػِردِ ، َدْفُع َحاَجتِفِ 

 .ُيعطك ما يؽػقف طؿره والصحقح الؼقل الثاين: الثالث

ٔ األصٓاف :َطأي١ ٕ تدفع ايصنا٠ إىل صٓف ٚاسدَ  ٌ جيصئ أ  ايجُا١ْٝ ٖ

 .كعؿ يجقز لحديث الباب

َفا فِل ): قال الخرقل: (127/ 4قدامف يف الؿغـل ) قال ابـ  َوإِْن َأْطَطاَها ُكؾا

 .(َأْجَزَأُه إَذا َلْؿ ُيْخِرْجُف إَلك اْلِغـَك، ِصـٍْػ َواِحدٍ 

ـْ : َوُجْؿَؾُتفُ 
َْصـَاِف الثاَؿاكَِقةِ َأكاُف َيُجقُز َأْن َيْؼَتِصَر َطَؾك ِصـٍْػ َواِحٍد مِ ْٕ ، ا

 .َوَيُجقُز َأْن ُيْعطَِقَفا َشْخًصا َواِحًدا

ـِ  ـُ  َوبِِف َقاَل َسِعقدُ ، َطبااسٍ  َوُهَق َقْقُل ُطَؿَر َوُحَذْيَػَة َواْب ـُ ُجَبْقٍر َواْلَحَس ْب

 َوَطَطاءٌ 
ُّ
ْأِي َوإَِلْقِف َذَهَب الثاْقِريُّ َوَأُبق ُطَبْقٍد ، َوالـاَخِعل ـْ . َوَأْصَحاُب الرا َوُرِوَي َط

ِّ َأكاُف َقاَل 
َْصـَاَف : الـاَخِعل ْٕ َوإِْن َكاَن ، َقَسَؿُف َطَؾْقِفؿْ ، إْن َكاَن اْلَؿاُل َكثِقًرا َيْحَتِؿُؾ ا

ى َمْقِضَع اْلَحاَجِة مِـُْفؿْ : َوَقاَل َمالٌِؽ . َجاَز َوْضُعُف فِل ِصـٍْػ َواِحدٍ ، َقؾِقاًل  ، َيَتَحرا

َْوَلكوَ  ْٕ َْوَلك َفا ْٕ ُم ا  .ُيَؼدِّ

ِعلُّ 
افِ ـْ َمالِفِ : َوَقاَل ِطْؽرَِمُة َوالشَّ

َطَؾك ، َيِجُب َأْن َيْؼِسَؿ َزَكاَة ُكؾِّ ِصـٍْػ مِ

ـَ ُسْفَؿاُكُفْؿ َثابَِتةٌ  ِذي تاِة الا َْصـَاِف السِّ ْٕ ـْ ا
َقاءِ ، اْلَؿْقُجقِد مِ ُة ، قِْسَؿًة َطَؾك السا ُثؿا ِحصا

ـْ َثاَلَثٍة مِـُْفؿْ ، ِصـٍْػ مِـُْفؿْ  ُكؾِّ 
إْن َوَجَد مِـُْفْؿ َثاَلَثًة َأْو َأْكَثَر ، َٓ ُتْصَرُف إَلك َأَقؾِّ مِ



              

 33 الزكاة كتاب
 

ٓا َواِحًدا ـِْػ إَلْقفِ ، َفنِْن َلْؿ َيِجْد إ َة َذلَِؽ الصِّ  .َصَرَف ِحصا

ـْ َأْحَؿَد َكَذلَِؽ  َْثَرُم َط ْٕ َنا ؛ أَبِل بَْؽرٍ َوُهَق اْختِقَاُر . َوَرَوى ا
ِ
َدقَةَ  ٕ اهلَل َتَعاَلك َجَعَؾ الصا

ك بَْقـَُفْؿ فِقَفا، لَِجِؿقِعِفؿْ  ْقتَِصاُر َطَؾك بَْعِضِفْؿ َكَلْهِؾ اْلُخْؿسِ ، َوَشرا
ِ
 .َفاَل َيُجقُز آ

 
ِّ
ـْ َأْغـِقَائِِفؿْ  ُتْمَخُذ ، َأْطِؾْؿُفْؿ َأنَّ َطَؾْقِفْؿ َصَدَقةً »: ڤلُِؿَعاٍذ  ملسو هيلع هللا ىلص َوَلـَا َقْقُل الـابِل  ،ِم

 .«َفُتَردُّ فِل ُفَؼَرائِِفؿْ 

َوَلْؿ َيْذُكْر ، َوُهْؿ ِصـٌْػ َواِحدٌ ، َفَلْخَبَر َأكاُف َمْلُمقٌر بَِردِّ ُجْؿَؾتَِفا فِل اْلُػَؼَراءِ 

َػُة ، َفَجَعَؾُف فِل ِصـٍْػ َثاٍن ِسَقى اْلُػَؼَراءِ ، ُثؿا َأَتاُه َبْعَد َذلَِؽ َماٌل ، ِسَقاُهؿْ  َوُهْؿ اْلُؿَملا

َْقَرعُ  ْٕ ـُ َحابٍِس َوُطَقْقـَةُ  ا ـٍ َوَطْؾَؼَؿةُ  ْب ـُ ِحْص ـُ ُطاَلَثةَ  ْب َؿ فِقِفْؿ ، ْب َوَزْيٌد اْلَخْقُر َقسا

ـِ  ـْ اْلَقَؿ
 مِ
ٌّ
تِل َبَعَث بَِفا إَلْقِف َطؾِل َهبِقاَة الا َدَقةُ . الذا ـِ الصا ـْ َأْهِؾ اْلَقَؿ

. َوإِكاَؿا ُيْمَخُذ مِ

َؾ  لَِؼْقلِِف لَِؼبِقَصةَ ؛ َفَجَعَؾُف فِل ِصـٍْػ آَخرَ ؛ ُثؿا َأَتاُه َماٌل آَخرُ  ـَ َتَحؿا ـِ اْلُؿَخاِرُق ِحق ْب

 ، ِحَؿاَلةً 
ا
َدَقةُ »: َفَؼاَل ، َيْسَلُلفُ  ملسو هيلع هللا ىلص َفَلَتك الـابِل َقـَا الصَّ

َفـَْلُمَر لَؽ ، َأِقْؿ َيا َقبِقَصُة َحتَّك َتْلتِ

ـِ َصْخٍر اْلَبقااِضل َحِديِث َسَؾَؿةَ َوفِل . «بَِفا  .َأكاُف َأَمَر َلُف بَِصَدَقِة َقْقمِفِ ، بْ

َْصـَاِف َلْؿ َيُجْز َدْفُعَفا إَلك َواِحدٍ  ْٕ َٓ ، َوَلْق َوَجَب َصْرُفَفا إَلك َجِؿقِع ا َكاَفا 
ِ
َوٕ

اِطل َْصـَاِف إَذا َأَخَذَها السا ْٕ َفَؾْؿ َيِجْب َدْفُعَفا إَلْقِفْؿ إَذا ، َيِجُب َصْرُفَفا إَلك َجِؿقِع ا

َقَفا اْلَؿالُِؽ  ٓا ِصـًْػا َواِحًدا، َفرا َٓ َيِجُب َطَؾْقِف َتْعِؿقُؿ َأْهِؾ ، َكَؿا َلْق َلْؿ َيِجْد إ َكاُف 
ِ
َوٕ

ْقتَِصاُر َطَؾك َواِحدٍ ، ُكؾِّ ِصـٍْػ بَِفا
ِ
ـُ ، َفَجاَز آ َٓ ُيْؿؽِ ك لَِجَؿاَطٍة   َكَؿا َلْق َوصا

ـِ اْلُخْؿُس ، َحْصُرُهؿْ  ـِ اْلَؿْعـََقْق ُج َطَؾك َهَذْي َماِم َتْػِريُؼُف ، َوُيَخرا َفنِكاُف َيِجُب َطَؾك اإْلِ

قفِ  َكاةِ ، َطَؾك َجِؿقِع ُمْسَتِحؼِّ َيُة ُأِريَد بَِفا َبَقاُن ، َواْستِقَعاُب َجِؿقِعِفْؿ بِِف بِِخاَلِف الزا ْٔ َوا

ـَ َيجُ  ِذي َْصـَاِف الا ْٕ ْفُع إَلْقِفؿْ ا َفنِنا اْلُؿْسَتَحبا ، إَذا َثَبَت َهَذا. ُدوَن َغْقِرِهؿْ ، قُز الدا

َْصـَاِف  ْٕ ـَ مِـُْفؿْ ، َصْرُفَفا إَلك َجِؿقِع ا ـْ َأْمَؽ ـْ ؛ َأْو إَلك َم َكاُف َيْخُرُج بَِذلَِؽ َط
ِ
ٕ 
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ْجَزاُء َيِؼقـًا َفَؽاَن َأْوَلك، اْلِخاَلِف   هـا. َوَيْحُصُؾ اإْلِ

، اإلمام وهؿ السعاة الذيـ يجؿعقهنا بلمر: العامؾ طؾقفا: الؿصرف الثالث 

 ،طالًؿا بػضائؾ الصدقة، قادًرا، طػقًػا، أمقـًا، فقشرتط أن يؽقن مؽؾًػا مسؾًؿا

 .وُيعطك مـفا بؼدر أجرتف، ويشرتط أن يؽقن مـ غقر ذوي الؼربك

اِطِديِّ  ـْ َأبِل ُحَؿْقٍد السا   اْسَتْعَؿَؾ َرُسقُل : َقاَل ، ڤ فَع
ِ
َرُجاًل َطَؾك  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـَ ، َبـِل ُسَؾْقؿٍ  َصَدَقاِت  ْتبِقاةِ  ُيْدَطك اْب ا َجاَء َحاَسَبفُ ، الؾُّ َهَذا َماُلُؽْؿ َوَهَذا : َقاَل ، َفَؾؿا

  َفَؼاَل َرُسقُل . َهِدياةٌ 
ِ
َؽ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َتْلتَِقَؽ َحتَّك ، َفَفالَّ َجَؾْسَت فِل َبْقِت َأبِقَؽ َوُأمِّ

ُتَؽ إِْن ُكـَْت َصاِدًقا  .(1)«َهِديَّ

ـِ اْلُؿْسَتْقِردِ  ادٍ  وَط ـِ َشدا  : َقاَل  ڤ، ْب
ا
ـْ َكاَن َلـَا »: َيُؼقُل ، ملسو هيلع هللا ىلص َسِؿْعُت الـابِل َم

ـْ َلُف َخاِدٌم َفْؾَقْؽتَِسْب َخاِدًما، َطاِماًل َفْؾَقْؽَتِسْب َزْوَجةً  ـْ ، َفنِْن َلْؿ َيُؽ َلُف َفنِْن َلْؿ َيُؽ

ـٌ َفْؾَقْؽَتِسْب َمْسَؽـًا  : َقاَل َأُبق َبْؽرٍ : َقاَل ، «َمْسَؽ
ا
ـِ »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص ُأْخبِْرُت َأنا الـابِل َم

 .(2)«اتََّخَذ َغْقَر َذلَِؽ َفُفَق َغالٌّ َأْو َساِرٌق 

 :الؿملػة قؾقبفؿ: الؿصرف الرابع 

 .ومسؾؿقن، كػار: ويـؼسؿقن إلك قسؿقـ

وإذا ُأططل شلء قؾ شره ، ومؽره ُيخشك غدره مـ مـ الؽػار: الـقع إول

 .ففذا ٓ بلس أن يتللػف الؿسؾؿقن يف زمـ ضعػفؿ

ففذا ٓ بلس أن ُيعطك لعؾف أن ، ُيرجك أن يدخؾ يف اإلسالم قسؿ: الـقع الثاين

ـْ أَكَسٍ ، يدخؾ يف اإلسالم ـْ أَبِقفِ ، فػل صحقح مسؾؿ َط   َما ُسئَِؾ َرُسقُل »: َقاَل ، َط
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

                                                                                       

 (.3812(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )6121أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)

 : صحقح.، قال اإلمام إلباين (2113داود: ) أبلأخرجف  (2)
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ٓا َأْطَطاهُ  ْساَلِم َشقْئًا إِ ـِ : َقاَل ، َطَؾك اإْلِ ـَ َجَبَؾْق َفَرَجَع إَِلك ، َفَجاَءُه َرُجٌؾ َفَلْطَطاُه َغـًَؿا بَْق

َٓ َيْخَشك اْلَػاَقةَ ، َيا َقْقِم َأْسؾُِؿقا: َفَؼاَل ، َقْقمِفِ  ًدا ُيْعطِل َطَطاًء   .(1)«َفنِنا ُمَحؿا

كؿا يف صحقح ، مائة مـ اإلبؾ، ڤ بـ أمقة صػقان ملسو هيلع هللا ىلص اهلل وقد أططك رسقل

ـِ  ـِ اْب   َغَزا َرُسقُل »: َقاَل ، ِشَفاٍب  مسؾؿ َط
ِ
ةَ ، َغْزَوَة اْلَػتِْح  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ُثؿا َخَرَج ، َفتِْح َمؽا

  َرُسقُل 
ِ
ـَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ـَ اْلُؿْسؾِِؿق

ـْ َمَعُف مِ ـٍ ، بَِؿ ـَ  َفـََصرَ ، َفاْقتَتَُؾقا بُِحـَْق اهلُل ِديـَُف َواْلُؿْسؾِِؿق

  َوَأْطَطك َرُسقُل 
ِ
ـَ الـاَعِؿ ُثؿا مِاَئًة ُثؿا مِاَئةً  َيْقَمئٍِذ َصْػَقانَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـَ ُأَمقاَة مِاَئًة مِ  .«ْب

ـُ  َثـِل َسِعقدُ : ِشَفاٍب  َقاَل اْب ـُ اْلُؿَسقِِّب  َحدا  َلَؼْد »: َأنا َصْػَقاَن َقاَل ، ْب
ِ
َواهلل

  َرُسقُل َأْطَطاكِل 
ِ
 ، َما َأْطَطاكِل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ا
َْبَغُض الـااِس إَِلل َٕ َفَؿا َبِرَح ُيْعطِقـِل ، َوإِكاُف 

 
ا
ََحبُّ الـااِس إَِلل َٕ  .(2)«َحتاك إِكاُف 

 :َٔ املؤيف١ قًٛبِٗ َطًُٕٛ :ايٓٛع ايجايح 

 :ثالثة أقساموهؿ يـؼسؿقن إلك 

فُقعَطقن مـ أجؾ أن ، أتباعكؿشايخ وطرفاء لفؿ : قسؿ رؤساء الـاس - 1

 .يف صػ كصرة اإلسالم مع أتباطفؿ يؽقكقا

ـْ َرافِعِ  ملسو هيلع هللا ىلص والـبل ـِ َخِديٍج  أططك مثؾ همٓء فػل صحقح مسؾؿ َط ، ڤ ْب

  َأْطَطك َرُسقُل »: َقاَل 
ِ
ـَ َحْرٍب  َأَبا ُسْػَقانَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ـَ ُأَمقاةَ  َوَصْػَقانَ ، ْب ـَ  َوُطَقْقـَةَ ، ْب ْب

ـٍ  َْقَرعَ ، ِحْص ْٕ ـَ َحابِسٍ  َوا بِؾِ ، ْب ـَ اإْلِ
ـَ  َوَأْطَطك َطبااَس ، ُكؾا إِْكَساٍن مِـُْفْؿ مِاَئًة مِ ْب

ـُ مِْرَداسٍ  َفَؼاَل َطبااُس ، «مِْرَداٍس ُدوَن َذلَِؽ   :ْب

 َأَتْجَعثثثثُؾ َكْفبِثثثثل َوَكْفثثثثثَب اْلُعَبْقثثثثثثدِ 

 

َْقثثثثثثثثثثثَرعِ   ْٕ ـَ ُطَقْقـَثثثثثثثثثثثثثثثَة َوا  َبثثثثثثثْق

                                                                                        

 (.2132أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (1)
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َٓ َحثثثثثثثابٌِس َفَؿثثثثثا   َكثثثثثاَن َبثثثثثثثْدٌر َو

 

 َيُػقَقثثثثاِن ِمثثثثثثثْرَداَس فِثثثثل اْلَؿْجَؿثثثثعِ  

 َوَمثثثثا ُكـْثثثثثثُت ُدوَن اْمثثثثرٍِئ ِمـُْفَؿثثثثا 

 

َٓ ُيْرَفثثثثعِ   ـْ َتْخِػثثثثثثثِض اْلَقثثثثْقَم   َوَمثثثث

  َفَلَتؿا َلُف َرُسقُل »: َقاَل  
ِ
 .(1)«مِاَئةً  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 .يتللػفؿ وهؿ قد دخؾقا يف اإلسالم

فؼد سخروا أكػسفؿ لخدمة : ُيتللػ ققٌم يدافعقن طـ اإلسالمومؿـ  - 2

 .فنهنؿ يعطقن مـ هذا الؿال؛ كلهؾ الثغقر ومـ إلقفؿ، اإلسالم والدفاع طـف

فقعطقن حتك ٓ يـػروا مـ اإلسالم فعـ : ققمؽؿ حديثقا طفد بنسالم - 3

ـُ َتْغؾَِب  َطْؿُرو   َأنا َرُسقَل »: ڤ ْب
ِ
 بَِؿالٍ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

َ
َفَلْطَطك ، َفَؼَسَؿفُ  - َأْو َسْبٍل  - ُأتِل

 ًٓ ًٓ َوَتَرَك ِرَجا ـَ َتَرَك َطَتُبقا، ِرَجا ِذي : ُثؿا َقاَل ، ُثؿا َأْثـَك َطَؾْقفِ ، اهللَ  َفَحِؿدَ ، َفَبَؾَغُف َأنا الا

ُجَؾ » ُْططِل الرَّ َٕ  إِكِّل 
ِ
ا َبْعُد َفَقاهَّلل ُجَؾ ، َأمَّ ـَ الَِّذي  َوالَِّذي َأَدعُ ، َوَأَدُع الرَّ َأَحبُّ إَِللَّ ِم

ـَ الَجَزِع َوالَفَؾعِ ، ُأْططِل ل ُقُؾقبِِفْؿ ِم
ـْ ُأْططِل َأْقَقاًما لَِؿا َأَرى فِ

َوَأكُِؾ َأْقَقاًما ، َوَلؽِ

ـَ الِغـَك َوالَخْقرِ  إَِلك َما َجَعَؾ  ل ُقُؾقبِِفْؿ ِم
ـُ َتْغِؾَب  فِقِفْؿ َطْؿُرو، اهَّللُ فِ : قال طؿرو «ْب

 َما ُأِحبُّ َأنا لِل بَِؽؾَِؿِة َرُسقلِ »
ِ
  َفَقاهلل

ِ
 .(2)«ُحْؿَر الـاَعؿِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

، الؿؽاتبقن وهؿ: يف الرقاب: الؿصرف الخامس مـ مصارف الزكاة 

فنكف يعان طؾك أن يتخؾص مـ الرق ؛ والؿؿؾقك الؿسؾؿ، ويدخؾ فقفؿ إسقر

 .ويػؽ مـ إسر

ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ  ـْ ، ڤ وَط   َط
ِّ
ـْ َأْطَتَؼ َرَقَبًة َأْطَتَؼ »: َقاَل ، ملسو هيلع هللا ىلص الـابِل اهَّللُ بُِؽؾِّ  َم

ـَ الـَّارِ   .(3)«َحتَّك َفْرَجُف بَِػْرِجفِ ، ُطْضٍق ِمـَْفا ُطْضًقا ِمـُْف ِم
                                                                                       

 (.3060أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (1)

 (.121أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (2)
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 .وما ذهبقا إلقف غقر صحقح، وقد ذهب ققم إلك مـع الزكاة يف الؿملػة قؾقهبؿ 

َفا َباقَِقةٌ : (4/124بـ قدامف يف الؿغـل ) قال َوبَِفَذا َقاَل ، َوَأْحَؽاُمُفْؿ ُكؾُّ

دُ  ْهِريُّ َوَأُبق َجْعَػٍر ُمَحؿا ـُ َوالزُّ   اْلَحَس
 
ـُ َطؾِل  .ْب

ْأِي   َوَأْصَحاُب الرا
ُّ
افِِعل  َوَمالٌِؽ َوالشا

ُّ
ْعبِل َػِة َبْعَد : َوَقاَل الشا اْكَؼَطَع َسْفُؿ اْلُؿَملا

  َرُسقلِ 
ِ
َػ َطَؾْقِف ِرَجاٌل  َأَطزا َوَقْد ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ـْ َأْن َيَتَللا ْساَلَم َوَأْغـَاُه َط َفاَل ، اهلُل َتَعاَلك اإْلِ

 .ُيْعَطك ُمْشِرٌك َتالًِػا بَِحالٍ 

ـْ ُطَؿرَ : َقاُلقا  .َوَقْد ُرِوَي َهَذا َط

 َوُسـَُّة َرُسقلِفِ  َولَـَا كَِتاُب 
ِ
ك  َفنِنا : اهَّلل ـَ اهلَل َتَعاَلك َسؿا ِذي َْصـَاِف الا ْٕ َػَة فِل ا اْلُؿَملا

َدَقَة َلُفؿْ  ك الصا  ، َسؿا
ُّ
َأَها َثَؿاكِقََة َأْجَزاٍء،  إنَّ »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص َوالـابِل اهَّللَ َتَعالَك َحَؽَؿ فِقَفا، َفَجزَّ

َٓ ، «َحتَّك َماَت َوَكاَن ُيْعطِل الُْؿَملََّػَة َكثِقًرا، ِفل َأْخَباٍر َمْشُفقَرٍة، َوَلْؿ َيَزْل َكَذلَِؽ  َو

ٓا  َيُجقُز َتْرُك كِتَاِب   َوَسـَِة َرُسقلِِف إ
ِ
ْحتَِؿالِ ، بِـَْسٍخ  اهلل

ِ
َٓ َيثْبُُت بِآ  .َوالـاْسُخ 

 
ِّ
َنا الـاْسَخ إكاَؿا َيُؽقنُ ؛ ملسو هيلع هللا ىلص ُثؿا إنا الـاْسَخ إكاَؿا َيُؽقُن فِل َحَقاِة الـابِل

ِ
َٓ ، بِـَص   ٕ َو

 َيُؽقُن 
ِّ
ـِ اْلَقْحِل ، ملسو هيلع هللا ىلص الـاصُّ َبْعَد َمْقِت الـابِل َٓ ُيـَْسُخ ، َواْكِؼَراِض َزَم ُثؿا إنا اْلُؼْرآَن 

ٓا بُِؼْرآنٍ  ـاةِ ، َوَلْقَس فِل اْلُؼْرآِن َكْسٌخ ، إ َٓ فِل السُّ َفَؽْقَػ ُيْتَرُك اْلؽَِتاُب ، َكَذلَِؽ َو

َراِء َوالتاحَ  ْٔ ِد ا ـاُة بُِؿَجرا ؿِ َوالسُّ  َأْو َغْقِرهِ ، ؽُّ
 
َٓ َيَرْوَن ، َأْو بَِؼْقِل َصَحابِل َطَؾك َأكاُفْؿ 

ًة ُيْتَرُك َلَفا قَِقاٌس  ِّ ُحجا
َحابِل ـاةَ ، َقْقَل الصا َقاَل ، َفَؽْقَػ َيْتُرُكقَن بِِف اْلؽَِتاَب َوالسُّ

ْهِريُّ  َػةِ : الزُّ  .َٓ َأْطَؾُؿ َشْقًئا َكَسَخ ُحْؽَؿ اْلُؿَملا

ـاةِ  َطَؾك ـَ اْلؽِتَاِب َوالسُّ َٓ ِخاَلَف بَقْـَُف َوبَْق ـْ اْلَؿْعـَك 
َفنِنا اْلِغـَك ، َأنا َما َذَكُروُه مِ

َٓ ُيقِجُب َرْفَع ُحْؽِؿِفؿْ  َفَؿتَك َدَطْت ، َوإِكاَؿا َيْؿـَُع َططِقاتَُفْؿ َحاَل اْلِغـَك َطـُْفؿْ ، َطـُْفْؿ 

َْصـَاِف ، ُأْطُطقااْلَحاَجُة إَلك إْطَطائِِفْؿ  ْٕ إَذا ُطِدَم مِـُْفْؿ ِصـٌْػ فِل ، َفَؽَذلَِؽ َجِؿقُع ا
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َمانِ  ةً ، بَْعِض الزا ـِ َخاصا َم  هـا. َكَذا ُهـَا، َفنَِذا ُوِجَد َطاَد ُحْؽُؿفُ ، َسَؼَط ُحْؽُؿُف فِل َذلَِؽ الزا

 .وهؿ الؿديـقن العاجزون طـ القفاء: الغارمقن: السادس مـ مصارف الزكاة 

 :والغارم يـؼسؿ إلك قسؿقـ 

كبـاء ، وما إلقفؿ، وأبـائف، وهق مـ تديـ لؾـػؼة طؾك طقالف: غارم طؾك كػسف: إول

 .فنذا غرم أططل مـ الزكاة لعؿقم أية، أو كحق ذلؽ، أو شراء سقارة لحؿؾفؿ، بقٍت 

فؼد يؽقن مؿـ تحؿؾ حؿالة : والغارم إلصالح ذات بقـ الؿسؾؿقـ: الثاين

 .أو تسؾػ مـ مال غقره مـ مالف

  ودلقؾف حديث  َقبِقَصةَ 
ِّ
ـِ ُمَخاِرٍق اْلِفاَللِل ْؾُت َحَؿاَلًة َفَلَتْقُت : َقاَل ، ڤ ْب َتَحؿا

  َرُسقَل 
ِ
َدَقُة َفـَْلُمَر َلَؽ بَِفا َقاَل ُثؿا َقاَل َيا  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َأْسَلُلُف فِقَفا َفَؼاَل َأِقْؿ َحتاك َتْلتَِقـَا الصا

َؾ َحَؿاَلًة َفَحؾاْت َلُف اْلَؿْسَلَلُة َقبِقَصُة  ََحِد َثاَلَثٍة َرُجٍؾ َتَحؿا
ِ
ٓا ٕ َٓ َتِحؾُّ إِ إِنا اْلَؿْسَلَلَة 

َحتاك ُيِصقَبَفا ُثؿا ُيْؿِسُؽ َوَرُجٌؾ َأَصاَبْتُف َجائَِحٌة اْجَتاَحْت َماَلُف َفَحؾاْت َلُف اْلَؿْسَلَلُة 

ـْ طَ 
ـْ َطْقٍش َوَرُجٌؾ َأَصاَبْتُف َفاَقٌة َحتاك َحتاك ُيِصقَب قَِقاًما مِ

ْقٍش َأْو َقاَل ِسَداًدا مِ

ـْ َقْقمِِف َلَؼْد َأَصاَبْت ُفاَلًكا َفاَقٌة َفَحؾاْت َلُف اْلَؿْسَلَلُة 
ـْ َذِوي اْلِحَجا مِ

َيُؼقَم َثاَلَثٌة مِ

ـْ َطْقشٍ 
ـْ َطْقٍش َأْو َقاَل ِسَداًدا مِ

ـْ اْلَؿْسَلَلِة َيا  َحتاك ُيِصقَب ِقَقاًما مِ
ـا مِ َفَؿا ِسَقاُه

 .(1)«َقبِقَصُة ُسْحًتا َيْلُكُؾَفا َصاِحُبَفا ُسْحًتا

 .وكصقب الغارم مـ الزكاة أن ُيعطك بؼدر حاجتف يف زوال غرمف

 .اهَّلل يف سبقؾ: السابع مـ مصارف الزكاة 

وهق طام يؼع طؾك كؾ طؿؾ صالح ، اهلل تعالك اهلل صريؼ والؿراد بسبقؾ

فقعاكقن بؿا ، اهلل ويدخؾ فقفؿ ابتداًء الؿجاهدون يف سبقؾ، ُأخؾص فقف هلل 

                                                                                       

 (.3011أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (1)
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 .كػؼة لفؿ ولعقالفؿ، وبؿا يجفزون بف ما يركبقن، يشرتون بف السالح

 اهلل؟ ٌٖ طالب ايعًِ ٜدخًٕٛ يف ضبٌٝ :َطأي١

 :اختؾػ أهؾ العؾؿ يف ذلؽ

 كصرة ، ومـ إلقفؿ، صالب العؾؿاهلل  فلدخؾ بعضفؿ يف سبقؾ
ْ
مؿـ تػرغ فـِـل

َففَق  العؾؿِ  صؾِب  يف خرَج  مـ»: قال ملسو هيلع هللا ىلص ٕن الـبل، وٓ بلس هبذا لؼقل، اإلسالم

 حتَّك يرِجعَ  سبقؾِ  يف
ِ
 .لف شقاهدو، (1)«اهَّلل

 .السبقؾ ابـ: الثامـ مـ مصارف الزكاة 

 صريٍؼ فحصؾت لف حاجة
ْ
ـِـل  .مـفا ما يقصؾف إلك بقتففنكف يُعطك ، وهق الذي يؿشل ف

ـِ : (327/ 7))بـ قدامة يف الؿغـل  قال َكاَة إكاَؿا ُتْصَرُف إَلك َأَحِد َرُجَؾْق ، الزا

ـِ ، َكاْلُػَؼَراءِ ؛ ُمْحَتاٍج إَلْقَفا َقاِب ، َواْلَؿَساكِق ـَ لَِؼَضاِء ُدُيقكِِفؿْ ، َوفِل الرِّ َأْو ، َواْلَغاِرمِق

ـْ َيْحَتاُج إَلْقِف  ْصاَلِح َذاِت ، اْلُؿْسؾُِؿقنَ َم َكاْلَعامِِؾ َواْلَغاِزي َواْلُؿَملاِػ َواْلَغاِرِم إِلِ

ـِ   .اْلَبْق

 َٔ ٜتًُهٕٛ ايصنا٠ َٔ سني تصسف إيِٝٗ؟ :َطأي١

 بحقث يتؿؾؽ مـ حقـ أخذه؛ هؿ مـ يلخذ مـ الزكاة أخًذا مستؼًرا

 :وهؿ أربعة، ويتصرف بف كقػ شاء

 .الػؼراء - 1

 .والؿساكقـ - 2

 .والعامؾقن طؾقفا - 3

 .والؿملػة قؾقهبؿ - 4
                                                                                       

 (، طـ أكس رضل اهلل طـف.2612أخرجف الرتمذي ) (1)
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ال ٜتصسفٕٛ فٝٗا إال فُٝا أعطٛا ٚ، َٔ ٜعطٕٛ َٔ ايصنا٠ :َطأي١

 ؟َٔ أدً٘

 :لؽـ إذا لؿ ُتصرف فقؿا أططقا يردوهنا إلك الزكاة وهؿ، وأربعة يلخذون مـ الزكاة

 .الرقاب - 1

 .اهلل وفِل سبقؾ - 2

 .السبقؾ وابـ - 3

 .والغارمقن - 4

 ايرٜٔ ٜعطٕٛ َٔ ايصنا٠ ِٖٚ أغٓٝا٤؟ :َطأي١

 :هؿ أربعة يعطقن مع غـاهؿ وهؿ

 .الغارمقن - 1

 .والعامؾقن طؾقفا - 2

 .والؿملػ قؾقهبؿ - 3

 .هذا مؾخص لفذه إحؽام                            .والغازي - 4

ـَ ُطَبْقدِ  َصْؾَحةَ  حديث: ومـ إدلة طؾك وجقب الزكاة   ْب
ِ
: َيُؼقُل ، ڤ اهلل

  َجاَء َرُجٌؾ إَِلك َرُسقلِ »
ِ
ْأسِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َر الرا

ـْ َأْهِؾ َكْجٍد َثائِ
َٓ ، مِ ُيْسَؿُع َدِويُّ َصْقتِِف َو

ـِ اإِلْسالَمِ ، َحتاك َدَكا، ُيْػَؼُف َما َيُؼقُل    َوَذَكَر َلُف َرُسقُل : َقاَل ، َفنَِذا ُهَق َيْسَلُل َط
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

َكاةَ   َغْقُرَها؟ َقاَل : َقاَل ، الزا
ا
عَ ، َٓ »: َهْؾ َطَؾل َّٓ َأْن َتَطقَّ ُجُؾ َوُهَق : َقاَل . «إِ َفَلْدَبَر الرا

َٓ َأْكُؼُص : َيُؼقُل  َٓ َأِزيُد َطَؾك َهَذا َو  
ِ
  َقاَل َرُسقُل ، َواهلل

ِ
َأْفَؾَح إِْن »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل
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 .(1)«َصَدَق 

ـْ َأَكسِ  ـِ َمالٍِؽ  وفِل حديث َط   ُكِفقـَا َأْن َكْسَلَل َرُسقَل »: َقاَل ، ڤ ْب
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ءٍ 
ْ
ـْ َشل ـْ َأْهِؾ اْلَباِدَيِة اْلَعاقُِؾ ، َط

ُجُؾ مِ ـُ ، َفَقْسَلَلفُ ، َفَؽاَن ُيْعِجُبـَا َأْن َيِجلَء الرا َوَكْح

ـْ َأْهِؾ اْلَباِدَيةِ ، َكْسَؿعُ 
دُ : َفَؼاَل ، َفَجاَء َرُجٌؾ مِ َفَزَطَؿ َلـَا َأكاَؽ  َأَتاَكا َرُسقُلَؽ ، َيا ُمَحؿا

َؿاَء؟ َقاَل : َقاَل ، «َصَدَق »: َقاَل ، اهلَل َأْرَسَؾَؽ  َتْزُطُؿ َأنا  ـْ َخَؾَؼ السا : َقاَل ، «اهَّللُ »: َفَؿ

َْرَض؟ َقاَل  ْٕ ـْ َخَؾَؼ ا ـْ َكَصَب َهِذِه اْلِجَباَل : َقاَل ، «اهَّللُ »: َفَؿ َوَجَعَؾ فِقَفا َما ، َفَؿ

َؿاءَ : َقاَل ، «اهَّللُ »: َجَعَؾ؟ َقاَل  َْرَض ، َفبِالاِذي َخَؾَؼ السا ْٕ َوَكَصَب َهِذِه ، َوَخَؾَؼ ا

َوَزَطَؿ َرُسقُلَؽ َأنا َطَؾْقـَا َخْؿَس َصَؾَقاٍت : َقاَل ، «َكَعؿْ »: آهلُل َأْرَسَؾَؽ؟ َقاَل  ،اْلِجَباَل 

: آهلُل َأَمَرَك بَِفَذا؟ َقاَل  ،َؽ َفبِالاِذي َأْرَسؾَ : َقاَل ، «َصَدَق »: َقاَل ، َوَلْقَؾتِـَا، فِل َيْقمِـَا

: َقاَل ، «َصَدَق »: َقاَل ، َوَزَطَؿ َرُسقُلَؽ َأنا َطَؾْقـَا َزَكاًة فِل َأْمَقالِـَا: َقاَل ، «َكَعؿْ »

َوَزَطَؿ َرُسقُلَؽ َأنا َطَؾْقـَا َصْقَم : َقاَل ، «َكَعؿْ »: آهلُل َأَمَرَك بَِفَذا؟ َقاَل  ،َفبِالاِذي َأْرَسَؾَؽ 

ِذي َأْرَسَؾَؽ : َقاَل ، «َصَدَق »: َقاَل ، َشْفِر َرَمَضاَن فِل َسـَتِـَا آهلُل َأَمَرَك بَِفَذا؟  ،َفبِالا

ـِ اْسَتَطاَع إَِلْقِف َسبِقاًل : َقاَل ، «َكَعؿْ »: َقاَل  ، َوَزَطَؿ َرُسقُلَؽ َأنا َطَؾْقـَا َحجا اْلَبْقِت َم

ـا ، َوالاِذي َبَعَثَؽ بِاْلَحؼِّ : اَل قَ ، ُثؿا َولاك: َقاَل ، «َصَدَق »: َقاَل  َٓ ، َٓ َأِزيُد َطَؾْقِف َو

ـا   ، َأْكُؼُص مِـُْف
ُّ
َـّ اْلَجـَّةَ »: ملسو هيلع هللا ىلص َفَؼاَل الـابِل ـْ َصَدَق َلَقْدُخَؾ

 .(2)«َلئِ

 : ڤ وحديث أبل هريرة، ويف حديث َأبِل َأيُّقَب 
ُّ
َوُتْمتِل » :وفقف، ملسو هيلع هللا ىلص طـ الـابِل

َكاةَ   .(3)«الزَّ
                                                                                       

 ص(.33(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )16أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)

 (.32أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (2)

(، وحديث 31(، ومسؾؿ رقؿ: )3116أخرجف البخاري برقؿ: ) - ڤ -أيقب  حديث أبل (3)

 (.30(، ومسؾؿ رقؿ: )1222، أخرجف البخاري برقؿ: )- ڤ -هريرة  أبل
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 ٌٖ جيٛش إٔ تصسف ايصنا٠ يف أعُاٍ ايرب؟ :َطأي١

 .وٓ تصرف يف غقر الؿصارف الثؿاكقة، ٓ تصرف الزكاة يف أطؿال الرب

ـْ : (125/ 4بـ قدامة يف الؿغـل ) قال َكاِة إَلك َغْقِر َم َٓ َيُجقُز َصْرُف الزا َو

ـْ ، اهلُل َتَعاَلك َذَكرَ  َؼاَياِت ، َواْلَؼـَاصِرِ ، بِـَاِء اْلَؿَساِجدِ  مِ ُرَقاِت ، َوالسِّ ، َوإِْصاَلِح الطُّ

ـِ اْلَؿْقَتك، َوَسدِّ اْلُبُثقِق  َْضَقاِف ، َوَتْؽِػق ْٕ ـْ اْلُؼْرِب ، َوالتاْقِسَعِة َطَؾك ا
َوَأْشَباِه َذلَِؽ مِ

تِل َلْؿ َيْذُكْرَها  .اهلُل َتَعاَلك الا

ـُ   َصَدَقٌة َماِضقَةٌ  َما َأْطَطقْت فِل اْلُجُسقرِ : َوَقاَل َأَكٌس َوالَْحَس
َ
ُل ، َوالطُُّرِق َفِفل َوا ْٕ َوا

 . [60: التقبة] ﴾ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿: لِؼقلف ؛ َأَصحُّ 

ْثَباِت  «َوإِكاَؿا»  .َواْلَخَبُر اْلَؿْذُكقرُ ، ُتْثبُِت اْلَؿْذُكقَر َوَتـِْػل َما َطَداهُ ، لِْؾَحْصِر َواإْلِ

َكاِة؟ َقاَل : َوُسئَِؾ ، َسِؿْعت َأْحَؿدَ : َقاَل َأُبق َداُود ـْ الزا
ـُ اْلَؿقُِّت مِ َٓ ، َٓ : ُيَؽػا َو

ـُ اْلَؿقِِّت  َكاِة َدْي ـْ الزا
 .ُيْؼَضك مِ

ـِ اْلَؿقِِّت  َنا اْلَغاِرَم ُهَق اْلَؿقُِّت ؛ َوإِكاَؿا َلْؿ َيُجْز َدْفُعَفا فِل َقَضاِء َدْي
ِ
ـُ ، ٕ

َٓ ُيْؿؽِ َو

ْفُع إَلْقفِ  َٓ إَلك اْلَغاِرمِ  َوإِْن َدَفَعَفا إَلك، الدا ْفُع إَلك اْلَغِريِؿ   .َغِريِؿِف َصاَر الدا

 : َوَقاَل َأْيًضا
ِّ
ـُ اْلَحل َكاِة َدْي ـْ الزا

ـُ اْلَؿقِِّت ، ُيْؼَضك مِ َٓ ُيْؼَضك مِـَْفا َدْي َنا ؛ َو
ِ
ٕ

َٓ َيُؽقُن َغاِرًما  .اْلَؿقَِّت 

 هـا. َفـِْعؿَ ، ْت َطَؾك َأْهؾِفِ إْن َكاكَ : َقاَل ، َفنِكاَؿا ُيْعطِل َأْهُؾفُ : قِقَؾ 

 أي ألتزمقا الزكاة طؾك أكػسفؿ: «َفنِْن ُهْؿ َأَصاُطقا َلَؽ بَِذلِؽ»: قوله

فؽريؿ ، أي فال تلخذ الطقب مـ أمقالفؿ: «َفنِيَّاَك َوَكَرائَِؿ َأْمَقالِِفؿْ »: قوله

وأخذ ، ٕن أخذ الطقب مـ أمقالفؿ فقف فساد يؾحؼ صاحب الؿال؛ الشلء أصقبف
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 .فقف إفساد يؾحؼ الػؼقر والؿسؽقـ والؿحتاج، الرديئة مـ أمقالفؿ

 گ گ﴿: اهلل  يؼقل، فالذي يمخذ مـ الصدقات هق الؿتقسطة

 ڻ ڻ ڻ ںڻ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

، [262: البؼرة] ﴾ۓ ۓ ے ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

ـْ َأبِل َمالٍِؽ  ـِ الَبَراءِ ، ويف ســ الرتمذي َط :  اهلل ققليف ، ڤ بـ طازب َط
، َكَزَلْت فِقـَا َمْعَشَر إَْكَصارِ »: َقاَل ،  [262: البؼرة] ﴾ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ﴿

تِفِ  ـْ َكْخؾِِف َطَؾك َقْدِر َكْثَرتِِف َوقِؾا
ُجُؾ َيْلتِل مِ َوَكاَن ، ُكـاا َأْصَحاَب َكْخٍؾ َفَؽاَن الرا

ُؼُف فِل ـِ َفُقَعؾِّ ُجُؾ َيْلتِل بِالِؼـِْق َوالِؼـَْقْي ِة َلْقَس َلُفْؿ ، اْلَؿْسِجدِ  الرا ػا َوَكاَن َأْهُؾ الصُّ

ـَ الُبْسِر َوالتاْؿِر ، َصَعامٌ 
َفَؽاَن َأَحُدُهْؿ إَِذا َجاَع َأَتك الِؼـَْق َفَضَرَبُف بَِعَصاُه َفَقْسُؼُط مِ

ُجُؾ بِالِؼـِْق ، َفَقْلُكُؾ  َٓ َيْرَغُب فِل الَخْقِر َيْلتِل الرا ـْ  قُص َوَكاَن َكاٌس مِؿا فِقِف الشِّ

 گ گ گ﴿: اهلُل َتَباَرَك َتَعاَلك َفَلْكَزَل ، َوالَحَشُػ َوبِالِؼـِْق َقْد اْكَؽَسَر َفُقَعؾُِّؼفُ 

 ۀ ڻ ڻ ڻ ںڻ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

َلْق َأنا َأَحَدُكْؿ ُأْهِدَي : َقاُلقا،  [262: البؼرة] ﴾ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

ٓا َطَؾك إِْغَؿاٍض َأْو َحَقاءٍ َلْؿ ، إَِلْقِف مِْثُؾ َما َأْطَطك َفُؽـاا َبْعَد َذلَِؽ َيْلتِل »: َقاَل . َيْلُخْذُه إِ

 .(1)«َأَحُدَكا بَِصالِِح َما ِطـَْدهُ 

ـْ َوائِؾِ  ـِ ُحْجرٍ  وَط  »: ڤ ْب
ا
َبَعَث َساِطًقا َفَلَتك َرُجاًل َفآَتاُه َفِصقاًل  ملسو هيلع هللا ىلص َأنا الـابِل

 ًٓ  ، َمْخُؾق
ُّ
َق »: ملسو هيلع هللا ىلص َفَؼاَل الـابِل  َوَرُسقلِفِ  َبَعْثـَا ُمَصدِّ

ِ
َوإِنَّ ُفاَلًكا َأْطَطاُه َفِصقاًل ، اهَّلل

 ًٓ َٓ فِل إِبِِؾفِ  ،َمْخُؾق قِف َو
َٓ ُتَباِرْك فِ ُفؿَّ  ُجَؾ َفَجاءَ ، «الؾَّ بِـَاَقٍة َحْسـَاَء  َفَبَؾَغ َذلَِؽ الرا

  َأُتقُب إَِلك: َفَؼاَل 
ِ
 ، ملسو هيلع هللا ىلص َوإَِلك َكبِقِّفِ  اهلل

ُّ
ُفؿَّ َباِرْك فِقِف »: ملسو هيلع هللا ىلص َفَؼاَل الـابِل  الؾَّ

                                                                                       

 (، و الحديث يف الصحقح الؿسـد.3822(، وابـ ماجف برقؿ: )2182أخرجف الرتمذي يف ســف برقؿ: ) (1)
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 .(1)««َوفِل إِبِِؾفِ 

 َا ٖٞ ايصٛز اييت متٓع إٔ تعط٢ فٝٗا ايصنا٠؟ :َطأي١

 :ومؿا يؿـع يف الباب

 .أن ُتعطك الزكاة طؾك صقرة هدية - 1

 .أن ٓ يؽقن لؾؿزكل مِـاة طؾك مـ أططاه - 2

ففق يجب ، وإجداد، وإم، كإب؛ أن ُتعطك لؿـ هؿ مـ إصقل - 3

 .طؾقف أن يصرف طؾقفؿ

ٕن ؛ ومـ إلقفؿ، وإبـاء، كالزوجة؛ وٓ تعطك لؿـ هؿ مـ الػروع - 4

ولؽـ ٓبلس أن ؛ همٓء يجب طؾك اإلكسان أن يـػؼ طؾفؿ إذا كاكقا محتاجقـ

 .وأن ُتعطل الزوجة زوجفا، يعطل إخقاكف

ٕكف يجب طؾقف أن يـػؼ ؛ زوجتففال يجقز أن يعطل زكاتف إلك : أما الزوج

ـْ َزْيـََب اْمَرَأِة َطْبدِ ، طؾقفا   لؿا ثبت يْف الصحقحقـ َط
ِ
ُكـُْت فِل »: َقاَلْت  ڤ اهلل

 ، الَؿْسِجدِ 
ا
َـّ »: َفَؼاَل  ملسو هيلع هللا ىلص َفَرَأْيُت الـابِل ـْ ُحِؾقُِّؽ ـَ َوَلْق ِم ْق َوَكاَكْت َزْيـَُب ُتـِْػُؼ  «َتَصدَّ

  َطَؾك َطْبدِ 
ِ
  َفَؼاَلْت لَِعْبدِ : َقاَل ، َوَأْيَتاٍم فِل َحْجِرَها، اهلل

ِ
  َسْؾ َرُسقَل : اهلل

ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

َدَقِة؟ َفَؼاَل  ـَ الصا
َسؾِل َأْكِت : َأَيْجِزي َطـِّل َأْن ُأْكِػَؼ َطَؾْقَؽ َوَطَؾك َأْيَتاٍم فِل َحْجِري مِ

  َرُسقَل 
ِ
 ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ِّ
ـَ إَْكَصاِر َطَؾك الَباِب َفَقَجدْ ، ملسو هيلع هللا ىلص َفاْكَطَؾْؼُت إَِلك الـابِل

، ُت اْمَرَأًة مِ

 : َفُؼْؾـَا، َفَؿرا َطَؾْقـَا باِلٌَل ، َحاَجُتَفا مِْثُؾ َحاَجتِل
ا
َأَيْجِزي َطـِّل َأْن ُأْكِػَؼ  ملسو هيلع هللا ىلص َسِؾ الـابِل

: َفَؼاَل ، َفَدَخَؾ َفَسَلَلفُ ، بِـَا َٓ ُتْخبِرْ : َوَأْيَتاٍم لِل فِل َحْجِري؟ َوُقْؾـَا، َطَؾك َزْوِجل
                                                                                       

يف  (، و الحديث يف الصحقح الؿسـد، وقال اإلمام إلباين 2138أخرجف الـسائل برقؿ: ) (1)
 صحقح الـسائل: صحقح اإلسـاد.
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ـْ ُهَؿا؟» َياكِِب؟»: َقاَل ، َزْيـَُب : َقاَل  «َم   اْمَرَأُة َطْبدِ : َقاَل  «َأيُّ الزَّ
ِ
َلَفا ، َكَعؿْ »: َقاَل ، اهلل

َدَقةِ ، َأْجَرانِ   .(1)«َأْجُر الَؼَراَبِة َوَأْجُر الصَّ

ٓا فِل الثاَؿاكَِقِة »: (124/ 4بـ قدامة يف الؿغـل ) قال  َٓ ُيْعَطك إ َْصـَاِف َو ْٕ ا

ك تِل َسؿا  َتَعاَلك َيْعـِل َقْقَل  (اهلُل َتَعاَلك الا
ِ
 ۀ ڻ ڻ ڻ﴿: اهلل

 ۓۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

 هـا [60: التقبة] ﴾﮸ ﮷ ﮶ ﮴﮵ ﮳ ﮲

، أن مال الؿسؾؿ ٓ يجقز أن ُيمخذ بغقر وجف حؼ: مً الفوائد ويف احلديث 

ـِ    َأنا َرُسقَل ، ڤ َطبااسٍ  لحديث اْب
ِ
َيا َأيَُّفا »: َخَطَب الـااَس َيْقَم الـاْحِر َفَؼاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

: َقاَل ، َبَؾٌد َحَرامٌ : َقاُلقا، «َفَليُّ َبَؾٍد َهَذا؟»: َقاَل ، َيْقٌم َحَرامٌ : َقاُلقا، «الـَّاُس َأيُّ َيْقٍم َهَذا؟

ِدَماَءُكْؿ َوَأْمَقاَلُؽْؿ َوَأْطَراَضُؽْؿ َفنِنَّ »: َقاَل ، «َشْفٌر َحَرامٌ : َقاُلقا، «َفَليُّ َشْفرٍ َهَذا؟»

، َفَلَطاَدَها مَِراًرا، «فِل َشْفرُِكْؿ َهَذا، فِل َبَؾِدُكْؿ َهَذا، َكُحْرَمِة َيْقِمُؽْؿ َهَذا، َطَؾْقُؽْؿ َحَرامٌ 

 .(2)«الؾَُّفؿَّ َهْؾ َبؾَّْغُت  ،الؾَُّفؿَّ َهْؾ َبؾَّْغُت »: ُثؿا َرَفَع َرْأَسُف َفَؼاَل 

ِؼ َدْطَقَة اْلَؿْظُؾقم»: قوله  .«َواتَّ

يـبغل لف أن ، دلقؾ أن الؿتصدق ومـ يؼقم طؾك شلن الؿسؾؿقـ: فيه

ـْ : قالت ڤ وطائشة، فقؿـ يؾقف مـ الؿسؾؿقـ اهلل  يراقب
َسِؿْعُت مِ

  َرُسقلِ 
ِ
تِل َشْقًئا، الؾُفؿَّ »: َيُؼقُل فِل َبْقتِل َهَذا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ـْ َأْمرِ ُأمَّ ـْ َولَِل ِم َفَشؼَّ  َم

تِل َشْقًئا َفَرَفَؼ بِِفؿْ ، َفاْشُؼْؼ َطَؾْقفِ ، َطَؾْقِفؿْ  ـْ َأْمرِ ُأمَّ ـْ َولَِل ِم  .(3)«َفاْرُفْؼ بِفِ ، َوَم
                                                                                       

 (.3000(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3166أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)

مسؾؿ برقؿ: (، و3213، 303(، وأخرجف البخاري برقؿ: )3211أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (2)

 .ڤبـ طؿر  اهلل ( مـ حديث طبد1101، وأخرجف البخاري برقؿ: )ڤبؽرة  (، مـ حديث أبل3621)

 (.3828أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (3)
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 .تستقجب آكتؼام مـ الظالؿ؛ أن الظؾؿ طظقؿة: وفيه

ِؼ َدْطَقَة اْلَؿْظُؾقم»: قوله بحقث ٓ تظؾؿ ؛ أي اجعؾ بقـؽ وبقـفا وقاية: «َواتَّ

 .يدطق طؾقؽحتك 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ   ، ڤ فَع
ِّ
ـِ الـابِل َثالُث َدَطَقاٍت ُمْسَتَجاَباٍت ٓ »: َقاَل ، ملسو هيلع هللا ىلص َط

َـّ  قِف
 .(1)«َوَدْطَقُة اْلُؿَسافِرِ ، َوَدْطَقُة اْلَؿْظُؾقمِ ، َدْطَقُة اْلَقالِدِ : َشؽَّ فِ

ـَ »: قوله ُف َلْقَس َبْقـََفا َوَبْق  ِحَجاب َفنِكَّ
ِ
 .أهنا معجؾة آستجابةأي : «اهَّلل

ما يـبغل أن يؽقن طؾقف الؿسؾؿ مـ التخؾص مـ تبعات : ويف احلديث 

 .ذلؽ مـ أسباب فساد دكقا الؿسؾؿ وآخرتف ٕن؛ إمقال وإطراض

: َقاَل  ڤ مـ حديث َأبِل ُهَرْيَرةَ : فؼد ثبت يف صحقح اإلمام البخاري 

  َقاَل َرُسقُل 
ِ
ـْ َكاَكْت َلُف »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ـْ ِطْرِضفِ َم َِخقِف ِم

ِٕ ْؾُف ِمـُْف ، َأْو َشْلءٍ ، َمظَْؾَؿٌة  َفْؾَقتََحؾَّ

َٓ ِدْرَهؿٌ ، الْقَْقمَ  َٓ َيُؽقَن ِديـَاٌر َو إِْن َكاَن َلُف َطَؿٌؾ َصالٌِح ُأِخَذ ِمـُْف بَِؼْدِر ، َقبَْؾ َأْن 

ـْ ، َمْظَؾَؿتِفِ  ـْ َلُف َحَسـَاٌت ُأِخَذ ِم  .(2)«َفُحِؿَؾ َطَؾْقفِ ، َسقَِّئاِت َصاِحبِفِ َوإِْن َلْؿ َتُؽ

ِٞ ٖرا اؿدٜح ايصٝاّ ٚاؿر؟! :َطأي١ ُٜرَنس فـِـ  ملاذا مل 

وقد ، أتك القؿـ يف السـة التاسعة مـ الفجرة ڤ بـ جبؾ مع أن معاذ

 ُفرض الحج والصقام ؟

وإٓ فنن الحديث متضؿـ ، هذا تصرف مـ الرواة: قال بعض أهؾ العؾؿ

                                                                                       

(، تحؼقؼ 1862(، وابـ ماجف برقؿ: )3103(، والرتمذي برقؿ: )3316أخرجف أبق داود برقؿ: ) (1)

: ففق حسـ لغقره كؿا قال الرتمذي؛ وذلؽ (، قال 3212 - 318إلباين: حسـ، الصحقحة برقؿ: )

ثالثة تستجاب »بـحقه، وهق بؾػظ:  بـ طامر الجفـل مرفقًطا ٕين وجدت لف شاهًدا مـ حديث طؼبف

 (.331/  1. أخرجف أحؿد )«دطقهتؿ: القالد والؿسافر والؿظؾقم

 (.2111أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (2)
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 ڤ جبؾ ومعاذ ابـ، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  إركان الخؿسة التل دطا إلقفا رسقللجؿقع 

 .واهلل أطؾؿ، فالبد أن يدطق إلقفا جؿقعا؛ ذهب مبؾًغا لإلسالم

 :(608 - 2/601): كؿا يف مجؿقع الػتاوى قال شقخ اإلسالم : فائدة

ـِ َلْؿ َيْذُكْر فِقِف  ا َبَعَثُف إَلك اْلَقَؿ  َوَحِديُث ُمَعاٍذ َلؿا
ُّ
َكاةَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـابِل اَلَة َوالزا ٓا الصا ا . إ َفَؾؿا

َْرَكاِن ُدوَن َبْعٍض َأْشَؽَؾ َذلَِؽ َطَؾك َبْعِض  ْٕ ََحاِديِث َذَكَر َبْعَض ا ْٕ َكاَن فِل َبْعِض ا

َواَة اْخَتَصَر َبْعُضُفْؿ اْلَحِدي. الـااسِ  َث َفَلَجاَب َبْعُض الـااِس بَِلنا َسَبَب َهَذا َأنا الرُّ

َْمُر َكَذلَِؽ ؛ الاِذي َرَواهُ  ْٕ َواِة َوكِْسَبٌة َلُفْؿ إَلك ؛ َوَلْقَس ا ـٌ فِل الرُّ َفنِنا َهَذا َصْع

ـْ َهَذا : وقال بعد ذلؽ....، اْلَؽِذِب  ـْ َط
 :«َجَقاَبانِ »َوَلؽِ

 : َأَحُدُهَؿا
ا
ُل َما  ملسو هيلع هللا ىلص َأنا الـابِل ِض َوَأوا

اهلُل  َفَرَض َأَجاَب بَِحَسِب ُكُزوِل اْلَػَرائِ

ِل َأْوَقاِت اْلَقْحِل  اَلِة فِل َأوا اَلَة َفنِكاُف َأَمَر بِالصا ـِ ُثؿا الصا َفاَدَتْق فِل »َبْؾ َقْد َثَبَت ؛ الشا

َل َما ُأْكِزَل َطَؾْقفِ  ِحقِح َأنا َأوا   ﴾ڌ ڌ ڍ ڍ ڇڇ ڇ ڇ چ چ چ﴿: الصا
 ڇ ھ ھ﴿ُثؿا ُأكِْزَل َطَؾقِْف بَْعَد َذلَِؽ   [3-3: العؾؼ] ﴾گ ک ک ک ک﴿ - إَلك َقْقلِفِ  -

ْكَباءِ  ﴾ۓ ے ْرَساُل َبْعَد اإْلِ َفنِنا اْلِخَطاَب ؛ َفَفَذا اْلِخَطاُب إْرَساٌل َلُف إَلك الـااِس َواإْلِ

َل َلقَْس فِقِف إْرَساٌل َوآِخُر ُسقَرِة اْقَرْأ  َوا ْٕ قَرِة .  [31: العؾؼ] ﴾ۈئ ۈئ﴿ا ُل السُّ َفَلوا

ـْ َأْقَقاٍل َوَأْطَؿالٍ 
َػٌة مِ اَلُة ُمَملا ُجقِد َوالصا َفَلْفَضُؾ َأْقَقالَِفا  َأْمٌر بِاْلِؼَراَءِة َوآِخُرَها َأْمٌر بِالسُّ

ُل َأْقَقالَِفا اْلَؿْؼُصقَدِة َوَما َبْعَدُه َتَبٌع َلفُ  ُجقُد َواْلِؼَراَءُة َأوا . اْلِؼَراَءُة َوَأْفَضُؾ َأْطَؿالَِفا السُّ

ِّ ُثؿا 
ـِ بِاْلَعِشل ـِ بِاْلَغَداِة َوَرْكَعَتْق َل َما ُفِرَضْت َكاَكْت َرْكَعَتْق اَلَة َأوا َوَقْد ُرِوَي َأنا الصا

ـِ  ـِ َرْكَعَتْق  .إلخ؛... ُفِرَضْت اْلَخْؿُس َلْقَؾَة اْلِؿْعَراِج َوَكاَكْت َرْكَعَتْق

ؾِّ َمَؼاٍم َما ُيـَاِسُبُف َفَقْذُكُر َتاَرًة اْلَػَرائَِض َأكاُف َكاَن َيْذُكُر فِل كُ : اْلَجَقاُب الثَّاكِل

َكاةِ  اَلِة َوالزا تِل ُتَؼاَتُؾ َطَؾك َتْركَِفا الطاائَِػُة اْلُؿْؿَتـَِعُة َكالصا َوُيْذَكُر َتاَرًة َما ، الظااِهَرَة الا
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َقاِم لَ  اَلِة َوالصِّ ـْ َأَجاَبُف بِالصا ِؾ َفَؿ
ائِ يَفاَيِجُب َطَؾك السا ـْ َطَؾْقِف َزَكاٌة ُيَمدِّ ـْ ، ْؿ َيُؽ َوَم

َقامِ  َكاِة َوالصِّ اَلِة َوالزا ا َأْن َيُؽقَن َقْبَؾ َفْرِض اْلَحجِّ َوَهَذا ُهَق : َأَجاَبُف بِالصا َفنِما

َٓ ، اْلَؼْقِس َوَكْحِقهِ  اْلَقاِجُب فِل مِْثِؾ َحِديِث َطْبدِ  ـْ  ُؾ مِؿا
ائِ ا َأْن َيُؽقَن السا  َحجا َوإِما

 .اهـ باختصار. َطَؾْقفِ 

 .طؾك محؿد وطؾك آلف وصحبف وسؾؿ اهَّلل وصؾك
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 ، لٔظ فٔنا دٌّ مخظ أّام صدق٘» ر

 د«،...ّلٔظ فٔنا دٌّ مخظ ذّد صدق٘

 

ـْ َأبِل َسِعقٍد اْلُخْدِريِّ  - 177   َقاَل َرُسقُل : َقاَل  ڤ )َط
ِ
َلْقَس فِقَؿا ُدوَن »: ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

َٓ فِقَؿا ُدوَن َخْؿِس َذْوٍد َصَدَقةٌ . َصَدَقةٌ َخْؿِس َأَواٍق  َٓ فِقَؿا ُدوَن َخْؿَسِة . َو َو

 .((1)«َأْوُسٍؼ َصَدَقةٌ 

l: 

 .الزكاة فقف تجب ما أكقاع يف ،الزكاة أكصبة لبقان ؛الحديث هذا  الؿصـػ ذكر

 :ايصنا٠ ع٢ً َٔ ال ْصاب عٓدٙ :َطأي١

إذا بؾغ مالف الـصاب فنذا كاكت دون  إٓ، وهذا دلقٌؾ طؾك أن الزكاة ٓ تتعقـ

ومـزلتفا ، والصدقة أجرها طظقؿ، فؾف أن يتصدق الصدقة الؿطؾؼة، الـصاب

 .رفقعة حتك إن إزالة إذى طـ الطريؼ صدقة

ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ ، بؾ كؾ ما يتعاصاه اإلكسان مـ أفعال الخقر لف بف صدقة  ڤ َفَع

  َقاَل َرُسقُل : َقاَل 
ِ
ـَ الـَّاِس َطَؾْقِف َصَدَقةٌ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ُكؾَّ َيْقٍم َتْطُؾُع فِقِف ، ُكؾُّ ُساَلَمك ِم

ـِ َصَدَقةٌ  ْثـَْق
ِ
ـَ آ ْؿُس َيْعِدُل َبْق ُجَؾ َطَؾك َدابَّتِِف َفَقْحِؿُؾ َطَؾْقَفا َأْو َيْرَفُع ، الشَّ ـُ الرَّ َوُيِعق

اَلِة ، َدَقةٌ َواْلَؽِؾَؿُة الطَّقَِّبُة َص ، َطَؾْقَفا َمَتاَطُف َصَدَقةٌ  َوُكؾُّ َخْطَقٍة َيْخُطقَها إَِلك الصَّ

ـِ الطَّرِيِؼ َصَدَقةٌ ، َصَدَقةٌ  ََذى َط ْٕ  .(2)«َوُيِؿقُط ا
                                                                                       

 (.121(، مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3103أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)

 (.3001(، مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )2813أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (2)
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ُيْصبُِح َطَؾك ُكؾِّ ُساَلَمك »: بؾػظ، طـد مسؾؿ ڤ وجاء مـ حديث أبل ذر

ـْ َأَحِدُكْؿ َصَدَقةٌ  َوُكؾُّ َتْفِؾقَؾٍة ، َتْحِؿقَدٍة َصَدَقةٌ َوُكؾُّ ، َفُؽؾُّ َتْسبِقَحٍة َصَدَقةٌ ، ِم

ـِ اْلُؿـَْؽرِ َصَدَقةٌ ، َوَأْمٌر بِاْلَؿْعُروِف َصَدَقةٌ ، َوُكؾُّ َتْؽبِقَرٍة َصَدَقةٌ ، َصَدَقةٌ  ، َوَكْفٌل َط

َحك ـَ الضُّ ـْ َذلَِؽ َرْكَعَتاِن َيْرَكُعُفَؿا ِم  .(1)«َوُيْجِزُئ ِم

  َرُسقَل إِنا : َتُؼقُل ، وطـ َطاِئَشةَ 
ِ
ـْ »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ُف ُخِؾَؼ ُكؾُّ إِْكَساٍن ِم َبـِل آَدَم  إِكَّ

ـَ َوَثاَلثِِؿاَئِة َمْػِصؾٍ  ـْ َكبَّرَ ، َطَؾك ِستِّق َؾ ، اهَّللَ  َوَحِؿَد ، اهَّللَ  َفَؿ ، اهَّللَ  َوَسبََّح ، اهَّللَ  َوَهؾَّ

ـْ َصرِيِؼ الـَّاسِ ، اهَّللَ  َواْسَتْغَػرَ  ـْ َصرِيِؼ الـَّاسِ َأْو ، َوَطَزَل َحَجًرا َط ، َشْقَكًة َأْو َطظًْؿا َط

ـْ ُمـَْؽرٍ  اَلَمك، َوَأَمَر بَِؿْعُروٍف َأْو َكَفك َط ـَ َوالثَّاَلثِِؿاَئِة السُّ تِّق ُف َيْؿِشل ، َطَدَد تِْؾَؽ السِّ َفنِكَّ

ـِ الـَّارِ   .(2)«ُيْؿِسل»: اَل َوُرباَؿا قَ : َقاَل َأُبق َتْقَبةَ ، «َيْقَمئٍِذ َوَقْد َزْحَزَح َكْػَسُف َط

لالجتفاد  فال مجــال، اهلل  أن إكصبة مبقـة مـ: ويف هذا الحديث بقانٌ  

 اهلل قد حدد رسقل: يؼال لف، أكا سلزكل إذا كان مالل كذا وكذا: فال يؼقل قائؾ، فقفا

 .إكصبة ملسو هيلع هللا ىلص

 غسط شنا٠ ايرٖب ٚايفط١؟ :َطأي١

 .حقٓن الحقل؛ ويشرتط يف زكاة الذهب والػضة مع بؾقغ الـصاب

 غسط شنا٠ ب١ُٝٗ األْعاّ؟ :َطأي١

 .وحقٓن الحقل، وكذا يف هبقؿة إكعام يشرتط يف زكاهتا بؾقغ الـصاب 

 :غسط شنا٠ اؿبٛب ٚايجُاز :َطأي١

ويمدى حؼف ، فنكف يشرتط وجقد الـصاب، وأما ما يتعؾؼ بالحبقب وكحقها

                                                                                       

 (.220حف برقؿ )أخرجف مسؾؿ يف صحق (1)

 (.3002أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (2)
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 .يقم حصاده وجذاذة

 .«َخْؿِس َأَواٍق َصَدَقةٌ  َلْقَس فِقَؿا ُدونَ »: قوله

والخؿس إواق ، أي لقس يف أقؾ مـ خؿس أواق مـ الػضة زكاة مػروضة

 .وإوققة تساوي أربعقن درهًؿا، تساوي مائتل درهؿ مـ الػضة

َوَأْجَؿَع َأْهُؾ اْلَحِديِث : (7/52)، يف شرحف طؾك مسؾؿ قال الـقوي 

ُة َأْهِؾ الؾَُّغِة  ْرِطقاَة َأْربَُعقَن دِْرَهًؿاَواْلِػْؼِف َوَأئِؿا ُوقِقاَة الشا ْٕ َ ُأوقِقاُة اْلِحَجازِ ، َطَؾك َأنا ا
 .َوِهل

ـِ : َقاَل اْلَؼاِضل ِطَقاٌض  َراِهُؿ َمْجُفقَلًة فِل َزَم قاُة َوالدا
ُوقِ ْٕ َٓ َيِصحُّ َأْن َتُؽقَن ا َو

 
ِّ
َكاَة فِل َأْطَداٍد ، ملسو هيلع هللا ىلص الـابِل َْكؽَِحةُ ، مِـَْفاَوُهَق ُيقِجُب الزا ْٕ َكَؿا ، َوَيَؼُع بَِفا اْلبَِقاَطاُت َوا

ِحقَحةِ  ََحاِديِث الصا ْٕ  .َثَبَت فِل ا

ـْ َمْعُؾقَمًة إَِلك َزَماِن : َقاَل  َراِهَؿ َلْؿ َتُؽ ـْ َزَطَؿ َأنا الدا ـُ َأنا َقْقَل َم َوَهَذا ُيَبقِّ

ـِ َمْرَوانَ  اْلَؿؾِِؽ  َطْبدِ  َوَجَعَؾ ُكؾا َطَشَرٍة َوْزَن َسْبَعِة ، َفا بَِرْأِي اْلُعَؾَؿاءِ َوَأكاُف َجَؿعَ ، ْب

ْرَهِؿ ِستاُة َدَواكِقَؼ ، َمَثاِققَؾ   .َقْقٌل َباصٌِؾ ؛ َوَوْزُن الدِّ

ْساَلمِ  ـْ َضْرِب اإْلِ
ٌء مِ

ْ
ـْ مِـَْفا َشل ـْ َذلَِؽ َأكاُف َلْؿ َيُؽ

، َوإِكاَؿا َمْعـَك َما ُكِؼَؾ مِ

 َٓ ومِ ؛  َتْخَتؾُِػ َوَطَؾك ِصَػٍة  ـْ َضْرِب َفاِرَس َوالرُّ
َوِصَغاًرا ، َبْؾ َكاَكْت َمْجُؿقَطاٍت مِ

ٍة َغْقَر َمْضُروَبةٍ ، َوكَِباًرا َطَع فِضا
َٓ َمـُْؼقَشةٍ ، َوقِ َفَرَأْوا َصْرَفَفا ، َوَمْغِربِقاةٍ ، َوَيَؿـِقاةٍ ، َو

ْساَلِم َوَكْؼِشفِ  َٓ َيْخَتؾُِػ َوَأْطَقاًكاَوَتْصقِقَرَها ، إَِلك َضْرِب اإْلِ لُِقْسَتْغـَل ؛ َوْزًكا َواِحًدا 

ـِ  ـِ اْلَؿَقاِزي  .َفَجَؿُعقا َأْكَبَرَها َوَأْصَغَرَها َوَضَرُبقُه َطَؾك َوْزكِِفؿْ ، فِقَفا َط

َراِهَؿ َكاَكْت ِحقـَِئٍذ َمْعُؾقَمةً : َقاَل اْلَؼاِضل َٓ َشؽا َأنا الدا ٓا َفَؽْقَػ َكاكَ ؛ َو ْت َوإِ

َكاةِ  ُتَعؾاُؼ بَِفا ُحُؼقُق   َتَعاَلك فِل الزا
ِ
َولَِفَذا َكاَكِت ، َوَغْقِرَها َوُحُؼقُق اْلِعَبادِ ، اهلل

قاُة َمْعُؾقَمةً 
ُوقِ ْٕ  .َهَذا َكاَلُم اْلَؼاِضل، ا
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ِل َطَؾك التاْؼِديِر بَِفَذا اْلَقزْ : َوَقاَل َأْصَحاُبـَا َوا ْٕ ، ِن اْلَؿْعُروِف َأْجَؿَع َأْهُؾ اْلَعْصِر ا

ْرَهَؿ ِستاُة َدَواكِقَؼ  َوَلْؿ َيَتَغقاِر اْلِؿْثَؼاُل ، َوُكؾا َطَشَرِة َدَراِهَؿ َسْبَعُة َمَثاِققَؾ ، َوُهَق َأنا الدِّ

ْساَلمِ  َٓ اإْلِ  هـا. فِل اْلَجاِهؾِقاِة َو

َٚا ٜكّٛ َكاَُٗا ، املكداز ايٛادب يف شنا٠ ايرٖب ٚايفط١ :َطأي١

 :َٔ األٚزام ايٓكد١ٜايّٝٛ 

 .ربع العشر؛ والقاجب فقؿا حال طؾقف الحقل مـ الـؼديـ إذا بؾغ الـصاب

أو بنخراج اثـقـ وكصػ مـ كؾ ، يؽقن بؼسؿة الؿال طؾك أربعقـ: وربع العشر

فُقؼسؿ طؾك أربعقـ فالـاتج خؿسة وطشرون ، لق طـدك مؾققن ريال: فؿثاًل ، مائة

 .ألػ ريال

 .إخراج اثـقـ وكصػ يف الؿائة: والطريؼة إخرى

َوَكَذلَِؽ َأْجَؿُعقا َطَؾك َأنا فِل : (7/50)، يف شرح مسؾؿ قال الـقوي 

َهِب َزَكاةً  ـَ الذا
ًٓ مِ ـَ مِْثَؼا ْهِريِّ َأكاُفَؿا ؛ ِطْشِري ـِ اْلَبْصِريِّ َوالزُّ ـِ اْلَحَس ٓا َما ُرِوَي َط إِ

 َٓ ـْ : َقا
ًٓ َٓ َتِجُب فِل َأَقؾِّ مِ ـَ مِْثَؼا ـَ ، َأْرَبِعق َْشَفُر َطـُْفَؿا اْلُقُجقُب فِل ِطْشِري ْٕ َوا

 .َكَؿا َقاَلُف اْلُجْؿُفقرُ 

َهِب إَِذا َبَؾَغْت : َقاَل اْلَؼاِضل ِطَقاٌض  َكاِة فِل الذا َؾِػ ُوُجقُب الزا ـْ َبْعِض السا َوَط

 ِدْرَهؿٍ 
ْ
ـَ ، قِقَؿُتُف مِاَئَتل ًٓ  َوإِْن َكاَن ُدوَن ِطْشِري َٓ َزَكاَة فِل ، َهَذا اْلَؼائُِؾ : َقاَل ، مِْثَؼا َو

 ِدْرَهؿٍ 
ْ
ـَ َحتاك َتُؽقَن قِقَؿُتَفا مِاَئَتل  .اْلِعْشِري

َأكاُف َيِجُب فِقَؿا َزاَد َطَؾك َخْؿَسِة ، َوَكَذلَِؽ َأْجَؿُعقا فِقَؿا َزاَد فِل اْلَحبِّ َوالتَّْؿرِ 

َٓ أَ ، َأْوُسٍؼ بِِحَسابِفِ   .ْوَقاَص فِقَفاَوَأكاُف 

ةِ  َهِب َواْلِػضَّ َفَؼاَل َمالٌِؽ َوالؾاْقُث والثقري والشافعل وبـ : َواْخَتَؾُػقا فِل الذَّ
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دٌ  ، اْلَحِديِث  َوَجَؿاَطُة َأْهؾِ ، َوَأْكَثُر َأْصَحاِب َأبِل َحـِقَػةَ ، َأبِل َلْقَؾك َوَأبُق ُيقُسَػ َوُمَحؿا

َهِب  ـَ الذا
ِة ُرُبَع اْلُعُشرِ إِنا فِقَؿا َزاَد مِ َٓ َوْقَص ، فِل َقؾِقؾِِف َوَكثِقِرهِ ، َواْلِػضا َوُرِوَي ، َو

ـْ طؾل وبـ ُطَؿرَ   .َذلَِؽ َط

َؾِػ : َوَقاَل َأُبق َحـِقَػةَ   ِدْرَهؿٍ ، َوَبْعُض السا
ْ
َء فِقَؿا َزاَد َطَؾك مِاَئَتل

ْ
َحتاك ؛ َٓ َشل

ـَ ِدْرَهًؿا َٓ فِقَؿا ، َيْبُؾَغ َأْرَبِعق ـَ ِديـَاًرا َحتاك َيْبُؾَغ َأْرَبَعَة َدَكاكِقرَ َو َفنَِذا ، َزاَد َطَؾك ِطْشِري

ـَ ِدْرَهًؿا ِدْرَهؿٌ  َفَجَعَؾ َلَفا ، َأْرَبَعِة َدَكاكِقَر ِدْرَهؿٌ  َوفِل كؾ، َزاَدْت َفِػل ُكؾِّ َأْرَبِعق

 .َوْقًصا َكاْلَؿاِشَقةِ 

ِة ُرُبُع اْلُعُشرِ »: َصِحقِح اْلُبَخاِريِّ فِل  ملسو هيلع هللا ىلص َواْحَتجا اْلُجْؿُفقُر بَِؼْقلِفِ  قَّ ل الرِّ
، «فِ

ةُ  ُة اْلِػضا قا  .بِاْلِؼَقاِس َطَؾك اْلُحُبقِب ، َوَهَذا َطامٌّ فِل الـَِّصاِب َوَما َفْقَقفُ ، َوالرِّ

َبِل َحـِقَػَة فِل اْلَؿْسَلَلةِ 
ِ
ْحتَِجاُج بِفِ : َوٕ

ِ
َٓ َيِصحُّ آ  .َحِديٌث َضِعقٌػ 

ِة َبْعِضِفَؿا : َؼاِضلَقاَل الْ  َهِب َواْلِػضا ُثؿا إِنا َمالًِؽا َواْلُجْؿُفقَر َيُؼقُلقَن بَِضؿِّ الذا

َٓ ، إَِلك َبْعٍض فِل إِْكَؿاِل الـَِّصاِب  َْجَزاِء  ْٕ ُثؿا إِنا َمالًِؽا ُيَراِطل اْلَقْزَن َوَيُضؿُّ َطَؾك ا

لِ ؛ َكَعَشَرِة َدَراِهؿَ َوَيْجَعُؾ ُكؾا ِديـَاٍر ، َطَؾك اْلِؼَقؿِ  َوا ْٕ ْرِف ا  .َطَؾك الصا

َْوَزاِطلُّ َوالثَّْقِريُّ َوَأُبق َحـِقَػةَ  ْٕ َكاةِ : َوَقاَل ا  .ُيَضؿُّ َطَؾك اْلِؼَقِؿ فِل َوْقِت الزا

ِعلُّ َوَأْحَؿُد َوَأُبق َثْقٍر َوَداُودُ 
افِ  هـا. َٓ ُيَضؿُّ ُمْطَؾًؼا: َوَقاَل الشَّ

ذهبًا وفضة وكالهؿا ٓ يبؾغ الـصاب فال يجؿع لؽـ إن كاكت  قؾت إن كان مالف

 .مـ غقر جـسفا كلن يؽقن أوراق كؼدية فتضؿ الؼقؿة بعضفا إلك بعض واهلل أطؾؿ

ٕ خيسز شنات٘؟ :َطأي١ تًه٘ أ ٔ َا ٟ جيب ع٢ًَ   َا ٖٛ ْصاب ايرٖب اير

مـ الذهب والديـار أربعة جرام ، فـصابف طشرون ديـاًرا، وإذا كان الؿال ذهًبا

 .مع اختالٍف يسقر، تؼريًبا
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 :ضبب االختالف ايٝطري يف ؼدٜد ْصاب ايرٖب :َطأي١

كصاب الذهب تسعة وسبعقـ : جعؾ بعضفؿ: وبسبب هذا آختالف القسقر

بالـظر إلك كقع الذهب : بؾ إن بعضفؿ، ثالثة وثؿاكقـ جراًما: وبعضفؿ، جراًما

 .جعؾف تسعقـ جراًما

إذ أن هذه إكقاع ، مؼدار الػؾز الذي يؽقن مخؾقًصا بالذهبٕكف ُيـظر إلك 

قؾت ؛ فؽؾؿا كان الػؾز أكثر، يعقد التػاوت فقفا بسبب كسبة الػؾز يف الذهب

 .كؾؿا زادت جقدة الذهب؛ وكؾؿا كؼص الػؾز، جقدة الذهب

 .شنا٠ األٚزام ايٓكد١ٜ ع٢ً ْصاب ايفط١ :َطأي١

م  طؾك ، وقد اختؾػ العؾؿاء فقؿـ لديف أوراق كؼدية طؾك أي الـصابقـ ُتؼقا

 أم طؾك كصاب الػضة؟، كصاب الذهب

م طؾك ؛ يعاد الؿال إلك أصؾف فنن كان إصؾ أكف ذهب: فؼال بعضفؿ ُيَؼقا

م طؾك كصاب الػضة؛ وإن كان إصؾ أكف فضة، كصاب الذهب  .ُيَؼقا

فُقحسب الـصاب ، معف بإرفؼ لؾؿسؽقـ إلك أن ُيتَعامؾ: وذهب بعضفؿ

 .وهذا هق إضفر ٕن الزكاة شرطت لحظ الؿساكقـ طؾك كصاب الػضة

َٓ فِقَؿا ُدوَن َخْؿِس َذْوٍد َصَدَقةٌ »: قوله  .«َو

ٓ واحد ، الذود مـ الثالثة إلك العشر: َقاَل َأْهُؾ الؾغة: قال الـقوي 

ْهطُ ، َوَكَذلَِؽ الـاَػرُ ، اْلَقاِحِد َبِعقرٌ فِل : اكؿا ُيَؼاُل ، لف مـ لػظف ، َواْلَؼْقمُ ، َوالرا

ـْ َلْػظَِفا، َوالـَِّساءُ 
َٓ َواِحَد َلَفا مِ َْلَػاِظ  ْٕ  .َوَأْشَباُه َهِذِه ا

َوَخْؿِس ، َوَخْؿَسِة ِجَؿالٍ ، َخْؿَسِة َأْبِعَرةٍ : َكَؼْقلِفِ ، «َخْؿِس َذْودٍ »: َوَقْقُلفُ : َقاُلقا

 .َوَخْؿِس كِْسَقةٍ ، ُكقٍق 
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ْوَد ُمَمكاٌث ؛ َتُؼقُل َثاَلُث َذْودٍ : َقاَل ِسقَبَقْيفِ  َنا الذا
ِ
َوَلْقَس بِاْسِؿ َكْسٍر َطَؾْقِف ، ٕ

ُرهُ   .ُمَذكا

ـْ َثاَلَثٍة إَِلك اْلَعَشَرةِ : ُثؿَّ اْلُجْؿُفقرُ 
ْوَد مِ  .َطَؾك َأنا الذا

ـَ َثاَلٍث : َوَقاَل َأُبق ُطَبْقدٍ  َكاِث ، إَِلك تِْسعٍ َما َبْق  .َوُهَق ُمْخَتصٌّ بِاإْلِ

لُّ 
َْصَؿِعلُّ : َوَقاَل اْلَحْربِ ْٕ ْودُ : َقاَل ا ـَ الثااَلِث إَِلك اْلَعَشَرةِ : الذَّ  .َما َبْق

بَّةُ   .َأْو ِستٌّ ، َخْؿٌس : َوالصُّ

ْرَمةُ  ـَ : َوالصِّ ـَ اْلَعَشَرِة إَِلك اْلِعْشِري  .َما َبْق

ـَ َما : َواْلَعَؽَرةُ  ـَ إَِلك الثااَلِثق ـَ اْلِعْشِري  .َبْق

ـَ : َواْلَفْجَؿةُ  ْبِعق ـَ إَِلك السا تِّق ـَ السِّ  .َما َبْق

 .مِاَئةٌ : َواْلُفـَقَّةُ 

ـِ : واْلَحْظرُ   .َكْحُق مِاَئَتْق

ـْ َخْؿِسِؿاَئٍة إَِلك َأْلٍػ : َواْلَعْرُج 
 هـا. مِ

ـ اإلبؾ أن مـ: ومػفقم الحديث ٓ أن يشاء رهبا، فقفا زكاةفؾقس ؛ كان مالف أربع م  .إ

 :أْصب١ ايصنا٠ :َطأي١

ـُ َطْبدِ  طـ ُثَؿاَمةُ ، يف البخاري   ْب
ِ
ـِ  اهلل َثفُ ، َأنا َأَكًسا، َأكَسٍ ْب ، ڤ َأنا َأبَا بَْؽرٍ : َحدا

َفُف إَِلك ا َوجا ـِ  َكتََب َلُف َهَذا الؽَِتاَب َلؿا ـِ  بِْسؿِ : البَْحَرْي ْحَؿ  الرا
ِ
ِحقِؿ َهِذِه َفِريَضُة اهلل الرا

تِل َفَرَض َرُسقُل  َدَقِة الا   الصا
ِ
ـَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل تِل َأَمرَ ، َطَؾك الُؿْسؾِِؿق  - اهلُل بَِفا َرُسقَلفُ  َوالا

ـَ َطَؾك َوْجِفَفا»، - اهلل طقؾف وطؾك آلف وسؾؿ صؾك ـَ الُؿْسِؾِؿق َؾَفا ِم
ـْ ُسئِ ، َفَؿ

ـْ ُسئَِؾ  ـَ اإِلبِؾِ َفْؾُقْعطَِفا َوَم ـَ ِم ل َأْرَبٍع َوِطْشرِي
ـَ ، َفْقَقَفا َفالَ ُيْعِط فِ َفَؿا ُدوَكَفا ِم

ـَ  ـَ إَِلك َخْؿٍس َوَثالَثِق ـْ ُكؾِّ َخْؿٍس َشاٌة إَِذا َبَؾَغْت َخْؿًسا َوِطْشرِي ، الَغـَِؿ ِم
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ـَ إَِلك َخ ، بِـُْت َمَخاٍض ُأْكَثك َفِػقَفا ـَ َفِػقَفاَفنَِذا َبَؾَغْت ِستًّا َوَثالَثِق بِـُْت  ْؿٍس َوَأْرَبِعق

ٌة َصُروَقُة الَجَؿؾِ ، َلُبقٍن ُأْكَثك ـَ َفِػقَفا ِحؼَّ ـَ إَِلك ِستِّق َفنَِذا ، َفنَِذا َبَؾَغْت ِستًّا َوَأْرَبِعق

ـَ  ـَ إَِلك َخْؿٍس َوَسْبِعق َفِػقَفا َجَذَطٌة َفنَِذا َبَؾَغْت َيْعـِل ِستًّا ، َبَؾَغْت َواِحَدًة َوِستِّق

ـَ  ـَ إَِلك تِْسِعق ـَ  َفِػقَفا، َوَسْبِعق ـَ إَِلك ِطْشرِي ْسِعق
بِـَْتا َلُبقٍن َفنَِذا َبَؾَغْت إِْحَدى َوتِ

َتاِن َصُروَقَتا الَجَؿؾِ ، َوِماَئةٍ  ـَ َوِماَئةٍ ، َفِػقَفا ِحؼَّ َفِػل ُكؾِّ ، َفنَِذا َزاَدْت َطَؾك ِطْشرِي

ـَ  ةٌ بِـُْت َلُبقٍن َوفِل ُكؾِّ  َأْرَبِعق ـَ ِحؼَّ ـَ اإِلِبؾِ ، َخْؿِسق َّٓ َأْرَبٌع ِم ـْ َمَعُف إِ ـْ َلْؿ َيُؽ ، َوَم

َّٓ َأْن َيَشاَء َربَُّفا قَفا َصَدَقٌة إِ
ـَ اإِلبِؾِ ، َفَؾْقَس فِ َفِػقَفا َشاٌة َوفِل ، َفنَِذا َبَؾَغْت َخْؿًسا ِم

ـَ إِلَ  ـَ َوِماَئٍة َشاةٌ َصَدَقِة الَغـَِؿ فِل َسائَِؿتَِفا إَِذا َكاَكْت َأْربَِعق َفنَِذا َزاَدْت َطَؾك  ،ك ِطْشرِي

ـِ َشاَتانِ  ـَ َوِماَئٍة إَِلك ِماَئتَْق ـِ إِلَك َثالَِث ِماَئةٍ ، ِطْشرِي َفِػقَفا َثالَُث ، َفنَِذا َزاَدْت َطَؾك ِماَئتَْق

ُجِؾ َكاقَِصًة  َكاَكْت  َفنَِذا، َفِػل ُكؾِّ ِماَئٍة َشاةٌ ، َفنَِذا َزاَدْت َطَؾك َثالَِث ِماَئةٍ ، ِشقَاهٍ  َسائَِؿُة الرَّ

ـَ َشاًة َواِحَدةً  ـْ َأْربَِعق ِة ُرْبُع الُعْشرِ ، ِم قَّ َّٓ َأْن َيَشاَء َربَُّفا َوفِل الرِّ َفنِْن ، َفَؾْقَس فِقَفا َصَدَقٌة إِ

ـَ َوِماَئةً  َّٓ تِْسِعق ـْ إِ َّٓ َأْن َيَشاَء َربُّ ، لَْؿ َتُؽ  .(1)«َفاَفَؾقَْس فِقَفا َشْلٌء إِ

 :ب١ُٝٗ األْعاّ بٝإ األضٓإ املعترب٠ يف شنا٠ :َطأي١

 :وبقان إسـان هق طؾك الـحق التالل

 .هل التل أتك طؾقفا حقل ودخؾت يف الثاكقة: بـت الؿخاض :إول

 .هل التل أتك طؾقفا حقٓن ودخؾت يف الثالثة: بـت الؾبقن :الثاين

ة: الثالث وهل التل ، أي أهنا بؾغت أن يطرقفا الػحؾ: َصُروَقة اْلَجَؿؾِ ، الِحؼَّ

 .أتت طؾقفا ثالث سـقـ ودخؾت يف الرابعة

بِِؾ َصَدَقُة اْلَجَذَطِة َوَلْقَسْت ِطـَْدُه »: ِويفْ ِرواية لؾبخاري ـْ اإْلِ ـْ َبَؾَغْت ِطـَْدُه ِم َم
                                                                                       

 (.3131أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)
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ُة َوَيْجَعُؾ  َفا ُتْؼَبُؾ ِمـُْف اْلِحؼَّ ٌة َفنِكَّ ـِ إِْن اْسَتْقَسَرَتا َلُف َأْو  َجَذَطٌة َوِطـَْدُه ِحؼَّ َمَعَفا َشاَتْق

ُة َوِطـَْدُه اْلَجَذَطُة  ِة َوَلْقَسْت ِطـَْدُه اْلِحؼَّ ـْ َبَؾَغْت ِطـَْدُه َصَدَقُة اْلِحؼَّ ـَ ِدْرَهًؿا َوَم ِطْشرِي

ـَ ِدْرَهًؿا َأوْ  ُق ِطْشرِي َفا ُتْؼَبُؾ ِمـُْف اْلَجَذَطُة َوُيْعطِقِف اْلُؿَصدِّ ـْ َبَؾَغْت  َفنِكَّ ـِ َوَم َشاَتْق

 َّٓ ِة َوَلْقَسْت ِطـَْدُه إِ َفا ُتْؼَبُؾ ِمـْفُ  ِطـَْدُه َصَدَقُة اْلِحؼَّ بِـُْت َلُبقٍن َوُيْعطِل  بِـُْت َلُبقٍن َفنِكَّ

ـْ َبَؾَغْت َصَدَقُتفُ  ـَ ِدْرَهًؿا َوَم ـِ َأْو ِطْشرِي ٌة  َشاَتْق َفا ُتْؼَبُؾ ِمـُْف بِـَْت َلُبقٍن َوِطـَْدُه ِحؼَّ َفنِكَّ

ـْ َبَؾَغْت َصَدَقُتفُ  ـِ َوَم ـَ ِدْرَهًؿا َأْو َشاَتْق ُق ِطْشرِي ُة َوُيْعطِقِف اْلُؿَصدِّ بِـَْت َلُبقٍن  اْلِحؼَّ

َفا ُتْؼَبُؾ ِمـْفُ  َوَلْقَسْت ِطـَْدُه َوِطـَْدهُ  بِـُْت َمَخاٍض َوُيْعطِل َمَعَفا  بِـُْت َمَخاٍض َفنِكَّ

ـَ  ـِ ِطْشرِي  .(1)«ِدْرَهًؿا َأْو َشاَتْق

ـْ َبَؾَغْت َصَدَقُتفُ »: ِويفْ ِرواية لف  بِـُْت  َوِطـَْدهُ ، بِـَْت َمَخاٍض َولَْقَسْت ِطـَْدهُ  َوَم

ـِ ، لَبُقنٍ  ـَ ِدْرَهًؿا َأْو َشاَتْق ُق ِطْشرِي َفا ُتْؼبَُؾ ِمـُْف َوُيْعطِقِف الُْؿَصدِّ ـْ ، َفنِكَّ َفنِْن لَْؿ َيُؽ

ـُ  ِطـَْدهُ  ُف ُيْؼبَُؾ ِمـُْف َوَلْقَس َمَعُف َشْلءٌ  بِـُْت َمَخاٍض َطَؾك َوْجِفَفا َوِطـَْدُه اْب  .(2)«لَبُقٍن َفنِكَّ

ٍق »: ِويفْ ِرواية ـَ ُمَتَػرِّ َدَقةِ ، َوٓ َيْجَؿُع َبْق ُق َبْقـ ُمْجَتِؿٍع َخْشَقَة الصَّ َٓ ُيَػرِّ  .(3)«َو

ـْ »: ِويفْ ِرواية ـِ َوَما َكاَن ِم ِقيَّةِ ، َخِؾقَطْق ُفَؿا َيَتَراَجَعاِن َبْقـَُفَؿا بِالسَّ  .(4)«َفنِكَّ

 سهِ اؾُع ٚايتفسٜل بني األْعاّ املدتًط١ خػ١ٝ ايصدق١؟ :َطأي١ 

ٍق »: وقال ـَ ُمَتَػرِّ َدَقةِ ، َوٓ َيْجَؿُع َبْق ُق َبْقـ ُمْجَتِؿٍع َخْشَقَة الصَّ َٓ ُيَػرِّ  .«َو

ٓ يؾزم أن ، مـ كان لف غـؿ ولؿ تبؾغ الـصاب: والؿراد مـ هذا الحديث

فال ، ومـ كان مالف مع غقره وقد بؾغ الـصاب، يجؿع مع غقره حتك تبؾغ الـصاب
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 .يجقز لفؿ أن يتػرقا مـ أجؾ أن ٓ يعطقا الزكاة

حال طؾقفا الحقل ، وأخر معف طشر شقاه، أحدهؿ معف ثالثقـ شاه: مثاًل 

، خذ غـؿؽ: قال، إلك قبؾ الحقل بليام لؽـ ربؿا يؿؽثقن، وجبت طؾقفؿ شاة

 .ففذا الػعؾ ٓ يجقز، فنذا ذهب الحقل طادت إلك مرطاها؛ وأكا آخذ غـؿل

 :شنا٠ اـًٝط يف ب١ُٝٗ األْعاّ :َطأي١

ـِ »: وققلف ـْ َخِؾقَطْق ِقيَّةِ : َوَما َكاَن ِم ُفَؿا َيَتَراَجَعاِن َبْقـَُفَؿا بِالسَّ  .«َفنِكَّ

أكا ُأططل ، ُيخَرج شاة، وأخر معف طشر شقاه، ثالثقنإذا كان معل : بقاكف

 .بحقث ٓ يؼع الظؾؿ، وأخر يعطل مؿا يقازي العشر، مؿا يقازي الثالثقـ

 :اهلس١َ ٚذات ايعٛاز ٚايتٝظ يف شنا٠ ب١ُٝٗ األْعاّ :َطأي١

َٓ َذاُت »: كؿا فِل ِرَواَية ڤ قال َدَقِة َهرَِمٌة َو ل الصَّ
َٓ ُيْخَرُج فِ َٓ َو ُطَقاٍر َو

ُق  َّٓ َما َشاَء اْلُؿَصدِّ  .(1)«َتْقٌس إ

أما إذا كان ، فقمخذ مـف، إٓ إذا كان مالف كؾف مـ هذا الصـػ، هذا هق إصؾ

وإكؿا يمخذ ، وٓ يمخذ الفرم، فال يمخذ الجقد، ومتقسط، وهرمٌ ، مالف جقادٌ 

 .وٓ ُيظَؾؿ صاحب الؿال، حتك ٓ ُيظَؾؿ الػؼقر، الؿتقسط

حتك يـزو بف طؾك ، ٕن التقس قد يحتاجف صاحب الغـؿ، يمخذ مـف التقسوٓ 

 .الغـؿ

، أو يبقعف، فال يستػقد مـ التقس إٓ أن يذبحف، والتقس ٓ يحتاجف الػؼقر

ربؿا ، إذا تقسرت لف شاة، جعؾ لف اكثك، حقـ جعؾ الصدقات ملسو هيلع هللا ىلص والـبل

 .واستػاد مـفا، وأرضعت، حؿؾت
                                                                                       

 (.3133أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)
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 :ايتٝظ يف ايصنا٠َت٢ جيٛش إٔ خيسز  :َطأي١

 :يلخذ التقس يف حالتقـ

 . إذا احتاجف الؿصدق: إولك

 .إذا كان كؾ مال الذي يدفع الزكاة تققس: الثاكقة

 :ذكر أدلة زكاة البؼر 

ـْ ُمَعاذٍ    َأنا َرُسقَل : ڤ َوَط
ِ
ـَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـِ َأْمَرُه َأْن َيْلُخَذ مِ َفُف إَِلك اْلَقَؿ ا َوجا َلؿا

ـْ 
ـَ َتبِقًعا َأْو َتبِقَعةً اْلَبَؼِر مِ ـَ ُمِسـاةً ، ُكؾِّ َثاَلِثق ـْ َأْرَبِعق

ـْ ُكؾِّ َحالِؿٍ . َومِ
: َيْعـِل - َومِ

ـَ اْلَؿَعافِِريِّ  - ُمْحَتؾِؿٍ 
ـِ : ِديـَاًرا َأْو َطْدَلُف مِ  .(1)«ثَِقاٌب َتُؽقُن بِاْلَقَؿ

ـَ َفِػقَفا ِطْجٌؾ »: ولِؾـَِّسائل  .(2)«َتابٌِع َجَذٌع َأْو َجَذَطةٌ َفنَِذا َبَؾَغْت َثاَلثِق

َؿاُء اْلُعْشرَ »: ولِؾـَِّسائل ا َسَؼْت السا َوالِل ، َفَلَمَركِل َأْن آُخَذ مِؿا َ بِالدا
َوفِقَؿا ُسِؼل

وقد جاء أيًضا مـ ، ڤ بـحق مـ حديث أكس ولؾدارمل، (3)«كِْصَػ اْلُعْشر

 .لؽـف يف الباب؛ وهق ضعقػ، وفقف صقل، ڤ حديث معاذ

  َبَعَثـِل َرُسقُل »: َقاَل  ڤ َأنا ُمَعاًذا: َوفِل ِرَواَية ٕحؿد
ِ
ُق َأْهَؾ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ُأَصدِّ

ـِ  ـَ َتبِقًعا، اْلَقَؿ ـْ ُكؾِّ َثاَلِثق
ـَ اْلَبَؼِر مِ

: َوالتابِقعُ : َقاَل َهاُرونُ  -. َوَأَمَركِل َأْن آُخَذ مِ

ـْ ُكؾِّ ، - اْلَجَذُع َأِو اْلَجَذَطةُ 
ـَ ُمِسـاًة َقاَل َومِ ـَ : َأْرَبِعق

 َأْن آُخَذ مِ
ا
َفَعَرُضقا َطَؾل

ـَ  َْرَبِعق ْٕ ـَ : َقاَل  -، ا َْرَبِعق ْٕ ـَ ا ـَ ، َهاُروُن َما َبْق ْبِعق ـَ َوالسا تِّق ـَ السِّ ـَ َوَبْق ، واْلَخْؿِسق

ـَ  ـَ َوالتِّْسِعق ـَ الثاَؿاكِق   تاك َأْسَلَل َرُسقَل َوُقْؾُت َلُفْؿ َح ، َفَلَبْقُت َذاكَ  - َوَما َبْق
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـْ َذلَِؽ؟ َفَؼِدْمُت   ، َط
ا
ـَ َتبِقًعا»، ملسو هيلع هللا ىلص َفَلْخَبْرُت الـابِل ق

ـْ ُكؾِّ َثاَلثِ
، َفَلَمَركِل َأْن آُخَذ مِ

                                                                                       

 (.2130(، والـسائل برقؿ: )621(، والرتمذي برقؿ: )3326أخرجف أبق داود برقؿ: ) (1)

 ين: حسـ صحقح.(، وقال اإلمام إلبا2131أخرجف الـسائل يف ســف برقؿ: ) (2)

 ، وقال اإلمام إلباين: حسـ صحقح.- ڤ -(، مـ حديث معاذ 2110أخرجف الـسائل يف ســف برقؿ: ) (3)
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ـَ ُمِسـاةً  ـْ ُكؾِّ َأْرَبِعق
ـِ ، َومِ ـَ َتبِقَعْق تِّق ـَ السِّ

ـَ ُمِسـاًة َوَتبِقًعا، َومِ ْبِعق ـَ السا
ـَ ، َومِ

َومِ

ـِ ا ـَ ُمِسـاَتْق ـَ َثاَلَثَة َأْتَباعٍ ، لثاَؿاكِق ـَ التِّْسِعق
ـِ ، َومِ ـَ اْلِؿاَئِة ُمِسـاًة َوَتبِقَعْق

ـَ ، َومِ
َومِ

ـِ َوَتبِقًعا ـَ َومِاَئٍة َثاَلَث ُمِسـااٍت َأْو َأْرَبَعَة َأْتَباعٍ ، اْلَعْشَرِة َواْلِؿاَئِة ُمِسـاَتْق ـَ اْلِعْشِري
. َومِ

  َمَركِل َرُسقُل َوأَ : َقاَل 
ِ
ـَ َذلَِؽ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َٓ آُخَذ فِقَؿا َبْق ـَ : َوَقاَل َهاُرونُ ، َأْن  فِقَؿا َبْق

َٓ َفِريَضَة فِقَفا، َذلَِؽ َشْقًئا َْوَقاَص  ْٕ ٓا َأْن َيْبُؾَغ ُمِسـاًة َأْو َجَذًطا َوَزَطَؿ َأنا ا  .(1)«إِ

والصحقح أن ، ملسو هيلع هللا ىلص الـبلهذا الحديث فقف أن معاًذا رجع إلك : تيبيه ٍاو

، ملسو هيلع هللا ىلص وما رجع معاذ مـ القؿـ حتك مات الـبل، ملسو هيلع هللا ىلص معاًذا لؿ يرجع إلك الـبل

 :يقضح ذلؽ الرواية أتقة

 َأنا ُمَعاذَ 
ِّ
ـْ َصاُوٍس اْلَقَؿاكِل ـَ َبَؼَرًة َتبِقًعا  َط ق

ـْ َثاَلثِ
َْكَصاِريا َأَخَذ مِ ْٕ ـَ َجَبٍؾ ا ْب

ـَ َبَؼَرًة  ـْ َأْرَبِعق
 بَِؿا ُدوَن َذلَِؽ َفَلَبك َأْن َيْلُخَذ مِـُْف َشْقًئا َوَقاَل َلْؿ َأْسَؿْع َومِ

َ
ُمِسـاًة َوُأتِل

ـْ َرُسقلِ 
  مِ

ِ
 َرُسقُل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

َ
  فِقِف َشْقًئا َحتاك َأْلَؼاُه َفَلْسَلَلُف َفُتُقفِّل

ِ
َقْبَؾ َأْن َيْؼُدَم  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـُ َجَبؾٍ  ُمَعاذُ   .ففق مـؼطع، ڤ معاذ وصاوس لؿ يسؿع مـ، (2)«ْب

ٕ يف شنا٠ اإلبٌ إذا مل جيد املتصدم ايطٔ ايٛادب عًٝ٘؟ :َطأي١  اؾربا

بـت  فؿـ وجبت طؾقف، أن يف اإلبؾ الجربان، ومـ الؿسائؾ التل لؿ ُتذَكر

أو الؿصدق هق الذي ُيعطل ، فنن الساطل؛ ولقس لديف إٓ جذطة، مخاض

 .الؿتصدق شاتقـ أو طشريـ ديـاًرا
                                                                                       

إسـاده ضعقػ؛ »قال الؿحؼؼ طؾك الؿسـد ط الرسالة: (، 22081أخرجف أحؿد يف مسـده برقؿ: ) (1)

بـ  الـسب، ففق أخق مروانبـ الحؽؿ مجفقل الحال، معروف  بـ أسامة، وشقخف يحقك لجفالة سؾؿة

 .«بـ طػان بـ أمقة ابـ طّؿ طثؿان العاص بـ أبل الحؽؿ

(، 3/212(، ومـ صريؼف أخرجف الشافعل )683برقؿ: )« ط الرسالة»أخرجف مالؽ يف الؿقصل مرساًل  (2)

(، 3101« )مسـده»(، والشاشل يف 308«: )الؿراسقؾ»(، وأبق داود يف 6836«: )مصـػف»الرزاق يف  وطبد

 (.3322(، والبغقي: )1/18والبقفؼل: )
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فنن الؿتصدق هق ؛ بـت مخاض ولقس معف إٓ، طؾقف جذطة وجبتومـ 

ق شاتقـ  .أو طشريـ ديـاًرا، الذي ُيعطل الؿصدِّ

 .بـت مخاض ُيجزئ طـ الؾبقن لبقن فنن ابـ إٓ إذا كان معف ابـ

جذطة  ويؽقن الُؿعطك لؾجربان، والشاتان الؾتان تمخذان جربان لؾجذطة

 .أو ثـقة مـ الؿعز، مـ الضلن

 .هل ما تؿ لف ستة أشفر: والجذطة مـ الضلن

 .هل ما تؿ لف السـة: والثـقة مـ الؿعز

 .ولق أخرج أكرب مـ سـف جاز

 .جاز، بـت لبقن وأخرج، بـت مخاض ولق كان طؾقف

 .وٓ مدخؾ لؾجربان يف غقر اإلبؾ: فائدة 

 َت٢ جيصئ ايرنس يف ايصنا٠؟ :َطأي١

أن يؽقن جؿقع الؿال ، يف حالة واحدةأهنا ٓ ُتجزئ الذكقر إٓ  وقد قؾـا

 .بـت مخاض لبقن بدل أو يف آبؾ يمخذ ابـ، ذكقًرا

 :ملخص ىصاب الغيه: فائدة 

 .شاة: فقفا، مـ أربعقـ إلك مائة وطشريـ

 شاتان: فقفا، إلك مائتقـ، ومـ مائة وواحد وطشرون

كؾ ثؿ بعد ذلؽ يف ، ثالث شقاه: فقفا، ومـ مائتقـ وواحد إلك ثالث مائة

 .مائة شاة

 :فائدة ملخص زكاة البقر 

 .تبقع أو تبقعة: فقفا، مـ ثالثقـ إلك تسعة وثالثقـ

 .مسـ أو مسـة: فقفا، مـ أربعقـ إلك تسعة وخؿسقـ
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 .تبقعان أو تبقعتان: فقفا، ومـ ستقـ إلك تسعة وستقـ

 .تبقع ومسـة: فقفا، ومـ سبعقـ إلك تسعة وسبعقـ

 .ِويفْ كؾ أربعقـ مسـة، تبقع أو تبقعةوما زاد طـ ذلؽ يف كؾ ثالثقـ 

ذكركا  ولؽـ، والغـؿ، والبؼر، بزكاة اإلبؾ: ويف الباب أحؽام أخرى تتعؾؼ

 .أشفر إحؽام

َٓ فِقَؿا ُدوَن َخْؿَسِة َأْوُسٍؼ َصَدَقةٌ »: قوله  .«َو

 .«حتك يبؾغ خؿسة أوسؼ، وٓ ثؿر، ٓ زكاة يف حب»: ويف لػظ لؿسؾؿ

 :َكداز ايٛضل :َطأي١

 .يساوي ستقن صاًطا: والقْسؼ

 .يساوي أربعة أمداد بؽػ الرجؾ الؿعتدل: والصاع

 .ثالثؿائة صاع تساوي: فالخؿس إوسؼ

 :األْٛاع اييت تهٕٛ فٝٗا ايصنا٠ بايٛضل :َطأي١

 .والشعقر، والحـطة، والزبقب، يف التؿر: وإوسؼ تؽقن يف أربعة أكقاع

 :الزكاة مـ الحبقبوقد اختؾػ العؾؿاء فقؿا تجب فقفا 

فذهب كثقٌر مـ أهؾ العؾؿ إلك أن الزكاة ُتخَرج مـ كؾ مؽقٍؾ أو مقزون 

 .والصحقح إول وأهنا تخرج مـ إصـاف إربعة

 :ايصنا٠ يف اـطسٚات ٚايفٛان٘ :َطأي١

ًٓ بؼقل، يف الخضروات والػقاكف ذهب الجؿفقر إلك الزكاة اهلل  مستد

 .[313: إكعام] ﴾ۇ ۇ ڭ ڭ﴿: تعالك

ـَ ، َأنا ُمَعاًذا، بـ َصْؾَحةَ  أبل شقبة طـ مقسك وأخرج ابـ ا َقِدَم اْلَقَؿ َلْؿ »َلؿا



              

 63 الزكاة كتاب
 

َكاةَ  ـَ اْلِحـَْطةِ ، َيْلُخِذ الزا
ٓا مِ ِعقرِ ، إِ بِقِب ، َوالتاْؿرِ ، َوالشا مـؼطع بقـ  وهذا، (1)«َوالزا

والحديث يف ، وإسـاده صحقح، وأخرجف الدار قطـل وجادة، مقسك ومعاذ

 .آرواء

؛ وٓ يف الػقاكف، أن ٓ زكاة يف الخضروات: والصحقح الذي طؾقف التحؼقؼ

 .مـ الحؼ الذي يؽقن يف الحصاد إٓ ما ُيخِرجف اإلكسان

َْرَبَعةِ »: ويف الحديث  ْٕ َْصـَاِف ا ْٕ ـْ َهِذِه ا َّٓ ِم َدَقَة إِ ِعقرِ : َٓ َتْلُخَذا الصَّ الشَّ

بِقِب َوالتَّْؿرِ َواْلِحـَْطِة   .(2)«َوالزَّ

 شنا٠ اؿبٛب ٚايجُاز؟ :َطأي١

 :زكاة الحبقب وما يف باهبا لف حآن

 .الُعشر: فػقفا، أن ُتسَؼك بإهنار والسؿاء: إول

 .ُرْبع الُعشر: فػقفا، أن ُتسَؼك بالساكقة وما يف باهبا: الثاين

 بالسؿاء وإهنار
َ
فتؽقن ، كؾػتف يسقرة تؽقن، والسبب يف ذلؽ أن ما ُسِؼل

 .زكاتف أكثر

 بالساكقة
َ
 .فتؽقن الزكاة فقف أقؾ، فؽؾػتف ثؼقؾة طؾك الؿزارع، وأما ما ُسِؼل

  ودل طؾك ما تؼدم حديث َطْبدِ 
ِ
ـِ ُطَؿرَ  اهلل  ، ڤ ْب

ِّ
ـِ الـابِل فِقَؿا »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص َط

َؿاُء َواْلُعُققُن َأْو َكاَن َطَثرِيًّا اْلُعْشرُ   .(3)«َوَما ُسِؼَل بِالـَّْضِح كِْصُػ اْلُعْشرِ ، َسَؼِت السَّ

َْكَفاُر َوالَْغقْؿُ »: َوَجاَء فِل َخبَِر ُمْسؾِؿٍ  ْٕ َوفِقَؿا  ،الُعْشقر - َأِي الَْؿَطرُ  - فِقَؿا َسَؼِت ا
                                                                                       

لباين 803(،، وهق يف اإلرواء برقؿ: )30022شقبة رقؿ: ) مصـػ ابـ أبل (1)  .(، وقد صحقحف اإلمام ٕا
(، وغقرهؿا، وهق مرسؾ، 3123(، والدارقطـل برقؿ: )3131أخرجف الحاكؿ يف مستدركف برقؿ: ) (2)

 (.803وصححف اإلمام إلباين يف اإلرواء برقؿ: )

 (.3181أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (3)
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اكَِقِة كِْصُػ اْلُعْشر  .(1)«ُسِؼَل بِالسَّ

َْكَفاُر َواْلُعُققنُ فِقَؿا َسَؼِت »: َأبِل َداُوَد بَِسـٍَد َصِحقٍح  ســَوفِل  ْٕ َؿاُء َوا َأْو ، السَّ

ـَ اْلَؿاءِ  - َكاَن َبْعاًل  َقاكِل، اْلُعْشرُ  - َأْي َما َيْشَرُب ِبُعُروِقِف لُِؼْربِِف ِم قَؿا ُسِؼَل بِالسَّ
، َوفِ

 .(2)«َأِو الـَّْضِح كِْصُػ اْلُعْشرِ 

 

 

  

                                                                                       

 .- ڤ -اهلل  بـ طبد (، مـ حديث جابر183أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (1)

 يف صحقح الســ. (، وصححف إلباين 3316أخرجف أبق داود يف ســف برقؿ: ) (2)
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 لٔظ علٙ املطله »: رحدٓح

 د«يف عبدِ ّال فسضُ صدق٘

 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ  - 178   َأنَّ َرُسقَل ، ڤ )َط
ِ
َلْقَس َطَؾك اْلُؿْسِؾِؿ ِفل »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

 َٓ  .(1)«فرسف َصَدَقةٌ  َطْبِدِه َو

ِققِؼ »: َوفِل َلْػظٍ  ل الرَّ
َّٓ َزَكاَة اْلِػْطرِ فِ  (.(2)«إ

l: 

ِققِؼ »: قوله ل الرَّ
َّٓ َزَكاَة اْلِػْطرِ فِ بـ بؽقر  مخرمةأخرجف مسؾؿ مـ صريؼ : «إ

 .وأطؾفا الدارقطـل طؾك أهنا وجادة، طـ أبقف

 .اهلل ومؽحقل وفقف رجؾ مبفؿ بقـ طبقد (3311) وأخرجفا أبق داود

 طـ الزكاد أبل طـ ،اهلل طبقد صريؼ مـ ،(2023) الســ يف قطـل الدار وأخرجف

 .ڤ هريرة أبل

لؿصؾحة الؿسؾؿقـ أو ، بقاٌن أن ما اقتـاه اإلكسان لؿصؾحتف: ويف احلديث

 .والخقؾ وما يف باهبا، ولق َكُثَر إطبد، فؾقس فقف زكاة

 .ايصدق١ يف اـٌٝ ٚايسقٝل :َطأي١

 .اهلل صدقة الخقؾ أن ُيَجاَهد طؾقف يف سبقؾ
                                                                                       

 (.182(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3161أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)

ٓا َصَدَقُة اْلِػْطرِ  َلْقَس فِل اْلَعْبدِ »(، بؾػظ: 182أخرجف مسؾؿ برقؿ: ) (2) ، وأبق داود برقؿ: «َصَدَقٌة إِ

قِقِؼ »بؾػظ: (، 3311) ٓا َزَكاُة اْلِػْطِر فِل الرا  (.2021، والدارقطـل برقؿ: )«إِ
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  َطْبدِ  طؾك ما يليت بقاكف يف حديث، أن يمدى طـف زكاة الػطر وصدقة العبد
ِ
ـِ  اهلل ْب

  َرُسقُل َفَرَض »: َقاَل  ڤ ُطَؿرَ 
ِ
َطَؾك  - َأْو َقاَل َرَمَضانَ  - َصَدَقَة اْلِػْطرِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ُْكَثك َواْلُحرِّ َواْلَؿْؿُؾقكِ  ْٕ َكِر َوا ـْ َتْؿرٍ : الذا
ـْ َشِعقرٍ ، َصاًطا مِ

: َقاَل « َأْو َصاًطا مِ

ـْ ُبر  »
ِغقِر َواْلَؽبِقرِ ، َفَعَدَل الـااُس بِِف كِْصَػ َصاٍع مِ  .(1)«َطَؾك الصا

اَلةِ »: َوفِل َلْػظٍ   .(2)«َأْن ُتَمدَّى َقْبَؾ ُخُروِج الـَّاِس إَلك الصَّ

 شنا٠ عسٚض ايتذاز٠؟ :َطأي١

فػقفا زكاة العروض طؾك ما ؛ والخقؾ لؾتجارة لؽـ إن كان قد اقتـك إطبد

 .اهلل يليت بقاكف إن شاء

سقارات أو ، أو أسقاق، أو طؿارات، ومثؾف مـ كان لديف معدات مـ مصاكع

وإكؿا الزكاة فقؿا خرج مـ أمقالفا إذا بؾغ ، فؾقس طؾقف زكاة يف أصقلفا، لإليجار

 .الـصاب وحال طؾقف الحقل

، ٓ طؾك الؽافر؛ بقان أن الزكاة إكؿا تعّقـ وجقهبا طؾك الؿسؾؿ: ويف احلديث

، إٓ أهنؿ ٓ تؼبؾ مـفؿ الزكقات، وإن كان الؽػار مخاصبقن بػروع الشريعة

 .وغقر ذلؽ مـ الطاطات، والصؾقات

 ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ﴿: قال تعالك

 .[31: التقبة] ﴾ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى

 :ايعبٝد يف املعاَالت ًٜشكٕٛ بايبٗا٥ِ :َطأي١

يف الحديث بقاٌن لؿا طؾقف إصقلققن مـ أن العبقد يف الؿعامالت : فائدة 

                                                                                       

 (.181(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3332أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)

 (.186(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3301أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (2)



              

 67 الزكاة كتاب
 

، وُيرَهـُقن، وُيشَترْون، وُيَباُطقن، الؿالقة ُيؾحؼقن بالبفقؿة مـ حقث أهنؿ ُيقَرثقن

 .إلك غقر ذلؽ مـ إحؽام التل تجرى طؾك العبقد، ويمجرون

 َٔ ِٖ َٔ ايعبٝد؟ :َطأي١

ال الؿسؾؿقـ مـ أكف ، ما يتبادر إلك أذهان الؽثقر ولقس الؿراد بالعبد مـ ُجفا

 .أو أحؿًرا، أو أبقًضا، وقد يؽقن أسقًدا، هق مؾؽ القؿقـ وإكؿا العبد، إسقد

الؿسؾؿقن  ويسرتقِّفُ ، هق الذي يمخذ يف حرب الؿسؾؿقـ والؽػار: ومؾؽ القؿقـ

 .مـ الؽػار

اهلل  وأما ما ذهب إلقف يحقك سؾؿل صاحب سريالكؽا هداه: تيبيه ٍاو 

أو يجعؾفا أبقها ، أو التل هتب كػسفا، إلك أن مؾؽ القؿقـ هق ما ُوجد مـ الُؾؼطاء

 .اهلل  فاسد يدل طؾك جفؾ قائؾف بشريعةففذا ققٌل ، مؾؽ يؿقـ

بؾ قد ُأخبِركا أكف تزوج ، ويدل أيًضا طؾك تجرئف طؾك الػتقى يف هذا الباب

 .طؾك كساء بحؽؿ هذه الػتقى

 .كعقذ باهلل مـ الضالل، وهذا لقس بزواج شرطل

فؾؿا كان الخقؾ مـ شلهنا ، ما طؾقف ديـ اإلسالم مـ الرفؼ بلتباطف: ويف احلديث

 .لؿ تدخؾ فقفا الزكقات، وقضاء الحاجات، تؽقن مـ شمون الحرب والؼتالأن 

 بٝإ بعض غؤٕٚ اـٌٝ؟ :َطأي١

 ، ڤ كؿا يف َحِديُث َأبِل ُهَرْيَرةَ  بؾ شلهنا
ِّ
ـْ الـابِل : اْلَخْقُؾ َثاَلَثةٌ »: َقاَل ، ملسو هيلع هللا ىلص َط

ا الَّتِل ِهَل َلُف ِوْزرٌ ، َوِهَل لَِرُجٍؾ َأْجرٌ ، َوِهَل لَِرُجٍؾ ِسْترٌ ، ِهَل لَِرُجٍؾ ِوْزرٌ  َفَرُجٌؾ ، َفَلمَّ

ْساَلمِ  ا الَّتِل ِهَل َلُف ِسْترٌ ، َفِفَل َلُف ِوْزرٌ ، َرَبَطَفا ِرَياًء َوَفْخًرا َوكَِقاًء َطَؾك َأْهِؾ اإْلِ ، َوَأمَّ

  َفَرُجٌؾ َرَبَطَفا فِل َسبِقؾِ 
ِ
َٓ رِ  ُثؿَّ َلْؿ َيـَْس َحؼَّ ، اهَّلل ل ُضُفقِرَها َو

 فِ
ِ
َفِفَل َلُف ، َقابَِفااهَّلل



 
68 

 

  3/جإفــادة ذوي األفهـــام بشرح عمدة األحكام

 

ا الَّتِل ِهَل َلُف َأْجرٌ  ْساَلمِ  َفَرُجٌؾ َرَبَطَفا فِل َسبِقؾِ ، ِسْتٌر َوَأمَّ َْهِؾ اإْلِ ِٕ  
ِ
فِل َمْرٍج ، اهَّلل

ـْ َذلَِؽ اْلَؿْرِج ، َوَرْوَضةٍ  ـْ َشْلءٍ ، َفَؿا َأَكَؾْت ِم ْوَضِة ِم َّٓ ُكتَِب َلفُ ، َأِو الرَّ َطَدَد َما ، إِ

َٓ َتْؼَطُع صَِقَلَفا ، َحَسـَاٌت ، َطَدَد َأْرَواثَِفا َوَأْبَقالَِفا، َوُكتَِب َلفُ ، َحَسـَاٌت َأَكَؾْت  َو

ـِ ، َفاْسَتـَّْت َشَرًفا َّٓ َكَتَب ، َأْو َشَرَفْق َٓ َمرَّ ، اهَّللُ َلُف َطَدَد آَثاِرَها َوَأْرَواثَِفا َحَسـَاٍت  إِ َو

َٓ ُيرِيُد َأْن َيْسِؼَقَفا، بَِفا َصاِحُبَفا َطَؾك َكْفرٍ  َّٓ َكَتَب ، َفَشرَِبْت ِمـُْف َو َطَدَد َما ، اهَّللُ َلفُ  إِ

 .«َحَسـَاٍت ، َشرَِبْت 

  قِقَؾ َيا َرُسقَل 
ِ
َّٓ َهِذِه ، َما ُأْكِزَل َطَؾلَّ فِل اْلُحُؿرِ َشْلءٌ »: َفاْلُحُؿُر؟ َقاَل : اهلل إِ

ُة اْلَجاِمَعةُ  َيَة اْلَػاذَّ ْٔ  ک ڑک ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ﴿: «ا

 .(1)«[8-2: الزلزلة] ﴾گ گ گ ک ک

 وما يف باهبا، والدبابات، كان يف مؼام الؿدرطات، والخقؾ يف الزمـ الؿاضل

: اهلل  ولذلؽ قال، والؽر والػر يؽقن بف، إذ أن الفجقم يؽقن طؾقف، أن
 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿

 . [60: إكػال] ﴾ې

 ڱ ڱ * ڳ ڳ ڳ گ﴿: اهلل تعالك هبا بؼقلف وقد أقسؿ

 .[3 - 3: العاديات] ﴾ۀ ڻ ڻ * ڻ ں ں *

 .وقد تؼدم معـا ذلؽ، الؿراد هبا الػريضة: «َصَدَقةٌ »: قوله

فالذي ، فباهبا واسع، ويف غقره مـ إبقاب، ففل داخؾٌة يف هذا: وأما الـافؾة

 .والػرس هق الصدقة القاجبة يف العبد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل كػاه رسقل

َٓ َفَرِسِف َصَدَقةٌ »: ملسو هيلع هللا ىلص ققل الـبلومػفقم   ل َطْبِدِه َو
أن  «َلْقَس َطَؾك اْلُؿْسِؾِؿ فِ

                                                                                       

 (.182أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (1)
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 .طؾك ما تؼدم بقاكف طؾقف صدقات يف غقرها مـ إمقال

َّٓ َزَكاَة اْلِػْطرِ »: قوله  كؿا هق معؾقم، آستثـاء هق أحد أكقاع التخصقص: «إ

 .يف أصقل الػؼف
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 ، ّالبٝس جباز، العجناٛ جباز»ر

 د«ّيف السناش اخلنظ، جباز ّاملعدٌ

 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ  - 179   َأنَّ َرُسقَل : ڤ )وَط
ِ
َواْلبِْئُر ، اْلَعْجَؿاُء ُجَبارٌ »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

َكاِز اْلُخْؿُس ، َواْلَؿْعِدُن ُجَبارٌ ، ُجَبارٌ  ل الرِّ
 .((1)«َوفِ

 اهث. البفقؿالدابة : والعجؿاء .الفدر الذي ٓ شلء فقف: الجبار :قال املصيف 

l: 

واإلبؾ ، والغـؿ، مـ البؼر، ُيطؾؼ طؾك جؿقع الدواب: «اْلَعْجَؿاءُ »: قوله

 .ٕهنا ٓ تتؽؾؿ

أو ، بؿعـك أهنا إذا طدت طؾك إكسان فؼتؾتف، يعـل هدر: «ُجَبارٌ »: قوله

إٓ إذا تعؿد إصالقفا وقد ، وٓ أرش، فال يؾزمف دية، لقس طؾك رهبا شلء، جرحتف

 .فنكف يضؿـ؛ أهنا تعدو طؾك الـاسطؾؿ مـ حالفا 

اْلَعْجَؿاُء ُجْرُحَفا ُجَباٌر َواْلبِْئُر ُجَباٌر »: ملسو هيلع هللا ىلص َقْقُلفُ : مسؾؿ قال الـقوي يف شرح

َكاِز الخؿس ل الرِّ
 .«َواْلَؿْعِدُن ُجَباٌر َوفِ

 : العجؿاء بالؿد
ِّ
َدمِل ْٔ َقِت اْلَبِفقَؿُة ، هل ُكؾُّ اْلَحَقَقاِن ِسَقى ا َطْجَؿاَء َوُسؿِّ

َٓ َتَتَؽؾاؿُ  َكاَفا 
ِ
ٕ. 

 .اْلَفَدرُ : َواْلُجَباُر بَِضؿِّ اْلِجقِؿ َوَتْخِػقِػ اْلَباءِ 
                                                                                       

 (.3230(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3111أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)
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ا َقْقُلفُ  َفَؿْحُؿقٌل َطَؾك َما إَِذا َأْتَؾَػْت َشْقًئا ، «اْلَعْجَؿاُء ُجْرُحَفا ُجَبارٌ »: ملسو هيلع هللا ىلص َفَلما

ْقِؾ بَِغْقِر ، بِالـاَفارِ  ـْ َمالِؽَِفاَأْو َأْتَؾَػْت بِالؾا
، َأْو َأْتَؾَػْت َشْقًئا َوَلْقَس َمَعَفا َأَحدٌ ، َتْػِريٍط مِ

 .َوُهَق ُمَراُد اْلَحِديِث ، َفَفَذا َغْقُر َمْضُؿقنٌ 

ا إَِذا َكاَن َمَعَفا َسائٌِؼ  َأْو ، َأْو بِِرْجؾَِفا، َفَلْتَؾَػْت بَِقِدَها، َأْو َراكٌِب ، َأْو َقائِدٌ ، َفَلما

َأْو ، َسَقاٌء َكاَن َمالًِؽا، َوَجَب َضَؿاُكُف فِل َماِل الاِذي ُهَق َمَعَفا، ِقهِ َوَكحْ ، َفِؿَفا

ٓا َأْن ُتْتؾَِػ ؛ َأْو َغْقَرهُ ، َأْو َوكِقاًل ، َأْو ُمقَدًطا، َأْو َغاِصًبا، َأْو ُمْسَتِعقًرا، ُمْسَتْلِجًرا إِ

اَرُة فِل َمالِفِ ، َمَعَفاآَدمِقًّا َفَتِجُب ِدَيُتُف َطَؾك َطاقَِؾِة الاِذي   .َواْلَؽػا

 .إِْتاَلُفَفا َسَقاٌء َكاَن بُِجْرٍح َأْو َغْقِرهِ : َواْلُؿَراُد بُِجْرِح اْلَعْجَؿاءِ 

َٓ َضَؿاَن فِقَفا: َقاَل اْلَؼاِضل إَِذا ؛ َأْجَؿَع اْلُعَؾَؿاُء َطَؾك َأنا ِجـَاَيَة اْلَبَفاِئِؿ بِالـاَفاِر 

ـْ َمَعفَ  َفُجْؿُفقُر اْلُعَؾَؿاِء ، َأْو َقائِدٌ ، َأْو َسائٌِؼ ، َفنِْن َكاَن َمَعَفا َراكٌِب ، ا َأَحدٌ َلْؿ َيُؽ

 .َطَؾك َضَؿاِن َما َأْتَؾَػْتفُ 

ٓا َأْن َيْحِؿَؾَفا الاِذي ُهَق َمَعَفا ، َٓ َضَؿاَن بُِؽؾِّ َحالٍ : َوَقاَل َداُوُد َوَأْهُؾ الظَّاِهرِ  إِ

 .ِصَدهُ َأْو َيؼْ ، َطَؾك َذلَِؽ 

َوابِّ : َوُجْؿُفقُرُهؿْ  ـَ الدا
اِرَيَة مِ  .َكَغْقِرَها َطَؾك َما َذَكْرَكاهُ ، َطَؾك َأنا الضا

ـُ َمالُِؽَفا َما َأْتَؾَػْت : َوَقاَل َمالٌِؽ َوَأْصَحاُبفُ   .َيْضَؿ

ِعلِّ 
افِ ـُ إَِذا َكاَكْت َمْعُروَفًة : َوَكَذا َقاَل َأْصَحاُب الشَّ ْفَسادِ َيْضَؿ َنا َطَؾْقِف ؛ بِاإْلِ

ِ
ٕ

 .َرْبُطَفا َواْلَحاَلُة َهِذهِ 

ا إَِذا َأْتَؾَػْت َلْقاًل  ـُ َصاِحُبَفا َما َأْتَؾَػْتفُ : َفَؼاَل َمالٌِؽ : َوَأمَّ  .َيْضَؿ

ِعلُّ َوَأْصَحاُبفُ 
افِ َط فِل ِحْػظَِفا: َوَقاَل الشَّ ـُ إِْن َفرا ٓا َفاَل ؛ َيْضَؿ  .َوإِ

َٓ فِل َكَفارٍ ، َٓ فِل َلْقؾٍ ، َٓ َضَؿاَن فِقَؿا َأْتَؾَػْتُف اْلَبَفائِؿُ : َأُبق َحـِقَػةَ َوَقاَل   .َو
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َٓ َضَؿاَن فِقَؿا َرَطْتُف َكَفاًرا  .َوُجْؿُفقُرُهْؿ َطَؾك َأكاُف 

ْقُث َوَسْحـُقنٌ  ـُ : َوَقاَل الؾَّ  هـا. َيْضَؿ

 .مـ الجـ واإلكسإكؿا يؾحؼ العؼالء : دلقؾ طؾك أن التؽؾقػ: وفيه

ـْ َطاِئَشةَ    َقاَل َرُسقُل : َقاَلْت ، ڤ، فَع
ِ
ـْ َثالٍث »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ـِ : ُرِفَع اْلَؼَؾُؿ َط َط

بِلِّ َحتَّك َيْبُؾغَ  ـِ الـَّائِِؿ َحتَّك َيْسَتْقِؼظَ ، الصَّ ـِ اْلَؿْجـُقِن َحتَّك ُيِػقَؼ ، َوَط  .(1)«َوَط

 
 
ـْ َطؾِل  ، ڤ وَط

ِّ
ـِ الـابِل ـْ َثاَلَثةٍ »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص َط َع اْلَؼَؾُؿ َط

ـِ الـَّائِِؿ َحتَّك : ُرفِ َط

بِلِّ َحتَّك َيْحَتِؾؿَ ، َيْسَتْقِؼظَ   الصَّ
ـِ ـِ اْلَؿْجـُقِن َحتَّك َيْعِؼَؾ ، َوَط  .(2)«َوَط

أن الجروح التل تؼع مـ العؼالء الؿؿقزيـ يدخؾ فقفا : ومػفقم الحديث

 .وإروش، الؼصاص

 غري املُٝص ٚاجملٕٓٛ ٚغريُٖا؟ ٌٖ جيب ايطُإ ع٢ً :َطأي١

ٕن ؛ فػقفا الضؿان: والؿؿقزيـ، والجراحات التل تؼع مـ غقر العؼالء

 .جرح الَعجؿاء الدلقؾ إكؿا استثـك

ثؿ سؼط بئًرا يف غقر صريؼ الؿسؾؿقـ إذا حػر رجؾ : «َواْلبِْئُر ُجَبار»: قوله

ألجله إلك الـزول يف البئر وهق أو ، إٓ إذا كان متسبًبا؛ لقس طؾقف شلء، إكساٌن فقفا

 .أو أكرهف إلك غقر ذلؽ فنكف يضؿـ، ٓ ُيحسـ فسؼط

أي إماكـ التل ُيستخرج مـفا الؿعادن وهل : «َواْلَؿْعِدُن ُجَبار»: قوله

فنذا اكطبؼت طؾقفؿ إكػاق وماتقا ، وربؿا استخرجقه مـ تحت إرض، الجبال

 .ٓ يؾزم شلء مـ الديات، فجرحفا جبارٌ 
                                                                                       

(، وصححف إلباين يف اإلرواء برقؿ: 2013(، وابـ ماجف برقؿ: )1118أخرجف أبق داود برقؿ: ) (1)

 بـػس إرقام الؿقجقدة. (، ويف صحقح الســ212)

 (.3121) (، والرتمذي يف ســف برقؿ:1103أخرجف أبق داود برقؿ: ) (2)
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َكازِ »: قوله ل الرِّ
 .هق دفـ الجاهؾقة مـ كـقز وكحقها: الركاز: «َوفِ

 .وطؾك هذا جؿاهقر العؾؿاء، أي خؿس ما يخرج: «الخؿس»: قوله

 .َوُهَق َأْيًضا ُمْجَؿٌع َطَؾْقفِ : (232/ 4قدامة يف الؿغـل ) قال ابـ

ـُ  َق ، اْلَحِديَث َٓ َكْعَؾُؿ َأَحًدا َخاَلَػ َهَذا : اْلُؿـِْذرِ  َقاَل اْب ـَ َفنِكاُف َفــرا ٓا اْلَحَس  إ

ـَ َما ُيقَجُد فِل َأْرِض اْلَحْرِب َوَأْرِض اْلَعَرِب  فِقَؿا ُيقَجُد فِل َأْرِض : َفَؼاَل ، َبْق

َكاةُ ، اْلَحْرِب اْلُخْؿُس   هـا. َوفِقَؿا ُيقَجُد فِل َأْرِض اْلَعَرِب الزا
 َا ٖٛ ايسناش؟ :َطأي١

 .الحديث يف هذا الؿقصـ هق بقان حؽؿ الركازالشاهد مـ ذكر 

 :وقد اختؾػ العؾؿاء يف معـك الركاز إلك أققال

 .أكف جؿقع الؿعادن الؿستخرجة مـ إرض: إول

 .وهذا الذي طؾقف الجؿاهقر، أكف دفـ الجاهؾقة: الثاين

َكاَز الاِذي َيَتَعؾاُؼ بِِف : (4/232بـ قدامة يف الؿغـل ) قال ُوُجقُب َأنا الرِّ

ـِ اْلَجاِهؾِقاةِ  ـْ ِدْف
 .اْلُخْؿِس َما َكاَن مِ

ـِ   ، َهَذا َقْقُل اْلَحَس
ِّ
ْعبِل  ، َوالشا

ِّ
افِِعل  .َوَأبِل َثْقرٍ ، َوَمالٍِؽ َوالشا

، َوُصَقِرِهْؿ َوُصُؾبِِفؿْ ، َكَلْسَؿاِء ُمُؾقكِِفؿْ ، َوُيْعَتَبُر َذلَِؽ بَِلْن ُتَرى َطَؾْقِف َطاَلَماُتُفؿْ 

 .َوَكْحِق َذلَِؽ ، ِر َأْصـَامِِفؿْ َوُصقَ 

ْساَلمِ   ، َفنِْن َكاَن َطَؾْقِف َطاَلَمُة اإْلِ
ِّ
ـْ ُخَؾَػاِء  ملسو هيلع هللا ىلص َأْو اْسُؿ الـابِل

َأْو َأَحٌد مِ

ـَ  ـْ ُقْرآِن َأَو َكْحُق َذلَِؽ ، َأْو َواٍل َلُفؿْ ، اْلُؿْسؾِِؿق
َكاُف مِْؾُؽ ُمْسؾٍِؿ ؛ َفُفَق ُلَؼَطةٌ ، َأْو آَيٌة مِ

ِ
ٕ

 .َلْؿ ُيْعَؾْؿ َزَواُلُف َطـْفُ 

ْساَلمِ   .َفَؽَذلَِؽ ، َوَطَؾك َبْعِضِف َطاَلَمُة اْلُؽْػرِ ، َوإِْن َكاَن َطَؾك َبْعِضِف َطاَلَمُة اإْلِ
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ـِ ، َكصا َطَؾْقِف َأْحَؿدُ  َنا الظااِهَر َأكاُف َصاَر إَلك ُمْسؾِؿٍ ؛ َمـُْصقرٍ  فِل ِرَواَيِة اْب
ِ
َوَلْؿ ، ٕ

ـَ ُيْعَؾْؿ زَ  ـْ مِْؾِؽ اْلُؿْسؾِِؿق ـَ ، َواُلُف َط  .َفَلْشَبَف َما َطَؾك َجِؿقِعِف َطاَلَمُة اْلُؿْسؾِِؿق

 أّ ٜػٌُ املعادٕ األخس٣؟، ٌٖ ايسناش خاص بايرٖب :َطأي١

 .والركاز طام يف الذهب والػظة والحديد والـحاس وغقره

َكاِز : (4/235قدامة يف الؿغـل ) قال ابـ ، الاِذي فِقِف اْلُخْؿُس فِل ِصَػِة الرِّ

ًٓ َطَؾك اْختاَِلِف َأْكَقاِطفِ  ِة َواْلَحِديِد ، َوُهَق ُكؾُّ َما َكاَن َما َهِب َواْلِػضا ـْ الذا
مِ

كَِقِة َوَغْقِر َذلَِؽ  ْٔ ْػِر َوالـَُّحاِس َوا َصاِص َوالصُّ  .َوالرا

ـِ ، َوَأبِل ُطَبْقدٍ ، َوُهَق َقْقُل إِْسَحاَق  ْأِي ، اْلُؿـِْذرِ  َواْب َوإِْحَدى ، َوَأْصَحاِب الرا

ـْ َمالٍِؽ  ـِ َط َواَيَتْق  ، الرِّ
ِّ
افِِعل  الشا

ْ
 .َوَأَحُد َقْقَلل

َخرُ  ْٔ َْثَؿانِ : َواْلَؼْقُل ا ْٕ ٓا فِل ا  .َٓ َتِجُب إ

َكاِز اْلُخُؿُس »: ُطُؿقُم ققلف ، َوَلـَا ل الرِّ
 .«َوفِ

ـْ 
َكاُف َماٌل َمْظُفقٌر َطَؾْقِف مِ

ِ
ارِ َوٕ َفَقَجَب فِقِف اْلُخْؿُس َمَع اْختاَِلِف ، َماِل اْلُؽػا

 .َكاْلَغـِقَؿةِ ، َأْكَقاِطفِ 

، َوَمالٍِؽ ، فِل َقْقِل إَمامِـَا، َفنِنا اْلُخُؿَس َيِجُب فِل َقؾِقؾِِف َوَكثِقِرهِ ؛ إَذا َثَبَت َهَذا

ْأِي   فِل ، َوإِْسَحاَق َوَأْصَحاِب الرا
ِّ
افِِعل  .اْلَؼِديؿِ َوالشا

ـْ ؛ ُيْعَتَبُر الـَِّصاُب فِقفِ : َوَقاَل فِل اْلَجِديدِ 
َكاُف َحؼُّ َماٍل َيِجْب فِقَؿا ُاْسُتْخِرَج مِ

ِ
ٕ

َْرضِ  ْٕ ْرعِ ، َفاْطُتبَِر فِقِف الـَِّصاُب ، ا  .َكاْلَؿْعِدِن َوالزا

َكاُف َماٌل َمْخُؿقٌس ، ُطُؿقُم اْلَحِديِث ، َوَلـَا
ِ
، َكاْلَغـِقَؿةِ ، َبُر َلُف كَِصاٌب َفاَل ُيْعتَ ، َوٕ

ْساَلمِ  َكاُف َماُل َكافٍِر َمْظُفقٌر َطَؾْقِف فِل اإْلِ
ِ
 .َفَلْشَبَف اْلَغـِقَؿةَ ، َوٕ

ْرُع َيْحَتاُج إَلك َطَؿٍؾ َوَكَقائَِب  ، َفاْطُتبَِر فِقِف الـَِّصاُب َتْخِػقًػا، َواْلَؿْعِدُن َوالزا
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َكازِ  َنا ، بِِخاَلِف الرِّ
ِ
ا َيْحَتِؿُؾ ، اْلَقاِجَب فِقِفَؿا ُمَقاَساةٌ  َوٕ َفاْطُتبَِر الـَِّصاُب لَِقْبُؾَغ َحدًّ

 اهـ. بِِخاَلِف َمْسَلَلتِـَا، اْلُؿَقاَساَة مِـْفُ 

 .هق الحؼ قدامة  وما ذهب ابـ

وجب طؾقف إخراج الُخُؿس مـف حال وجقده ، فنذا وجده الؿسؾؿ

 .الحقلوٓ ُيشرتط أن يحقل طؾقف ، واستخراجف

 .وٓ يؾحؼف كثقر شلء، ٕن الذي يجده ٓ يتعب؛ وكان يف الركاز الُخُؿس

ومسؾؿ ، وذكر وأكثك، مـ حر وطبد، ويجب الخؿس طؾك كؾ مـ وجده

 .قدامة  وهذا ققل أكثر العؾؿاء ذكر ابـ، وطاقؾ ومجـقن، وذمل
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 : فكٔل. بعح الييب عنس علٙ الصدق٘»ر

 د«...ّالعباع، ّخالد، مجٔل ميع ابً

 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ ) - 180   بََعَث َرُسقُل »: َقاَل  ڤ َوَط
ِ
َدَقةِ  َطَؾك ڤ ُطَؿرَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل . الصَّ

ـُ : َفِؼقَؾ  ـُ الَْقلِقدِ  َجِؿقٍؾ َوَخالُِد  َمـََع اْب   َوالَْعبَّاُس َطؿُّ َرُسقلِ ، ْب
ِ
َفَؼاَل  .ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

  َرُسقُل 
ِ
ـُ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل َّٓ َأْن َكاَن َفِؼقًرا، َجِؿقؾٍ  َما َيـِْؼُؿ اْب ا َخالٌِد  َفَلْغـَاهُ : إ : اهَّللُ؟ َوَأمَّ

ُؽْؿ َتْظِؾُؿقَن َخالًِدا   َوَقْد اْحَتَبَس َأْدَراَطُف َوَأْطَتاَدُه فِل َسبِقؾِ . َفنِكَّ
ِ
ا اْلَعبَّاُس . اهَّلل : َوَأمَّ

ُجِؾ ِصـُْق َأبِقِف ؟َأَما َش ، َيا ُطَؿرُ : ُثؿَّ َقاَل . َفِفَل َطَؾلَّ َوِمْثُؾَفا  .((1)««َعْرَت َأنَّ َطؿَّ الرَّ

l: 

 :وهل، لبقان مسللة مفؿة مـ مسائؾ الزكاة ساقف الؿصـػ 

 شنا٠ ايعسٚض يف ايتذاز٠؟ :َطأي١

 .َجْؿُع َطْرضٍ : اْلُعُروض: (249/ 4قدامة يف الؿغـل ) قال ابـ

ـْ اْلَؿالِ 
َْثَؿاِن مِ ْٕ ـْ الـاَباِت ، اْختاَِلِف َأكَْقاِطفِ َطَؾك ، َوُهَق َغْقُر ا

 َواْلَحقََقانِ ، مِ

 .َوَسائِِر اْلَؿالِ ، َواْلَعَؼارِ 

ـْ َمَؾَؽ َطْرًضا لِؾتَِّجاَرةِ  َمُف فِل آِخِر ، َوُهَق كَِصاٌب ، َفَحاَل َطَؾْقِف َحْقٌل ، َفِؿ َققا

 .َؿتِفِ َوُهَق ُرْبُع ُطْشِر قِق، َفَؿا َبَؾَغ َأْخَرَج َزَكاَتفُ ، اْلَحْقلِ 

ـَ َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ ِخاَلًفا فِل اْطتَِباِر اْلَحْقلِ  َٓ َكْعَؾُؿ َبْق  .َو
                                                                                       

 (.181(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3168أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)
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  َوَقْد َدلا َطَؾقِْف َقْقُل َرُسقلِ 
ِ
 .«َٓ َزَكاَة فِل َماٍل َحتَّك َيُحقَل َطَؾقِْف الَْحْقُل »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

َكاَة َتِجُب فِقفِ ؛ إَذا َثَبَت َهَذا  .َحْقلٍ فِل ُكؾِّ ، َفنِنا الزا

 ، َوبَِفَذا َقاَل الثاْقِريُّ 
ُّ
افِِعل ْأِي ، َوَأُبق ُطَبْقدٍ ، َوإِْسَحاُق ، َوالشا  .َوَأْصَحاُب الرا

ٓا لَِحْقٍل َواِحدٍ : َوَقاَل َمالٌِؽ  قف إ ٓا َأْن َيُؽقَن ُمَدباًرا، َٓ ُيَزكِّ َنا اْلَحْقَل الثااكِل ؛ إ
ِ
ٕ

ـْ اْلَؿاُل َطْقـًا فِل  َكاةُ ، َأَحِد َصَرَفْقفِ َلْؿ َيُؽ ِل إَذا َلْؿ ، َفَؾْؿ َتِجْب فِقِف الزا َوا ْٕ َكاْلَحْقِل ا

لِِف َطْقـًا ـْ فِل َأوا  .َيُؽ

لِ ، َوَلـَا َوا ْٕ َكاُة فِقِف فِل اْلَحْقِل ا ـْ الـَِّصاِب ، َأكاُف َماٌل َتِجُب الزا َوَلْؿ ، َلْؿ َيـُْؼْص َط

ْل ِصَػُتفُ  لِفِ ، َزَكاُتُف فِل اْلَحْقِل الثااكِل َفَقَجَبْت ، َتَتَبدا  .َكَؿا َلْق َكَؼَص فِل َأوا

ُلُف َطْقـًا ـْ فِل َأوا ُؿ َأكاُف إَذا َلْؿ َيُؽ َٓ ُكَسؾِّ َكاُة فِقفِ ، َو  .َٓ َتِجُب الزا

َكاةِ  َحْقلِ  فِل َجَرى ،لِؾُْؼـْقَةِ  بَِعْرضٍ  ،لِؾتَِّجاَرةِ  َطْرًضا اْشتََرى َوإَِذا ـْ  الزا ـِ  مِ  هـا .اْشتََراهُ  ِحق
لؽـ ، وكان مصدره الظاهرية، قد وقع فقفا خالٌف ، والعروض يف التجارة

 .ذكر الخطابل أن خالففؿ كان بعد أن استؼر اإلجؿاع فال يخرمف

اإلمام الشقكاين وشقخـا ، إلك طدم وجقب الزكاة فقف: وذهب مـ الؿتلخريـ

 .اهلل تعالك بـ هادي القادطل رحؿفا مؼبؾ

وففؿ ، لألدلة العامة يف وجقب الزكاة، وإصؾ أن يف طروض التجارة الزكاة

 . [301: التقبة] ﴾ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ﴿: اهلل  قال، السؾػ لذلؽ

َغْقُر  ُمْطَؾٌؼ ،  [301: التقبة] ﴾ڱ ڱ ڱ﴿: ققل تعالك»: قال الؼرصبل 

َٓ ، ُمَؼقاٍد بَِشْرٍط فِل اْلَؿْلُخقِذ َواْلَؿْلُخقِذ مِـْفُ  َٓ اْلَؿْلُخقِذ  َو ـِ مِْؼَداِر اْلَؿْلُخقِذ َو َتْبِقق

ْجَؿاعِ . مِـْفُ  ـاِة َواإْلِ  اهـ. «َوإِكاَؿا َبَقاُن َذلَِؽ فِل السُّ

أو ، سقاًء كان مـ الذهب، فقشقر إلك أن الزكاة تمخذ مـ أي مال كان
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ػل ف، أو كان مـ طروض التجارة، أو كان مـ الحبقب، أو الغـؿ، أو البؼر، الػضة

 . [262: البؼرة] ﴾ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ﴿: اهلل  ققل
وكؼؾف ، والبغقي، وهؽذا قال الطربي يف تػسقره، مـ التجارة: قال مجاهد

 .«باب صدقة الؽسب والتجارة»: وبقب طؾقف البخاري، كثقر ابـ

ب اإلمام البخاري يف صحقحف  .«باب العروض يف الزكاة»: بؾ بقا

أو ، ائتقين بعرض ثقاب خؿقص»: القؿـٕهؾ  ڤ قال معاذ: وقال صاوس

 ملسو هيلع هللا ىلصأهقن طؾقؽؿ وخقر ٕصحاب الـبل ، مؽان الشعقر والذرة، يف الصدقة، لبقس

 .«بالؿديـة

 .«اهَّلل وأما خالد احتبس أدراطف وأطتده يف سبقؾ»: ملسو هيلع هللا ىلصوقال الـبل 

فؾؿ يستثـ صدقة الػرض مـ ، «تصدقـ ولق مـ حؾقؽـ»: ملسو هيلع هللا ىلصوقال الـبل 

ولؿ يخص الذهب والػضة مـ ، وسخاهبا، تؾؼل خرصفافجعؾت الؿرأة ، غقرها

 .واستدل بحديث الباب . اهـالعروض

( وأخرجف ابـ أبل 2603) يف ســ البقفؼل، ڤ طؿر وقد صح طـ ابـ

إٓ أن يراد هبا ، لقس يف العروض زكاة»: أكف قال، (30131شقبة يف الؿصـػ )

 .«التجارة

ـْ َأبِل : (425ويف إمقال ٕبل طبقد ) ـِ ِحَؿاسٍ  َطْؿِروَط ـْ َأبِقفِ ، ْب َمرا : َقاَل ، َط

ٓا ِجَعاٌب َوُأُدمٌ : َفُؼْؾُت . «َأدِّ َزَكاَة َمالَِؽ ، َيا ِحَؿاُس »: َفَؼاَل ، بِل ُطَؿرُ  . َما لِل َماٌل إِ

ْمَفا قِقَؿةً »: َفَؼاَل   .(1)«ُثؿا َأدِّ َزَكاَتَفا، َققِّ

َوُسَؾْقَؿاَن  َجَقاِز مِْصَر فِل َزَماِن اْلَقلِقدِ طـ ُزَرْيٌؼ َطَؾك : وأخرج مالؽ يف الؿقصل
                                                                                       

 بـ حؿاس مجفقل. (، يف إسـاده أبق طؿرو828إثر ضعػف إلباين يف اإلرواء برقؿ: ) (1)
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ـِ َطْبدِ  َوُطَؿرَ  ـَ َطْبدِ  َأنا ُطَؿرَ ، َفَذَكرَ ، اْلَعِزيزِ  ْب ـْ َمرا »: اْلَعِزيِز َكَتَب إَِلْقفِ  ْب َأِن اْكُظْر َم

ـَ  ـَ اْلُؿْسؾِِؿق
ـْ َأْمَقالِِفؿْ ، بَِؽ مِ

ا َضَفَر مِ ا ، َفُخْذ مِؿا ـَ التَِّجاَراِت مِؿا
ـْ ، ُيِديُروَن مِ

مِ

ـَ ِديـَاًرا ِديـَاًرا ـَ ِديـَاًرا، ُكؾِّ َأْرَبِعق َفنِْن ، َفَؿا َكَؼَص َفبِِحَساِب َذلَِؽ َحتاك َيْبُؾَغ ِطْشِري

َٓ َتْلُخْذ مِـَْفا َشْقًئا ما ، َكَؼَصْت ُثُؾَث ِديـَاٍر َفَدْطَفا َو ـْ َأْهِؾ الذِّ
ـْ َمرا بَِؽ مِ َفُخْذ ، ةِ َوَم

ـَ التَِّجاَراِت 
ا ُيِديُروَن مِ ـَ ِديـَاًرا ِديـَاًرا، مِؿا ـْ ُكؾِّ ِطْشِري

َفَؿا َكَؼَص َفبِِحَساِب ، مِ

َٓ َتْلُخْذ مِـَْفا َشْقًئا، َحتاك َيْبُؾَغ َطَشَرَة َدَكاكِقرَ ، َذلَِؽ  ، َفنِْن َكَؼَصْت ُثُؾَث ِديـَاٍر َفَدْطَفا َو

ـَ اْلَحْقلِ َواْكُتْب َلُفْؿ بِؿَ 
 .(1)«ا َتْلُخُذ مِـُْفْؿ كَِتاًبا إَِلك مِْثؾِِف مِ

 .التجارة طروض يف الزكاة طؾك اإلجؿاع ،الرب طبد وابـ ،الؿـذر اـب وكؼؾ :فائدة 

، والـقوي، وشقخ اإلسالم، قدامة ابـ، الؿـذر وكؼؾ اإلجؿاع طـ ابـ

 .وغقر واحد مـ أهؾ العؾؿ، والصـعاين

َكاُة فِل قِقَؿِة ُطُروِض التَِّجاَرةِ : (4/248الؿغـل )قدامة يف  قال ابـ ، َتِجُب الزا

 .فِل َقْقِل َأْكَثِر َأْهِؾ اْلِعْؾؿِ 

ـُ  تِل ُيَراُد بَِفا التَِّجاَرُة : اْلُؿـِْذرِ  َقاَل اْب َأْجَؿَع َأْهُؾ اْلِعْؾِؿ َطَؾك َأنا فِل اْلُعُروِض الا

َكاةَ  ـْ ُطَؿرَ ، اْلَحْقُل إَذا َحاَل َطَؾْقَفا ، الزا ـِ ، َواْبـِفِ ، ُرِوَي َذلَِؽ َط  .َطبااسٍ  َواْب

بَْعةُ  ـُ ، َوبِِف َقاَل اْلُػَؼَفاُء السا ـُ َزْيدٍ  َوَجابِرُ ، َواْلَحَس ـُ مِْفَرانَ  َوَمقُْؿقنُ ، ْب ، َوصَاُوٌس ، ْب

 
ُّ
 ، َوالثاْقِريُّ ، َوالـاَخِعل

ُّ
َْوَزاِطل ْٕ  ، َوا

ُّ
افِِعل أِْي ، َوإِْسَحاُق ، ُطبَقْدٍ  َوأَبُق، َوالشا  .َوأَْصَحاُب الرا

ـْ َمالٍِؽ  َ َط
َٓ َزَكاَة فِقَفا، َوَداُود، َوُحؽِل  هـا. َأكاُف 

 أجؿع الؿسؾؿقن أن الزكاة فرٌض واجٌب فقفا»: وقال أبق طبقد يف إمقال

 هـا. «وأما الؼقل أخر فؾقس مـ مذاهب أهؾ العؾؿ
                                                                                       

 (.610أخرجف مالؽ يف الؿقصل برقؿ: ) (1)
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وإكؿا مؿا ُأطد ، لقست بذهب وٓ فضةوطروض التجارة هل إمقال التل 

، وما يؾحؼ ذلؽ مـ شركات، وهل الُؿَعبار طـفا يف هذا الزمان بالدكاكقـ، لؾبقع

 .أو غقر ذلؽ، أو طؼارات، أو أراضل

ٚإمنا ، ٌٖ ػب ايصنا٠ يف األَٛاٍ اييت يٝطت َعد٠ يًتذاز٠ :َطأي١

 يًتًُو فكط ٚايتٛضع١؟

الـاس  وإكؿا اشرتاها طؾك طادة؛ اإلتجار فقفاإذا كاكت إراضل لقست لؼصد 

 .يف التقسع

، ولإليجار فقفا، أو لؾعؿؾ طؾقفا، وهؽذا السقارات إن كان يشرتيفا لؿركبف

 .وإن بؾغت ما بؾغت، فؾقس فقفا زكاة

م ؛ وقد أطدها لؾبقع والشراء، لؽـ إن كاكت يف معرض فنكف يف آخر العام ُيؼقا

 .الُعُشرثؿ يمدي ربع ، طؾقف السعر

 ٌٖ ػب ايصنا٠ يف ايعُازات ٚاألضٛام املعد٠ يإلجياز؟ :َطأي١

إٓ إذا بؾغ ما ، وأما العؿارات وإسقاق الؿعدة لإليجار فؾقس طؾقف شلء

 .فنكف يمدي زكاة الؿال؛ وحال طؾقف الحقل، يخرج مـفا الـصاب

م طؾقفؿ زكاة طؾك ما يؽقن فقفا، والؿحالت، وأصحاب الدكاكقـ  .يف الحقل ُتؼقا

 .وإرباح التل تزيد يف العام يجرب كسرها وُتحَسب إلك الزكاة

إذا مل ؛ ٌٖ ػب ايصنا٠ يف املاٍ املتػري يف ايبٝع ٚايػسا٤ :َطأي١

 حيٍٛ عًٝ٘ اؿٍٛ يف بعض َػرتٜات٘ َٚبٝعات٘؟

أكا اشرتيت هذه إرض ثؿ بعتفا ولؿ يحقل طؾقفا : يؼقل، إذا كان مالف يتغقر

 .ثؿ اشرتيت أرًضا أخرى ولؿ ُيحؾ طؾقفا الحقل، الحقل

، كقن هذا الؿال شغال يف التجارة، كؼقل ٓ يشرتط أن يحقل طؾقفا الحقل
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ر أن هذه البضاطة اشرتيتفا قبؾ شفٍر مـ حقٓن ، تجب فقف الزكاة حتك وإن ُقدِّ

م ثؿ تمدى الزكاة إلك مستحؼفا؛ الحقل  .فنهنا ُتؼقا

وقد رجع إلك هذا الؼقل ، اة طروض التجارةهذا هق الؼقل الصحقح يف زك

 .اهلل شقخـا يحقك حػظف

 أّ بجُٔ اؿاٍ؟، ٌٖ تكّٛ شنا٠ ايعسٚض بجُٔ ايػسا٤ :َطأي١

َطَؾْقِف  َفَحاَل ، َوإَِذا اْشَتَرى لِؾتَِّجاَرِة ِشْؼًصا بَِلْلٍػ »: (259/ 4قدامة ) قال ابـ

ـِ  ـِ ، اْلَحْقُل َوُهَق ُيَساِوي َأْلَػْق ، وهق ققل الحسـ، فػل اهـ. «َفَعَؾْقِف َزَكاُة َأْلَػْق

( يف رجؾ اشرتى متاًطا فحؾت فقف الزكاة فؼال 30138مصـػ بـ أبل شقبة )

 .«يزكقف بؼقؿتف يقم حؾت

  َبَعَث َرُسقُل »: قوله
ِ
َدَقةِ  ڤ ُطَؿرَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  .«َطَؾك الصا

 .السـة التاسعة مـ الفجرةوكان هذا يف ، إرسال السعاة لجؾب الصدقات: فيه 

ق: «الصدقة»: قوله  .هـا الؿػروضة ويـبغل أن ُيرضك الؿَصدِّ

ـْ َجِريرِ  ـِ َطبْدِ  فَع   ْب
ِ
َْطَراِب إَِلك َرُسقلِ : َقاَل ، ڤ اهلل ْٕ ـْ ا

  َجاَء كَاٌس مِ
ِ
، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـَ َيْلُتقَكـَا َفَقْظؾُِؿقَكـَا: َفَؼاُلقا قِق ـْ اْلُؿَصدِّ
  َفَؼاَل َرُسقُل : َقاَل ، إِنا َكاًسا مِ

ِ
: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ِققُؽؿْ »  .(1)«َأْرُضقا ُمَصدِّ

؛ فُقعطك ما اختار مـ الزكاة، أي إذا جاء الؿصدق ٓ يصدر إٓ وهق راضٍ 

: قال ملسو هيلع هللا ىلص ٕن الـبل؛ فال يلخذ الؽريؿة، إٓ أكف يـبغل لف أن يختار الؿتقسطة

 .الرديئةوٓ يلخذ ، «َفنِيَّاَك َوَكَرائَِؿ َأْمَقالِِفؿْ »

وأخذ الرديئة فقف مضرة ، ٕن أخذ الؽريؿة فقف مضرة طؾك صاحب الؿال

                                                                                       

 (.181أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (1)
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 .(1)«ٓ ضرر وٓ ضرار»: ويف الحديث؛ طؾك الػؼقر

؛ أن يتابع الؿسؾؿقـ يف أداء الزكاة، أكف يجب طؾك ولل أمر الؿسؾؿقـ: وفيه

وصابت كػسف أن يقزطقها ، إٓ إذ طؾؿ مـ حالفؿ أهنؿ يخرجقهنا مـ أكػسفؿ

 .فؾف ذلؽ، بلكػسفؿ

ـُ : َفِؼقَؾ »: قوله  .«َجِؿقؾٍ  َمـََع اْب

 .ثؿ تاب، إكف كان مـ الؿـافؼقـ: ققؾ

 .غقر ذلؽ: وققؾ، طبداهلل: فؼقؾ: واختؾػقا يف اسؿف

ـُ اْلَقلِقدِ  َوَخالُِد »: قوله وقد أبؾك ، أسؾؿ بعد إحزاب، الػارس الؿشفقر: «ْب

 .اهلل الؿسؾقل وُسؿل بسقػ، بالء حسـًا

، ڤ الخطاب حتك طزلف طؿر اـب؛ مـ الشام اوكثقرً ، اهلل طؾك يديف العراق وفتح

 .ڤ الجراح وولك بعده أَبا طبقدة ابـ

  َواْلَعبَّاُس َطؿُّ َرُسقلِ »: قوله
ِ
 .هق أبق الػضؾ أسؾؿ طام الػتح ،«ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

 .ڤ إٓ حؿزة والعباس، مـ الذكقر ملسو هيلع هللا ىلص ولؿ يسؾؿ مـ طؿقمة الـبل

 .ڤ الؿطؾب بـت طبد صػقة: ومـ الـساء

 .أروى واخُتؾِػ يف ذلؽ: وققؾ

ففؿ صحابة ، أو جحقًدا، بخاًل  ولقس معـك ذلؽ أن خالًدا والعباس مـعقها

 .اهلل لؿا يليت أن شاء: ومـعفؿ لفا، ڤ أجالء

ـُ »: قوله َّٓ َأْن َكاَن َفِؼقًرا، َجِؿقؾٍ  َما َيـِْؼُؿ اْب  .«ورسقلف»: ويف رواية، «اهَّللُ  َفلَْغـَاهُ ، إ

                                                                                       

بـ الصامت، ومـ حديث  (، مـ حديث طبادة2113، 2110أخرجف ابـ ماجف يف ســف برقؿ: ) (1)

 يف صحقح الســ. ، وصحقحف اإلمام إلباين - ڤ -بـ طباس  اهلل طبد
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 ي٘ ٖرا؟ ملسو هيلع هللا ىلص نٝف قاٍ ايٓيب :َطأي١

وإٓ فنن ، ٕن دخقلف يف اإلسالم كان مـ أسباب حصقلف طؾك الؿال: ققؾ

، أطَطْقَت  ماكَِع لَِؿا الؾَّفؿَّ ٓ»: كؿا يف الحديث، اهلل  الذي يعطل ويؿـع هق

 .«يـَػُع ذا الَجدِّ مـَؽ الَجدُّ  وٓ، مـَْعت لَِؿا ُمعطِلَ  وٓ

 .[18: الـجؿ] ﴾ٿ ٿ ٿ ٺ﴿: يؼقل يف كتابف العزيز واهلل 

إذ أن مـع الزكاة كبقرة مـ ، مـع الزكاة ڤ جؿقؾ طؾك ابـ ملسو هيلع هللا ىلص فلكؽر الـبل

 .كبائر الذكقب

 ملسو هيلع هللا ىلص ٕن الـبل؛ إٓ إذا بؾغ مالف الـصاب، أن الػؼقر ٓ يجب طؾقف الزكاة: وفيه

َّٓ َأْن َكاَن َفِؼقًرا»: قال  .«اهَّللُ  َفَلْغـَاهُ : إ

ا َخالٌِد »: قوله ُؽْؿ َتْظِؾُؿقَن َخالًِدا: َوَأمَّ  .«َفنِكَّ

 وهق لؿ، ٕكف مـع الزكاة؛ أي حقـ تطؾبقن مـف الزكاة وتتؽؾؿقن يف طرضف

أي أكف قد ، اهلل لؾجفاد وإكؿا كاكت لف أدرع وخقؾ احتبسفا يف سبقؾ، يؿـع

 .أوقػفا فؾقس فقفا زكاة

والقجف أن الصحابة ، يف طروض التجارةمـ هذا الؾػظ أخذ العؾؿاء وجقب الزكاة 

 فؾؿا َأخرب أكف لؿ، اهلل طؾقفؿ صؾبقا مـف زكاة إدرع طؾك أكف أخذها لؾتجارة رضقان

 .لؿ يؽـ طؾقف زكاة يف هذا الحال، اهلل وإكؿا حبسفا يف سبقؾ؛ يلخذها لؾتجارة

، وهق مـ أفضؾ الؼربات والصدقات، وسقليت بابف، مشروطقة الققػ: وفيه

، طؾك الؿساكقـ والػؼراء، أو العتاد، أو إرض، أو الدابة، ُيحباس الدارحقث 

 .وربؿا طؾك الؿدارس والؿساجد

ة لالستعداد لؾؽافريـ: وفيه  ۇ﴿: قال تعالك: فضقؾة شراء العتاد والُعدا
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 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ

 .[60: إكػال] ﴾ەئ ائ ائ ى ى ې

:  مـ ققل الـبل، إٓ إذا كان هلل، أن اإلكسان ٓ ُيمجر طؾك شلء: وفيه

 .«اهَّلل يف سبقؾ»

 .«وأدرطف»: قوله

 .وغقر ذلؽ، لتؼقفا ضرب السققف؛ هل ما ُتَتخذ طؾك إجسام: وإدرع

 .أو كحق ذلؽ، أو الخـجر، أو السقػ، قد يؽقن الدرق: وإطتاد

ا اْلَعبَّاُس »: قوله  .«َفِفَل َطَؾلَّ َوِمْثُؾَفا: َوَأمَّ

أو ، وإذا تربع اإلكسان طؾك غقره بالصدقة، تؽػؾ بلدائفا ملسو هيلع هللا ىلص الـبلأي أن 

 .جاز ذلؽ، بالزكاة

 يًصنا٠؟ ڤ َا ٖٛ ايطبب يف َٓع ايعباع :َطأي١

ف وطؾك آلف قاهلل طؾ صؾك - واختؾػ يف السبب الذي جعؾ العباس طؿ الـبل

 .يؿـع زكاتف ڤ وسؾؿ

 .صدقة طامقـ ملسو هيلع هللا ىلص قد كان أدى إلك الـبل: فؼقؾ

ثؿ إكف ُخصؿ مـ ، أو كحق ذلؽ، كان قد أخذ مـف قرًضا ملسو هيلع هللا ىلص إن الـبل: وققؾ

 .بـحق هذا الؼقل :ولؽـ قال العؾؿاء؛ وإحاديث يف هذا ٓ تصح، صدقتف

 ًٓ ، بـل هاشؿ لقس لفؿ حض يف الصدقة ٕن؛ والذي يظفر أكف كان متلو

مـ  أن طؾقفؿ زكاة تمخذ»: ملسو هيلع هللا ىلص فبقـ لف الـبل، إذن لقس طؾقفؿ صدقة: فؾعؾف قال

 .«أغـقائفؿ وُترد طؾك فؼرائفؿ

ق الذي بعثف الـبلَص وهق الؿُ : «َيا ُطَؿرُ »: قوله  .ملسو هيلع هللا ىلص - دِّ
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 .والبقان إذا أشؽؾ طؾقفؿ شلء، والرتفؼ هبؿ، مراجعة اإلمام لرطقتف: وفيه

ُجِؾ ِصـُْق َأبِقِف ؟»: قوله  .أي مثؾ ابقف، «َأَما َشَعْرَت َأنَّ َطؿَّ الرَّ

 .العؿتعظقؿ حؼ : احلديث ويف

 واإلحسان إلقفؿ، والرب هبؿ، بقان فضؾ صؾة الرحؿ: هوفي

ـَ ما يجب طؾك طؿف ملسو هيلع هللا ىلص فالشاهد أن الـبل وأخرب أن هذا إمر ، قد تضؿا

 .وٕن الحال واحد، لؼرابتفؿ

 .حتك ٓ يختؾػ الـاس؛ رفع الؿشاكؾ وما يؼع بقـ الـاس إلك اإلمام: هوفي

مـ رد »: ملسو هيلع هللا ىلص قال الـبل، فقفؿ بباصؾ إذا ُتُؽؾِؿَ ، الدفاع طـ الؿممـقـ: هوفي

 .(1)«اهَّلل طـ وجفة الـار يقم الؼقامة رد، طـ طرض أخقف

 .جؿقؾ حال ابـ ملسو هيلع هللا ىلص كؿا بقاـ الـبل، بقان حال الؿخالػقـ: هوفي

اهلل  صؾك - والـبل، أن الؽالم يف اإلكسان بغقر حؼ يعترب مـ الظؾؿ: هوفي

 .(2)«ُضُؾَؿاٌت َيْقَم الِؼَقاَمةِ الظُّْؾُؿ »: يؼقل - ف وطؾك آلف وسؾؿقطؾ

وإكؿا قال إكؽؿ ، الؿ يؼؾ فالن يظؾؿ خالدً  ملسو هيلع هللا ىلص ٕن الـبل؛ التؽـقة: فيهو

 .وبؽالمؽؿ فقف فقؿا ٓ يستحؼف، بطؾبؽؿ ما ٓ يجقز لؽؿ أي، تظؾؿقَن خالًدا

فؼد ، ومالف، بـػسف حقث أكف جاهد، ڤ القلقد فضقؾة لخالد ابـ: وفيه

 .لؿـ يؽقن معف مـ الجـقد، وإسؾحة، احتبس إدرع، يف الحروب كان مؼداًما

 .، واهلل أطؾؿاستطاع اإلكسان إلك ذلؽ سبقاًل  التؿاس إطذار ما: وفيه

                                                                                       

- ڤ -الدرداء  (، مـ حديث أبل3113(، والرتمذي يف ســف برقؿ: )22316أخرجف أحؿد برقؿ: ) (1)

 .- ڤ -بـ يزيد  أسؿاء : ويف الباب طـوقال الرتمذي، 

 (.2321(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )2112أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (2)
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 اهلل علٙ زضْلُ  ملا أفاٛ»: رحدٓح

 د«...ّيف، قطه يف الياع: ْٓو حيني

 

ـْ َطْبدِ  - 181   )َط
ِ
ـِ َزْيدِ  اهَّلل ـِ َطاِصٍؿ الَؿاِزكِل َقاَل  ْب ا َأَفاءَ »: ْب اهَّللُ َطَؾك َرُسقلِِف  َلؿَّ

ـٍ  َْكَصاَر َشقْئًا، َقَسَؿ فِل الـَّاسِ : َيْقَم ُحـَْق ْٕ ُفْؿ  .َوفِل الُْؿَملََّػِة ُقُؾقُبُفْؿ َوَلْؿ ُيْعِط ا َفَؽَلكَّ

َمْعَشَر َيا : َفَؼاَل ، َفَخَطَبُفؿْ . إْذ َلْؿ ُيِصْبُفْؿ َما َأَصاَب الـَّاَس ، َوَجُدوا فِل َأْكُػِسِفؿْ 

َْكَصارِ  ْٕ ًٓ َفُفَداُكؿْ ، ا ـَ َفَللََّػُؽؿْ  َأَلْؿ َأِجْدُكْؿ ُضالَّ قِق بِل ؟  اهَّللُ  اهَّللُ بِل؟ َوُكـُْتْؿ ُمتََػرِّ

َؿا َقاَل َشْقًئا َقاُلقا اهَّللُ بِل ؟ َوَطاَلًة َفَلْغـَاُكؿْ  ُـّ  :ُكؾَّ  َما َيْؿـَُعُؽؿْ : َقاَل . اهَّللُ َوَرُسقُلُف َأَم

 ؟ َقاُلقا َأْن ُتِجقُبقا َرُسقَل 
ِ
ُـّ َقاَل  :اهَّلل ِجْئَتـَا َكَذا : َلْق ِشْئُتْؿ َلُؼْؾُتؿْ : اهَّللُ َوَرُسقُلُف َأَم

اِة َواْلَبِعقرِ . َوَكَذا َٓ َتْرَضْقَن َأْن َيْذَهَب الـَّاُس بِالشَّ  إَلك  َوَتْذَهُبقَن بَِرُسقلِ ، َأ
ِ
اهَّلل

 َٓ َْكَصاِر َوَلْق َسَؾَؽ الـَّاُس َواِدًيا َأْو ِشْعًبا ِرَحالُِؽْؿ ؟ َلْق ْٕ ـْ ا اْلِفْجَرُة َلُؽـُْت اْمرَ ًا ِم

َْكَصاِر َوِشْعَبَفا ْٕ َْكَصاُر ِشَعارٌ . َلَسَؾْؽُت َواِدَي ا ْٕ ُؽْؿ َسَتْؾَؼْقَن . َوالـَّاُس ِدَثارٌ ، ا إكَّ

 .((1)«ْلَحْقضِ َبْعِدي َأَثَرًة َفاْصبُِروا َحتَّك َتْؾَؼْقكِل َطَؾك ا

l: 

 :ويف الصحقحقـ زيادات غقر ما ذكر الؿصـػ، هذا حديٌث طظقؿ

ـٍ »: قوله ـ الفجرة يف شقال: «ُحـَْق  :مؽة ملسو هيلع هللا ىلص وفتح الرسقل ، كاكت يف السـة الثامـة م

 ہہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں﴿: اهلل تعالك ويف شلهنا أكزل
                                                                                       

 (.3063(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )1110أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)
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 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

 ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ * ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲

 .[26 - 23: التقبة] ﴾ائ ائ ى ېى ې ې ې ۉ ۉ

 طشر ألًػا
ّ
لـ هنزم : فؼال بعضفؿ، وكان ققام جقش الؿسؾؿقـ يقمئذ اثـَل

 .بف اهلل  فؽان ما أخرب، الققم مـ قؾة
ـِ   ـُ اْلَعبَّاسِ  وَط ـِ َطْبدِ  ْب   َشِفْدُت َمَع َرُسقلِ ، ڤ اْلُؿطَِّؾِب  ْب

ِ
َيْقَم  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـٍ َقاَل   َفَؾَؼْد : ُحـَْق
ا
ٓا َأَكا َوَأُبق ُسْػَقانَ  ملسو هيلع هللا ىلص َرَأْيُت الـابِل ـُ اْلَحاِرِث  َوَما َمَعُف إِ ـِ  ْب ْب

  َفَؾِزْمـَا َرُسقَل ، اْلُؿطاؾِِب  َطْبدِ 
ِ
َوُهَق َطَؾك َبْغَؾٍة َشْفَباَء َوُرباَؿا َقاَل ، َفَؾْؿ ُكَػاِرْقفُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـُ  َبْقَضاَء َأْهَداَها َلُف َفْرَوةُ : َمْعَؿرٌ   َقاَل  ْب
ُّ
ا اْلَتَؼك اْلُؿْسؾُِؿقَن : ُكَعاَمَة اْلُجَذامِل َفَؾؿا

ـَ  اَر َولاك اْلُؿْسؾُِؿقَن ُمْدبِِري   َوَصِػَؼ َرُسقُل ، َواْلُؽػا
ِ
اِر  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َيْرُكُض َبْغَؾَتُف َكْحَق اْلُؽػا

  َوَأَكا آِخٌذ بِؾَِجاِم َبْغَؾِة َرُسقلِ : َقاَل اْلَعبااُس 
ِ
َفا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َٓ َيْلُلق َما َأْسَرَع ، َأُكػُّ َوُهَق 

ـَ  ـُ اْلَحاِرِث آِخٌذ بَِغْرِز َرُسقلِ  َوَأُبق ُسْػَقانَ ، َكْحَق اْلُؿْشِركِق   ْب
ِ
َيا »: َفَؼاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ُؿَرةِ  ـَ : َوُكـُْت َرُجاًل َصقًِّتا َفـَاَدْيُت بَِلْطَؾك َصْقتِل: َقاَل  «َطبَّاُس َكاِد َأْصَحاَب السَّ  َأْي

ُؿَرِة ؟ َقاَل  ـَ َسِؿُعقا َصْقتِل َطْطَػَة اْلَبَؼِر : َأْصَحاُب السا  َلَؽَلنا َطْطَػَتُفْؿ ِحق
ِ
َفَقاهلل

ِدَها َٓ َفاْقَتَتُؾقُهُؿ ، َوَأْقَبَؾ اْلُؿْسؾُِؿقنَ ، َيا َلباْقَؽ ، َيا َلباْقَؽ ، َيا َلباْقَؽ : َيُؼقُلقنَ ، َطَؾك َأْو

ارَ  َْكَصاُر َيُؼقُلقنَ َفـَاَدِت ا، َواْلُؽػا ْطَقُة َطَؾك: ْٕ َْكَصاِر ُثؿا َقُصَرِت الدا ْٕ َبـِل  َيا َمْعَشَر ا

ـِ اْلَخْزَرِج  اْلَحاِرِث  ـِ اْلَخْزَرِج َقاَل  َبـِل اْلَحاِرِث  َفـَاَدْوا َيا، ْب   َفـََظَر َرُسقُل : ْب
ِ
 اهلل

  َفَؼاَل َرُسقُل ، إَِلك قَِتالِِفؿْ َوُهَق َطَؾك َبْغَؾتِِف َكاْلُؿَتَطاِوِل َطَؾْقَفا  ملسو هيلع هللا ىلص
ِ
َهَذا »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـَ َحِؿَل اْلَقصِقُس    ُثؿا َأَخَذ َرُسقُل : َقاَل  «ِحق
ِ
ـا ُوُجقَه  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َحَصَقاٍت َفَرَمك بِِف

اِر ُثؿا َقاَل  َؾك َهْقَئتِِف َفَذَهْبُت َأْكُظُر َفنَِذا اْلِؼَتاُل طَ : َقاَل  «اْكَفَزُمقا َوَربِّ اْلَؽْعَبةِ »: اْلُؽػا

ٓا َأْن َرَماُهْؿ َرُسقُل : فِقَؿا َأَرى َقاَل   َما ُهَق إِ
ِ
  َفَقاهلل

ِ
بَِحَصَقاتِِف َفَؿا ِزْلُت َأَرى  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل
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ُهْؿ َكؾِقاًل   : اهلُل َتَعاَلك َقاَل  َحتاك َهَزَمُفؿُ ، َوَأْمَرُهْؿ ُمْدبًِرا، َحدا
ِّ
 ملسو هيلع هللا ىلص َوَكَلكِّل َأكُْظُر إَِلك الـابِل

 .َيْرُكُض َخْؾَػُفْؿ َطَؾك َبْغَؾٍة َلفُ 

ْهرِيُّ   ـِ  َوَكاَن َطْبدُ »: َقاَل الزُّ ْحَؿ ُث  الرا ـُ َأْزَهَر ُيَحدِّ ـَ  َأنا َخالِدَ ، ْب ـِ  اْلَقلِقدِ  ْب ْب

  َخْقِؾ َرُسقلِ ، َيْقَمِئٍذ َكاَن َطَؾك اْلَخْقؾِ ، اْلُؿِغقَرةِ 
ِ
ـُ ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َفَؾَؼْد : َأْزَهرَ  َفَؼاَل اْب

  َرَأْيُت َرُسقَل 
ِ
ارَ  َبْعَدَما َهَزمَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ، َوَرَجَع اْلُؿْسؾُِؿقَن إَِلك ِرَحالِِفؿْ ، اهلُل اْلُؽػا

ـَ َوَيُؼقُل  ـْ َيُدلُّـِل َطَؾك َرْحِؾ َخالِدِ »: َيْؿِشل فِل اْلُؿْسؾِِؿق ـِ اْلَقلِقدِ  َم َفَؿَشْقُت  «؟ْب

ـَ َيَدْيِف َوَأَكا ُغاَلٌم ُمْحَتؾٌِؿ َأُققُل  ـْ َيُدلُّ َطَؾك َرْحِؾ َخالٍِد؟ َحتاك : َأْو َقاَل َفَسَعْقُت َبْق َم

َرِة َرْحؾِِف َفَلَتاُه َرُسقُل ، ُدلِْؾـَا َطَؾْقفِ    َفنَِذا َخالٌِد ُمْسَتـٌِد إَِلك ُمَمخِّ
ِ
َفـََظَر إَِلك  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 .«ؾؿا اكتصر الؿسؾؿقن سبقا الذراريف، ُجْرِحفِ 

ْهرِيُّ   ـُ اْلُؿَسقاِب  َفَلْخَبَركِل َسِعقدُ : َقاَل الزُّ  »: ْب
ا
َسَبك َيْقَمِئٍذ ِستاَة  ملسو هيلع هللا ىلص َأنا الـابِل

ـِ اْمَرَأٍة َوُغاَلمٍ  ِف َسْبٍل مِ َٔ   َفَجَعَؾ َطَؾْقِفْؿ َرُسقُل ، آ
ِ
ـَ َحْرٍب  َأَبا ُسْػَقانَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  .«ْب

ْهرِيُّ   َبْقِر َقاَل  َوَأْخَبَركِل ُطْرَوةُ : َقاَل الزُّ ـُ الزُّ ا َرَجَعْت َهَقاِزُن إَِلك »: ْب َلؿا

  َرُسقلِ 
ِ
 َمَقالِقـَا، َأْكَت َأَبرُّ الـااِس َوَأْوَصُؾُفؿْ : َقاُلقا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

َ
، َوكَِساُؤَكا، َوَقْد ُسبِل

  َفَؼاَل َرُسقُل ، َوُأِخَذْت َأْمَقاُلـَا
ِ
ـْ َتَرْونَ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ، إِكِّل ُكـُْت اْسَتْلَكْقُت بُِؽْؿ َوَمِعل َم

ـِ ، َوَأَحبُّ اْلَؼْقِل إَِللَّ َأْصَدُقفُ  ا اْلَؿاُل ، َفاْخَتاُروا إِْحَدى الطَّائَِػَتْق ْبلُ ، إِمَّ ا السَّ  «َوإِمَّ

ـَ اْلَؿاِل َوبَ  َيا َرُسقَل : َفَؼاُلقا ا إَِذا َخقاْرَتـَا َبْق  َأما
ِ
ـَ اْلَحَسِب َفنِكاا َكْخَتاُر اْلَحَسَب َأْو اهلل ْق

  َفَؼاَم َرُسقُل ، َما ُكـاا َكْعِدُل بِاْلَحَسِب َشْقًئا َفاْخَتاُروا كَِساَءُهْؿ َوَأْبـَاَءُهؿْ : َقاَل 
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـَ َفَلْثـَك َطَؾك  بَِؿا ُهَق َأْهُؾفُ  َوَخَطَب فِل اْلُؿْسؾِِؿق
ِ
ا َبْعُد َفنِنَّ »: ُثؿا َقاَل ، اهلل َأمَّ

ـَ  ـَ َأْو ُمْسَتْسِؾِؿق ِء َقْد َجاُءوا ُمْسِؾِؿق َٓ َراِريِّ ، إِْخَقاَكُؽْؿ َهُم ـَ الذَّ ا َقْد َخقَّْرَكاُهْؿ َبْق َوإِكَّ

َْحَساِب  ْٕ َْمَقاِل َفَؾْؿ َيْعِدُلقا بِا ْٕ وا َلُفْؿ َأْبـَاَءُهْؿ َوكَِس ، َوا اَءُهْؿ َوإِكِّل َقْد َرَأْيُت َأْن َتُردُّ

ـْ  َتُف ِم ـْ َأَحبَّ َأْن َيْؽُتَب َطَؾْقـَا ِحصَّ َؽ َفْؾَقْػَعْؾ َوَم
ـْ َأَحبَّ ِمـُْؽْؿ َأْن ُيَطقَِّب َذلِ َفَؿ
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ـْ َبْعِض َما ُيِػقُئفُ  َفَؼاَل اْلُؿْسؾُِؿقَن َصقاْبـَا : َقاَل  «اهَّللُ َطَؾْقـَا َفْؾَقْػَعْؾ  َذلَِؽ َحتَّك ُكْعطَِقُف ِم

  ُسقلِ َذلَِؽ لِرَ 
ِ
ـْ َلْؿ َيْلَذْن َفْلُمُروا »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ـْ َأِذَن ِفل َذلَِؽ ِمؿَّ َٓ َأْدِري َم إِكِّل 

َؽ إَِلْقـَا
ا َرَفَعِت اْلُعَرَفاُء إَِلك َرُسقلِ  «ُطَرَفاَءُكْؿ َفْؾَقْرَفُعقا َذلِ   َفَؾؿا

ِ
َأنا الـااَس  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

  َردا َرُسقُل  َوَأِذُكقا فِقفِ ، َقْد َسؾاُؿقا َذلَِؽ 
ِ
إَِلك َهَقاِزَن كَِساَءُهْؿ َوَأْبـَاَءُهْؿ َوَخقاَر  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

  َرُسقُل 
ِ
ـْ ِطـَْدُه  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ـَ ِطـَْد َم ـَ َأْن َيْؾَبْث ـْ ُقَرْيٍش َبْق

ًٓ مِ ـا ِرَجا كَِساًء َكاَن َأْطَطاُه

ـا  ـَ إَِلك َأْهؾِِف ـَ َأْن َيْرِجْع ْهِريُّ ، َوَبْق َبَؾَغـِل َأنا اْمَرَأًة مِـُْفْؿ َكاَكْت َتْحَت فَ : َقاَل الزُّ

ـِ  َطْبدِ  ْحَؿ ـِ َطْقٍف َفُخقَِّرْت َفاْخَتاَرْت َأْن َتْرِجَع إَِلك َأْهؾَِفا َوَتَرَكْت  الرا ْب

ـِ َوَكاَن ُمْعَجًبا بَِفا َطْبدَ  ْحَؿ ـِ ُأَمقاَة َفاْخَتاَرْت َأْهَؾَفا َوُأْخَرى ِطـَْد َصْػَقانَ ، الرا  .«ْب

ـِ : ڤ أمقة وكؿا يف قصة صػقان ابـ  ـْ اْب   َرُسقُل  َغَزا»: َقاَل ، ِشَفاٍب  َط
ِ
 اهلل

َة ُثؿا َخَرَج َرُسقُل  ملسو هيلع هللا ىلص   َغْزَوَة اْلَػْتِح َفْتِح َمؽا
ِ
ـَ َفاْقَتَتُؾقا  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ـْ اْلُؿْسؾِِؿق

ـْ َمَعُف مِ بَِؿ

ـٍ َفـََصرَ  ـَ  بُِحـَْق   َوَأْطَطك َرُسقُل اهلُل ِديـَُف َواْلُؿْسؾِِؿق
ِ
ـَ ُأَمقاَة  َيْقَمِئٍذ َصْػَقانَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ْب

ـْ الـاَعِؿ ُثؿا مِاَئًة ُثؿا مِاَئةً 
 .«مِاَئًة مِ

ـُ  َثـِل َسِعقدُ : ِشَفاٍب  َقاَل اْب ـُ اْلُؿَسقاِب  َحدا  َلَؼْد »: َأنا َصْػَقاَن َقاَل ، ْب
ِ
َواهلل

  َأْطَطاكِل َرُسقُل 
ِ
ا َفَؿا َبِرَح ُيْعطِقـِل َحتاك َما  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

َْبَغُض الـااِس إَِلل َٕ َأْطَطاكِل َوإِكاُف 

 
ا
ََحبُّ الـااِس إَِلل َٕ  .«إِكاُف 

ـْ َرافِعِ   ـِ َخِديٍج  َوَط   َأْطَطك َرُسقُل »: َقاَل ، ڤ ْب
ِ
ـَ  َأَبا ُسْػَقانَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ْب

ـَ ُأَمقاَة َوُطَقْقـَةَ  َحْرٍب َوَصْػَقانَ  ـَ  ْب َْقَرعَ  ْب ْٕ ـٍ َوا ـَ َحابٍِس ُكؾا إِْكَساٍن مِـُْفْؿ  ِحْص ْب

بِِؾ َوَأْطَطك َطبااَس  ـْ اإْلِ
ـَ مِْرَداٍس ُدوَن َذلَِؽ َفَؼاَل َطبااُس  مِاَئًة مِ ـُ مِْرَداسٍ  ْب  :ْب

 َأَتْجَعثثثُؾ َكْفبثثثثثثِل َوَكْفثثثثثثَب اْلُعثثثثَبْقدِ 

 

َْقثثثثثثثثثثثثثَرعِ   ْٕ ـَ ُطَققثثثثثثثثثثْـََة َوا  َبثثثثثثثثثْق

َٓ َحثثثثثثثابٌِس    َفَؿثثثثا َكثثثثثاَن َبثثثثثثثثثْدٌر َو

 

 َيُػقَقثثثثثثاِن ِمثثثثثثْرَداَس فِثثثل اْلَؿْجثثثثَؿعِ  
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 َوَمثثثا ُكـْثثثُت ُدوَن اْمثثثرٍِئ ِمـْثثثثثثثثثُفَؿا

 

َٓ ُيثثثثثْرَفعِ   ـْ َتْخِػثثثثثْض اْلَقثثثثثْقَم   َوَمثثث

 .«مائة مـ اإلبؾ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  فتؿ لف رسقل 

ـْ َأَكسٍ     َأنا َرُسقَل »: ڤ َط
ِ
ٓا َأْطَطاهُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ْساَلِم إِ . َلْؿ ُيْسَلْل َشقًْئا َطَؾك اإْلِ

َدَقةِ : َقاَل  ـْ َشاِء الصا
ـِ مِ ـَ َجَبَؾْق َفَرَجَع إَِلك : َقاَل . َفَلَتاُه َرُجٌؾ َفَسَلَلُف َفَلَمَر َلُف بَِشاٍء َكثِقٍر َبْق

دً ، َأْسؾُِؿقا، َيا َقْقمِ : َقْقمِِف َفَؼاَل   .(1)«َما َيْخَشك اْلَػاَقةَ ، ُيْعطِل َطَطاءً  اَفنِنا ُمَحؿا

ْهِريِّ   ـِ الزُّ دُ ، وَط ـْ ُمَحؿا ـُ ُجَبْقرِ  َط ـِ ُمْطِعؿٍ  ْب َأكاُف َبْقـَا ُهَق : َأنا َأَباُه َأْخَبَرهُ ، ْب

  َيِسقُر َمَع َرُسقلِ 
ِ
ـٍ ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ـْ ُحـَْق

وُه إَِلك ، َطؾَِؼُف إَْطَراُب َيْسَلُلقَكفُ ، َمْؼَػَؾُف مِ َفاْضَطرُّ

وا َطَؾلَّ ِرَدائِل»: َفَقَقَػ َفَؼاَل ، َوُهَق َطَؾك َراِحَؾتِفِ ، َفَخطَِػْت ِرَداَءهُ ، َسُؿَرةٍ  ، ُردُّ

ُثؿَّ ٓ ، َفَؾْق َكاَن َطَدُد َهِذِه اْلِعَضاِة َكَعًؿا َلَؼَسْؿُتُف َبْقـَُؽؿْ ، َأَتْخَشْقَن َطَؾلَّ اْلُبْخَؾ 

اًبا، َوٓ َجَباًكا، َتِجُدوكِل َبِخقال  .(2)«َوٓ َكذَّ

ـْ َأَكسٍ    »: َقاَل  ڤ وَط
ُّ
ُة َقَسَؿ الـابِل ا ُفتَِحْت َمؽا تِْؾَؽ اْلَغـَائَِؿ فِل  ملسو هيلع هللا ىلص َلؿا

َْكَصارُ ، ُقَرْيشٍ  ْٕ ـْ ِدَمائِِفؿْ ، إنا َهَذا َلُفَق اْلَعَجُب : َفَؼاَلْت ا
َوإِنا ، إنا ُسُققَفـَا َتْؼُطُر مِ

  َفَبَؾَغ َذلَِؽ َرُسقَل ، ُتَردُّ َطَؾْقِفؿْ َغـَائَِؿـَا 
ِ
َما الاِذي َبَؾَغـِل : َفَؼاَل ، َفَجَؿَعُفؿْ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

َٓ َيْؽِذُبقنَ ، ُهَق الاِذي َبَؾَغَؽ : َطـُْؽْؿ ؟ َقاُلقا َأَما َتْرَضْقَن َأْن َتْرِجَع : َفَؼاَل ، َوَكاُكقا 

ْكَقا إَلك ُبُققتِِفؿْ   إَلك ُبُققتُِؽْؿ ؟ َفَؼاُلقا َوَتْرِجُعقَن بَِرُسقلِ ، الـااُس بِالدُّ
ِ
، َبَؾك: اهلل

َْكَصاُر َواِدًيا َأْو ِشْعًبا َلَسَؾْؽُت ، َلْق َسَؾَؽ الـااُس َواِدًيا َأْو ِشْعًبا: َفَؼاَل  ْٕ َوَسَؾَؽْت ا

َْكَصارِ  ْٕ َْكَصاِر َوِشْعَب ا ْٕ  .«َواِدَي ا

ـَ َأَفاءَ َقاَل كَ »: َوفِل ِرَواَيٍة َقاَل  َْكَصاِر ِحق ْٕ ـْ ا
ـْ  اٌس مِ

اهلُل َطَؾك َرُسقلِِف َما َأَفاَء مِ

                                                                                       

 (.2132رواه مسؾؿ ) (1)
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بِؾِ ، َأْمَقاِل َهَقاِزنَ  ـْ اإْلِ
ًٓ اْلِؿاَئَة مِ   اهلُل لَِرُسقلِ  َيْغِػرُ : َفَؼاُلقا، َفَطِػَؼ ُيْعطِل ِرَجا

ِ
اهلل

ـْ 
َث بَِؿَؼاَلتِِفْؿ َفَجَؿَعُفْؿ َوَقاَل ، ِدَمائِِفؿْ ُيْعطِل ُقَرْيًشا َوَيْتُرُكـَا َوُسُققُفـَا َتْؼُطُر مِ : َفُحدِّ

ًٓ َحِديثِل َطْفٍد بُِؽْػرٍ َأَتَللَُّػُفؿْ  َْمَقالِ  َأَما َتْرَضْقَن َأْن َيْذَهَب الـَّاُس ، إكِّل ُأْططِل ِرَجا ْٕ ، بِا

 َلَؿا 
ِ
الـَّبِلِّ إَلك ِرَحالُِؽْؿ ؟ َفَقَاهَّلل

ا َيـَْؼِؾُبقَن بِفِ َوَتْذَهُبقَن بِ َيا : َقاُلقا، َتـَْؼِؾُبقَن بِِف َخْقٌر ِمؿَّ

 َقْد َرِضقـَا َرُسقَل 
ِ
 .«اهلل

ـِ   ـْ اْب  »: َقاَل  ڤ َمْسُعقدٍ  َوَط
ُّ
ا آَثَر الـابِل َفَلْطَطك ، ُأَكاًسا فِل اْلِؼْسَؿةِ  ملسو هيلع هللا ىلص َلؿا

َْقَرعَ  ْٕ بِؾِ  ا ـْ اإْلِ
ـَ َحابٍِس مِاَئًة مِ ـْ ، ُطَقْقـََة مِْثَؾ َذلَِؽ َوَأْطَطك ، ْب

َوَأْطَطك ُأَكاًسا مِ

 إنا َهِذِه َلِؼْسَؿٌة َما ُطِدَل : َقاَل َرُجٌؾ ، َأْشَراِف اْلَعَرِب َوآَثَرُهْؿ َيْقَمئٍِذ فِل اْلِؼْسَؿةِ 
ِ
َوَاهلل

  فِقَفا َوَما ُأِريَد فِقَفا َوْجفُ 
ِ
ُْخبَِرنا َرُسقَل : َفُؼْؾُت ، اهلل َٕ  

ِ
  َوَاهلل

ِ
، َفَلَتْقُتُف َفَلْخَبْرتف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـْ َيْعِدُل إَذا َلْؿ َيْعِدْل  اهَّللُ ُمقَسك َفَؼْد ُأوِذَي بَِلْكَثَر  َرِحؿَ : ُثؿا َقاَل  اهَّللُ َوَرُسقُلُف ؟ َفَؿ

ـْ َهَذا َفَصَبرَ   .(1)«ِم

ـْ َطْؿرِو  ـِ َتْغِؾَب  َوَط   َأنا َرُسقَل »: ڤ ْب
ِ
 بَِؿاٍل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

َ
َأْو بَِسْبٍل ُأتِل

ـَ ، َفَؼَسَؿفُ  إكِّل ُأْططِل َقْقًما َفَؼاَل ، َفَؽَلكاُفْؿ َطَتُبقا َطَؾْقفِ ، َفَلْطَطك َقْقًما َوَمـََع آَخِري

ـْ اْلَخْقرِ  َوَأكُِؾ َأْقَقاًما إَلك َما َجَعَؾ ، َأَخاُف َضَؾَعُفْؿ َوَجَزَطُفؿْ  ل ُقُؾقبِِفْؿ ِم
اهَّللُ فِ

ـُ َتْغِؾَب  ْؿُروَواْلِغـَك ِمـُْفْؿ طَ  ـُ َتْغؾَِب  َفَؼاَل َطْؿُرو. ْب َما ُأِحبُّ َأنا لِل بَِؽؾَِؿِة : ْب

  َرُسقلِ 
ِ
 .(2)«ُحْؿَر الـاَعؿِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـْ اْلُخُؿسِ : َوالظَّاِهُر َأنَّ إْطَطاَءُهؿْ 
ـْ َسْفِؿ اْلَؿَصالِِح مِ

 .َكاَن مِ

ـْ َأْربََعِة : َوَيْحتَِؿُؾ 
ِْػقَؾ مِـَْفاَأْن َيُؽقَن َكَػاًل مِ ـْ ُيِجقُز التـا  .َأْخَؿاِس اْلَغـِقَؿِة ِطـَْد َم
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 .الذي يؾل الجسؿ مباشرة: والشعار هق

 .أي الؾباس الذي يؽقن آخر ما يؽقن يف الؾباس: ودثار

 .فقفا حؽؿ مػقدةوهذا الؼصة التل سؼـاها ، وكعقد إلك حديثـا

ا َأَفاءَ »: قوله ـٍ اهَّللُ َطَؾك َرُسقلِِف  َلؿَّ طؾك طباده  اهلل  فقف فضؾ: «َيْقَم ُحـَْق

فنهنؿ كاكقا ، وكاكت محرمة طؾك مـ كان قبؾفؿ، إذ أحؾ لفؿ الغـائؿ، الؿممـقـ

 .ثؿ تليت الـار فتلخذها، يجؿعقهنا

ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ     َقاَل َرُسقُل : َقاَل ، ڤ فَع
ِ
ـَ إَْكبِقَاءِ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  َفَؼاَل ، َغَزا َكبِلٌّ ِم

ـِ بَِفا، َٓ َيتْبَْعـِل َرُجٌؾ َمَؾَؽ بُْضَع اْمَرَأةٍ : لَِؼْقِمفِ  ا َيْب َوَٓ ، َوُهَق ُيرِيُد َأْن َيبْـَِل بَِفا؟ َولَؿَّ

، َوَٓ َأَحٌد اْشتََرى َغـًَؿا َأْو َخؾَِػاٍت َوُهَق َيـْتَظُِر ِوََٓدَها، بَـَك بُقُقًتا َولَْؿ َيْرَفْع ُسُؼقَفَفا َأَحٌد 

ـْ َذلَِؽ َفَغزَ  ـَ الَؼْرَيِة َصالََة الَعْصِر َأْو َقرِيبًا ِم ْؿسِ ، ا َفَدَكا ِم إِكَِّؽ َملُْمقَرٌة َوَأَكا : َفَؼاَل لِؾشَّ

َفَجاَءْت َيْعـِل ، َفَجَؿَع الَغـَائِؿَ ، اهَّللُ َطَؾقْفِ  َفُحبَِسْت َحتَّك َفتََح ، الؾَُّفؿَّ اْحبِْسَفا َطَؾقْـَا َملُْمقرٌ 

َـّاَر لِتَ  ًٓ : َفَؾْؿ َتطَْعْؿَفا َفَؼاَل ، لُْكَؾَفاال ـْ ُكؾِّ َقبِقَؾٍة َرُجٌؾ ، إِنَّ فِقُؽْؿ ُغُؾق َفَؾِزَقْت ، َفْؾقُبَايِْعـِل ِم

ـِ َأْو َثالََثٍة بِقَِدهِ ، َفْؾقُبَايِْعـِل َقبِقَؾتَُؽ ، فِقُؽُؿ الُغُؾقُل : َفَؼاَل ، َيُد َرُجٍؾ بِقَِدهِ  ، َفَؾِزَقْت َيُد َرُجَؾْق

َهِب ، فِقُؽُؿ الُغُؾقُل : اَل َفؼَ  ـَ الذَّ َفَجاَءِت ، َفَقَضُعقَها، َفَجاُءوا بَِرْأٍس ِمْثِؾ َرْأِس بََؼَرٍة ِم

ـَا الَغـَائَِؿ َرَأى َضْعَػـَا َفَلَكَؾتَْفا ُثؿَّ َأَحؾَّ ، الـَّارُ  َفا لَـَا، اهَّللُ َل  .(1)«َوَطْجَزَكا َفلََحؾَّ

 .(2)«َتْحَت ضِؾِّ ُرْمِحل َوُجِعَؾ ِرْزِقل»: يؼقل ملسو هيلع هللا ىلص والـبل

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ﴿: اهلل وقد قال 

 .[6: الحشر] ﴾ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇڇ ڇ ڇ چ چ چ چ
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ـٍ : فائدة   حقـ قسؿ ملسو هيلع هللا ىلص ٕن الـبل، بعد مـطؼة الشرائع الققم: ومـطؼة ُحـَْق

 .ثؿ إكف أحرم مـفا بعؿرةٍ ، الـعؿ كان بالجعراكة

ل الـَّاسِ »: قوله
 .«َوِفل اْلُؿَملََّػِة ُقُؾقُبُفؿْ ، َقَسَؿ فِ

ل الـَّاسِ »: قوله
لؽـف خصا الؿملػة ؛ أي أططك كثقًرا مـ أهؾ اإلسالم، «فِ

 .قؾقهبؿ بؿزيد ططقة

 :والؿملػة قؾقبفؿ أكقاع 

فُقعَطْقَن مـ ، وضررهؿ، ُأكاس مـ الؿشركقـ ُيخشك بطشفؿ: الـقع إول

 .أذاهؿما ُيدَفع بف ، ومـ بقت الؿال، الزكاة

فُقعَطْقن حتك ، ققم مـ الؿشركقـ يف قؾقهبؿ رقة إلك اإلسالم: الـقع الثاين

 أمقة ابـ كؿا تؼدم معـا يف قصة صػقان، لعؾفؿ أن يدخؾقا فقف؛ يتللػقا طؾك اإلسالم

 .وهؽذا يف قصة الرجؾ الذي جاء إلك الرسقل فلططاه الغـؿ بقـ الجبؾقـ، ڤ

والتزمقا ، ودخؾ اإليؿان يف قؾقهبؿ، وأسؾؿقاققٌم قد آمـقا : الـقع الثالث

 .لؽـ طـدهؿ ضعٌػ يف اإليؿان فُقعَطقن لتؼقية إيؿاهنؿ، شرائعف

ـْ َسْعدٍ     َأنا َرُسقَل  ،ڤ بـ أبل وقاص َط
ِ
َأْطَطك َرْهًطا َوَسْعٌد  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

  َفَتَرَك َرُسقُل ، َجالٌِس 
ِ
  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ا
ـْ  َيا َرُسقَل : َفُؼْؾُت ، َرُجاًل ُهَق َأْطَجُبُفْؿ إَِلل  َما َلَؽ َط

ِ
اهلل

ََراُه ُمْممِـًا َٕ  إِكِّل 
ِ
، ُثؿا َغَؾَبـِل َما َأْطَؾُؿ مِـْفُ ، َفَسَؽتُّ َقؾِقاًل  «َأْو ُمْسِؾًؿا»: َفَؼاَل ، ُفالٍَن َفَقاهلل

َرَ : َفُؼْؾُت ، َفُعْدُت لَِؿَؼاَلتِل َٕ  إِكِّل 
ِ
ـْ ُفالٍَن؟ َفَقاهلل . «َأْو ُمْسِؾًؿا»: َفَؼاَل ، اُه ُمْممِـًاَما َلَؽ َط

  َوَطاَد َرُسقُل ، ُثؿا َغَؾَبـِل َما َأْطَؾُؿ مِـُْف َفُعْدُت لَِؿَؼاَلتِل
ِ
َيا َسْعُد إِكِّل »: ُثؿا َقاَل ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ُجَؾ  ُْططِل الرَّ  .متػؼ طؾقف، (1)«الـَّارِ اهَّللُ فِل  َخْشَقَة َأْن َيُؽبَّفُ ، َوَغقُْرُه َأَحبُّ إَِللَّ ِمـْفُ ، َٕ
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ـْ َطْؿِرو، َوَقْد َثَبَت َهَذا اْلَؿْعـَك فِل َصِحقِح اْلُبَخاِريِّ   ـِ َتْغؾَِب  َط : ڤ ْب

  َأنا َرُسقَل »
ِ
 بَِؿاٍل َأْو َسْبٍل َفَؼَسَؿفُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

َ
ًٓ ، ُأتِل ًٓ َوَتَرَك ِرَجا َفَبَؾَغُف ، َفَلْطَطك ِرَجا

ـَ َتَرَك  ِذي ا َبْعُد »: ُثؿا َقاَل ، اهلَل َتَعاَلك ُثؿا َأْثـَك َطَؾْقفِ  َفَحِؿدَ ، «َطَتُبقاَأنا الا  إِكِّل ، َأمَّ
ِ
َفَقاهَّلل

ُجَؾ  ُجَؾ َوَأَدُع الرَّ ُْططِل الرَّ ـَ الَِّذي ُأْططِل، َٕ َوَلؽِـِّل ، َوالَِّذي َأَدُع َأَحبُّ إَِللَّ ِم

ـَ اْلَجَزِع َواْلَفَؾعِ ُأْططِل َأْقَقاًما لَِؿا َأَرى فِل ُقُؾقبِ  اهَّللُ  َوَأكُِؾ َأْقَقاًما إَِلك َما َجَعَؾ ، ِفْؿ ِم

ـَ اْلِغـَك َواْلَخْقرِ  ل ُقُؾقبِِفْؿ ِم
 .«فِ

ققم مـ أهؾ اإلسالم لؽـفؿ رؤساء قبائؾ وتحتفؿ كثقر مـ : الـقع الرابع

 تللقًػا ، الـاس يسؿعقن لفؿ ويطقعقن
ّ
ولؿـ ، لفؿفُقعَطْقن مـ الغـقؿة ومـ الَػل

ـَ َحْرٍب َوَصْػَقانَ  َأَبا ُسْػَقانَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل كؿا أططك رسقل، تحتفؿ ـَ ُأَمقاةَ  ْب ، ْب

ـٍ  َوُطَقْقـَةَ  ـَ ِحْص َْقَرعَ ، ْب ْٕ ـَ َحابِسٍ  َوا  .ڤ بـ مالؽ إسؾؿل ومرداس، ْب

، ولؽـفؿ قريبقن مـ البغاة والؽافريـ؛ ققم مـ أهؾ اإلسالم: الـقع الخامس

 .يتؼقوا بف طؾك دفع شر أولئؽ إشرارفُقعطقن ما 

، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل أن تؼسقؿ الؿغاكؿ إلك رسقل، وهذا هق الؿؼصقد مـ سقق الحديث

فقهنا طؾك القجف الذي يؽقن فقف كصٌر ، ثؿ إلك أولقاء أمقر الؿسؾؿقـ يصرا

 .لإلسالم والؿسؾؿقـ

فنن ، وطؾك هذا إجؿاع أهؾ السـة قاصبة، ويـؼص، أن اإليؿان يزيد: وفيه

 .[13: الؿدثر] ﴾ں ں ڱ ڱ﴿: قال تعالك، اإلكسان ُيملاػ حتك يزيد إيؿاكف

َْكَصاَر َشْقًئا»: قوله ْٕ ، إكصار الؿراد هبؿ إوس والخزرج: «َوَلْؿ ُيْعِط ا

ُفؿَّ اْغِػْر »: بؼقلف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل وقد دطا لفؿ رسقل، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل الذيـ كاصروا رسقل الؾَّ

َْبـَاِء ، لِْْلَْكَصارِ 
ِٕ َْكَصارِ َو ْٕ َْكَصارِ ، ا ْٕ َْبـَاِء َأْبـَاِء ا

ِٕ  .«َو
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ـْ َأَكسِ : ولف قصة  ـِ َمالٍِؽ  َط َْكَصاِر الـاَقاِضُح »: َقاَل  ڤ، ْب ْٕ ، َشؼا َطَؾك ا

 
ِّ
  َفَؼاَل َلُفْؿ َرُسقُل ، َيْسَلُلقَكُف َأْن ُيْؽِرَي َلُفْؿ َكْفًرا َسْقًحا ملسو هيلع هللا ىلص َفاْجَتَؿُعقا ِطـَْد الـابِل

ِ
 اهلل

َْكَصارِ »: ملسو هيلع هللا ىلص ْٕ َّٓ َأْطَطْقُتُؽُؿقهُ ، َمْرَحًبا ِبا َٓ َتْسَلُلقكِل اْلَقْقَم َشْقًئا إِ  
ِ
َٓ َأْسَلُل ، َواهَّلل اهَّللَ  َو

َّٓ َأْطَطاكِقفِ  : َفَؼاُلقا، اْغَتـُِؿقَها َواْصُؾُبقا اْلَؿْغِػَرةَ : َفَؼاَل َبْعُضُفْؿ لَِبْعضٍ ، «َلُؽْؿ َشْقًئا إِ

  َيا َرُسقَل 
ِ
  َفَؼاَل َرُسقُل ، اهلَل َلـَا بِاْلَؿْغِػَرةِ  اْدعُ ، اهلل

ِ
ُفؿَّ اْغِػْر لِْْلَْكَصارِ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ، الؾَّ

َْكَصارِ  ْٕ َْبـَاِء ا
ِٕ َْكَصارِ ، َو ْٕ َْبـَاِء َأْبـَاِء ا

ِٕ  .(1)«َو

ـَ َمالٍِؽ  وَطـ َأَكَس   َكَْصاِر إَِلك : َقاَل ، ڤ ْب ْٕ ـْ ا
 َجاَءْت اْمَرَأٌة مِ

ِّ
َفَخاَل  ملسو هيلع هللا ىلص الـابِل

ََحبُّ الـَّاِس إِلَلَّ »: َفَؼاَل ، بَِفا َٕ َـّ   إِكَُّؽ
ِ
َفَخاَل بَِفا »: َقاَل : ويف رواية لؿسؾؿ، (2)«َواهَّلل

  َرُسقُل 
ِ
َـّاِس إَِللَّ »: َوَقاَل ، «ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ََحبُّ ال َٕ اٍت َوالَِّذي َكْػِسل بِقَِدهِ إِكَُّؽْؿ   .«َثاَلَث َمرا

وهذه صبقعة ، ومع ذلؽ لؿ يعطفؿ مـ الغـائؿ فقجدوا يف أكػسفؿ 

ـٌ يف رسقل؛ وهذا ٓ يمثر يف اإليؿان، اإلكسان فنن الـػقس ، اهلل ما لؿ يؼاركف صع

لؾؿسؾؿقـ يف يقم  اهلل  وقد قال، والرغبة إلقفا، مجبقلة طؾك حب الدكقا

 . [332: آل طؿران] ﴾ڳڱ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ﴿: أحد

، أو يتؽؾؿ، ما لؿ يعؿؾ اإلكسان، ٓ يماخذ بؿا يف الـػس اهلل  أن: وفيه

ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ   ، ڤ فَع
ِّ
ـِ الـابِل َثْت بِِف  إِنَّ »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص َط تِل َما َحدَّ ـْ ُأمَّ اهَّللَ َتَجاَوَز َط

 .(3)«َأْو َتَتَؽؾَّؿْ ، َما َلْؿ َتْعَؿْؾ ، َأْكُػَسَفا

يمد إلك  والتـافس إن لؿ، يف الدكقا ما يؼع بقـ الـاس مـ التـافس: وفيه

ففق ؛ أو ارتؽاب محرم، أما إذا أدى إلك ترك القاجب. فؾقس بؿحرم؛ محرم
                                                                                       

 .(32131أخرجف أحؿد برقؿ: ) (1)

 (.2301(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3211أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (2)

 (.322(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3261أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (3)
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: قال تعالك، والتـافس الؿشروع والؿستحب هق ما كان يف شلن أخرة، حرام

 .[26: الؿطػػقـ] ﴾ې ې ۉ ۉ﴿

 »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل فؼد قال رسقل، وأما يف الدكقا
ِ
: اْلَػْؼَر َأْخَشك َطَؾْقُؽؿْ َما  َفَقاهَّلل

ْكَقا َطَؾْقُؽؿْ  ـْ َقْبَؾُؽؿْ ، َوَلؽِـِّل َأْخَشك َأْن ُتْبَسَط الدُّ َفَتـَاَفُسقَها ، َكَؿا ُبِسَطْت َطَؾك َم

 .(1)«َفُتْفِؾَؽُؽْؿ َكَؿا َأْهَؾَؽْتُفؿْ ، َكَؿا َتـَاَفُسقَها

ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ    َأنا َرُسقَل ، ڤ وَط
ِ
َـّ »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َـّ ، إِيَّاُكْؿ َوالظَّ َفنِنَّ الظَّ

ُسقا، َأْكَذُب اْلَحِديِث  ُسقا، َوَٓ َتَحسَّ َوَٓ ، َوَٓ َتَحاَسُدوا، َوَٓ َتـَاَفُسقا، َوَٓ َتَجسَّ

 إِْخَقاًكا َوُكقُكقا ِطَبادَ ، َوَٓ َتَداَبُروا، َتَباَغُضقا
ِ
 .(2)«اهَّلل

ـْ َطْبدِ    َوَط
ِ
ـِ  اهَّلل ـِ اْلَعاصِ  َطْؿرِوْب ـْ َرُسقلِ ، ڤ ْب   َط

ِ
إَِذا »: َأكاُف َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ومُ  ـِ  َقاَل َطْبدُ  «َأيُّ َقْقٍم َأْكُتْؿ؟، ُفتَِحْت َطَؾْقُؽْؿ َفاِرُس َوالرُّ ْحَؿ ـُ َطْقٍف  الرا َكُؼقُل : ْب

  َقاَل َرُسقُل ، اهللُ  َكَؿا َأَمَرَكا
ِ
ُثؿَّ ، ُثؿَّ َتَتَحاَسُدونَ ، َتَتـَاَفُسقنَ ، َأْو َغْقَر َذلَِؽ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـَ ، َأْو َكْحَق َذلَِؽ ، ُثؿَّ َتَتَباَغُضقنَ ، َتَتَداَبُرونَ  ـِ اْلُؿَفاِجرِي ، ُثؿَّ َتـَْطِؾُؼقَن فِل َمَساكِق

 .(3)«َفَتْجَعُؾقَن َبْعَضُفْؿ َطَؾك ِرَقاِب َبْعضٍ 

 .«َفَخَطَبُفؿْ »: قوله

َطؾَِؿ أن هـاك ما  إذا؛ وتذكقر العالِؿ لطالبف، مقطظة اإلمام لرطقتف: فيه 

 .أو يخشك مـ طدم رفع الشبفة طـفؿ، ويخشك مـ اكتشار الباصؾ بقـفؿ، يسقؤهؿ

وأن هذا إمر إذ لؿ ُيساَرع يف ، سرطة حديث الـاس يف شموهنؿ: وفيه 
                                                                                       

بـ  (، طـ طؿرو2163(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )1338أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)

 .- ڤ -طقف إكصاري 

 (.2361(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3311أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (2)

 (.2162أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (3)
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 .ربؿا يؽقن ضرره طظقؿ؛ إصػائف

سارع  ملسو هيلع هللا ىلص الـبل إذ أن؛ ڤ وحرصف طؾك أصحابف، ملسو هيلع هللا ىلص فؼف الـبل: وفيه 

 .إلك دواء هذا إمر

، وتعؾقؿ لؾجاهؾ، ٕن فقفا تذكقر لؾغافؾ؛ أهؿقف الخطبة والؿقطظة: وفيه 

 .وتلديب لؿـ يستحؼ التلديب

َْكَصارِ »: قوله ْٕ  .«َيا َمْعَشَر ا

 ۆ﴿: بف اهلل  ٕن هذا أطظؿ أوصاففؿ إذ سؿاهؿ، كاداهؿ بقصػفؿ
 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ

  .﴾ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ وئۇئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې
 [332: التقبة]

ًٓ َفُفَداُكؿْ »: قوله  .«اهَّللُ بِل َأَلْؿ َأِجْدُكْؿ ُضالَّ

، ففق الذي يفدي مـ يشاء فضاًل ، اهلل  فقف أن الفدى والضالل مـ

 ًٓ ، داٌل ومرشٌد إلك الصراط الؿستؼقؿ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل وإكؿا رسقل، ويضؾ مـ يشاء طد

 . [32: الشقرى] ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿: اهلل  كؿا قال

مفؿا بؾغ ، فنن اإلكسان ما هق إٓ سبب، اهلل  رد إمر إلك: وفيه 

 .هق الذي ُيَفقئ الخقر لؿـ أراد فإمر هلل ، وطظؿ طؾؿف، شلكف

 ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک﴿: اهلل  وقد قال

 .[36: الؼصص] ﴾ڱ

ـَ َفَللََّػُؽؿْ »: قوله ِقق  .«بِلاهَّللُ  َوُكـُْتْؿ ُمَتَػرِّ

حتك ، وهؿ إوس والخزرج مـ الؼتؾ والؼتال؛ ما كان طؾقف إكصار: فيه 
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، وهل يقم ُبعاث ُقتِؾ سرواُتفؿ، ملسو هيلع هللا ىلص لؼد وقعت بقـفؿ معركة قبؾ هجرة الـبل

 .وكرباؤهؿ

وتؼاربقا بعد ، تآخقا بعد الحرب، ملسو هيلع هللا ىلص حقـ بعث إلقفؿ محؿًدا اهلل  ثؿ إن

 ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿: اهلل  قال، واصطؾحقا بعد الشر، البعد

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

 .[301: آل طؿران] ﴾گ گ گ ک ک ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ

 .«اهَّللُ بِل َفَللََّػُؽؿْ »: قوله

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ﴿: اهلل  أن إلػة والتباغض مـ: فيه 

 ﴾ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ
 .والسـةاهلل جؿع بقـفؿ طؾك اإلسالم  أي أن، [61: إكػال]

، والعز، والـصر، والؿحبة، إن اإلسالم والسـة مـ أسباب إلػة: وفيه 

 .والتؿؽقـ

؛ ملسو هيلع هللا ىلص وهذا هق حال العرب قبؾ مبعث الـبل: «اهَّللُ بِل َوَطاَلًة َفَلْغـَاُكؿْ »: قوله

أباح لفؿ ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل فؾؿا ُبِعث إلقفؿ رسقل، والِجَقػ، والؿقتة، ربؿا أكؾقا الجؾقد

 .فلصبحقا أغـقاء بعد أن كاكقا فؼراء، فؽاكقا يغزون ويغـؿقن، الغـائؿ

ُـّ »: َقاُلقا، كؾؿا قال شقئا»: قوله  .««اهَّللُ َوَرُسقُلُف َأَم

ولقس مـ ، ولقس هذا مـ الؿـ يف شلء، جقاز التحدث بػعؾ الخقر: وفيه

ٓ سقؿا إذا كان هذا التحدث لرد ،  [6: الؿدثر] ﴾ۋ ٴۇ ۈ﴿: اهلل  ققل

 .حتك ُيعَرف الػضؾ ٕهؾف، أو وقعت مـف جػقة، مـف هػقةمـ وقع 

لعؾف يتقب مـ خطئف ويرجع ؛ جقاز طتاب مـ أخطل بؽالٍم رفقٍؼ لقـ: وفيه
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اهلل طؾقفؿ كاكقا طؾك غاية إدب مع  مع أن الصحابة رضقان، طـ ذكبف

الذيـ صعـقا يف طدالتف كؿا هق ؛ ولؿ يؽـ حالفؿ كالؿـافؼقـ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل

 .يف قصة ذي الخقيصرةمذكقر 

ـُ ِطـَْد َرُسقلِ »: َقاَل ، ڤ كؿا يف حديث َأَبل َسِعقٍد الُخْدِريا    َبْقـََؿا َكْح
ِ
 اهلل

ـْ ، َأَتاُه ُذو الُخَقْيِصَرةِ ، َوُهَق َيْؼِسُؿ ِقْسًؿا ملسو هيلع هللا ىلص َيا : َفَؼاَل ، َبـِل َتِؿقؿٍ  َوُهَق َرُجٌؾ مِ

 اْطِدْل  َرُسقَل 
ِ
ـْ َيْعِدُل إَِذا َلْؿ َأْطِدْل ، َوْيَؾَؽ »: َفَؼاَل ، اهلل َقْد ِخْبَت َوَخِسْرَت إِْن ، َوَم

ـْ َأْطِدُل    َيا َرُسقَل : َفَؼاَل ُطَؿرُ . «َلْؿ َأُك
ِ
: اْئَذْن لِل فِقِف َفَلْضِرَب ُطـَُؼُف؟ َفَؼاَل ، اهلل

، ِصَقاَمُف َمَع ِصَقاِمِفؿْ وَ ، َفنِنَّ َلُف َأْصَحاًبا َيْحِؼُر َأَحُدُكْؿ َصالََتُف َمَع َصالَتِِفؿْ ، َدْطفُ »

ِمقَّةِ ، َيْؼَرُءوَن الُؼْرآَن َٓ ُيَجاِوُز َتَراِقَقُفؿْ  ـَ الرَّ ْفُؿ ِم ـِ َكَؿا َيْؿُرُق السَّ ي ـَ الدِّ ، َيْؿُرُققَن ِم

ُثؿَّ ، ءٌ ُثؿَّ ُيـَْظُر إَِلك ِرَصافِِف َفَؿا ُيقَجُد فِقِف َشلْ ، ُيـَْظُر إَِلك َكْصِؾِف َفالَ ُيقَجُد فِقِف َشْلءٌ 

ُثؿَّ ُيـَْظُر إَِلك ُقَذِذِه َفالَ ُيقَجُد ، َفالَ ُيقَجُد فِقِف َشْلءٌ ، - َوُهَق ِقْدُحفُ  -، ُيـَْظُر إَِلك َكِضقِّفِ 

مَ ، فِقِف َشْلءٌ  إِْحَدى َطُضَدْيِف ِمْثُؾ َثْدِي ، آَيُتُفْؿ َرُجٌؾ َأْسَقدُ ، َقْد َسَبَؼ الَػْرَث َوالدَّ

ـَ الـَّاسِ ، ُؾ الَبْضَعِة َتَدْرَدرُ َأْو ِمثْ ، الَؿْرَأةِ  ـِ ُفْرَقٍة ِم َقاَل َأُبق  «َوَيْخُرُجقَن َطَؾك ِحق

ـْ َرُسقلِ : َسِعقدٍ 
  َفَلْشَفُد َأكِّل َسِؿْعُت َهَذا الَحِديَث مِ

ِ
 ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ا
ـَ  َوَأْشَفُد َأنا َطؾِل ْب

 بِفِ َفَلَمَر بَِذلَِؽ ، َأبِل َصالٍِب َقاَتَؾُفْؿ َوَأَكا َمَعفُ 
َ
ُجِؾ َفاْلُتِؿَس َفُلتِل َحتاك َكَظْرُت إَِلْقِف ، الرا

 
ِّ
 .(1)«الاِذي َكَعَتفُ  ملسو هيلع هللا ىلص َطَؾك َكْعِت الـابِل

 .«يعطل قريًشا ويدطـا، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل اهلل رسقل يرحؿ»: أما همٓء قالقا

  َما َيْؿـَُعُؽْؿ َأْن ُتِجقُبقا َرُسقَل »: قوله
ِ
 .«اهَّلل

ففق أوقع ، إن كان لديف طذر؛ إلبداء العذرجعؾ فرصة لؾُؿخاصب : فيه 
                                                                                       

 (.3061صحقحف برقؿ: )(، ومسؾؿ يف 1630أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)
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 .وهق مـ العدل واإلكصاف، وأذهب لؿا يف قؾبف، يف كػسف

، اهلل وقدره طؾك شرع، بؿا ٓ اطرتاض فقف ملسو هيلع هللا ىلص جقاز مخاصبة الـبل: وفيه 

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل وبؿا ٓ اطرتاض فقف وتـؼص لرسقل

ُـّ »: قوله ؛ أطظؿ ملسو هيلع هللا ىلص ورسقلف اهلل  أي بقـقا أن مـة: «اهَّللُ َوَرُسقُلُف َأَم

 .فبفا سعادة الداريـ

، وفؼقًرا فلغـقـاك، أي صريًدا فآويـاك: ِجْئَتـَا َكَذا َوَكَذا: َلْق ِشْئُتْؿ َلُؼْؾُتؿْ »: قوله

، ملسو هيلع هللا ىلص ومع ذلؽ اطتربوا أن الؿـة هلل ولرسقلف، وذكر شقئًا مـ فضائؾفؿ، «وخائًػا فلّمـَّاك

أطظؿ ، ملسو هيلع هللا ىلص الـبل ومجقئ، فؿا جاءهؿ مـ الخقر العظقؿ بسبب هذه الدطقة

 .اهلل  بلضعاف مؿا بذلقه يف ذات
اِة َواْلَبِعقرِ »: قوله َٓ َتْرَضْقَن َأْن َيْذَهَب الـَّاُس بِالشَّ  .«َأ

 .والتزهقد يف الدكقا، التحضقض طؾك أخرة: فيه 

 إَلك ِرَحالُِؽؿْ  َوَتْذَهُبقَن بَِرُسقلِ »: قوله
ِ
، وإلقؽؿمـؽؿ  ملسو هيلع هللا ىلص أي أن الـبل: «اهَّلل

والؿحبة هلل ، واإليؿان، لؿا يعؾؿ يف قؾقبؽؿ مـ الخقر؛ وتركؽؿ لؿ يعطؽؿ

 .ملسو هيلع هللا ىلص ولرسقلف

َْكَصارِ »: قوله ْٕ ـْ ا َٓ اْلِفْجَرُة َلُؽـُْت اْمَرءا ِم  .«َلْق

ومـ أفراد ، فضقؾة الؿفاجريـ وأهنؿ أفضؾ مـ إكصار يف الجؿؾة: فيه 

 .إكصار مـ هق أفضؾ مـ أفراد الؿفاجريـ

ٕن الؿفاجريـ جؿعقا بقـ الـصرة ؛ لؽـ يف الجؿؾة الفجرة أطظؿ مـ الـصرة

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ثؿ كاصروا رسقل، فرتكقا أمقالفؿ وأهالقفؿ هلل ، والفجرة

كصار: وفيه  ـ الـبل، فضقؾة ٕا كصار ملسو هيلع هللا ىلص إذ لق لؿ يؽ ـ ٕا ـ لؽان م  .مـ الؿفاجري
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 .أي ما بقـ الجبؾقـ: «ِشْعًباَوَلْق َسَؾَؽ الـَّاُس َواِدًيا َأْو »: قوله

َْكَصاِر َوِشْعَبَفا»: قوله ْٕ ؛ إكصاريتؿقز مع  ملسو هيلع هللا ىلص أي أن الـبل: «َلَسَؾْؽُت َواِدَي ا

ـْ َأَكسِ : لػضؾفؿ وطؾق مـزلتفؿ ـِ َمالٍِؽ  فَع   َقاَل َرُسقُل : َقاَل  ڤ، ْب
ِ
: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

َْكَصاُر َكرِِشل َوَطْقَبتِل» ْٕ ـْ ُمْحِسـِِفؿْ ، َسَقْؽُثُروَن َوَيِؼؾُّقنَ َوإِنَّ الـَّاَس ، ا ، َفاْقَبُؾقا ِم

ـْ ُمِسقئِِفؿْ   .(1)«َوَتَجاَوُزوا َط

ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ    َأنا َرُسقَل ، وَط
ِ
ـْ َأَحبَّ »: َقاَل ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ـْ ، اهَّللُ  إَْكَصاَر َأَحبَّفُ  َم َوَم

 .(2)«اهَّللُ  َأْبَغَض إَْكَصاَر َأْبَغَضفُ 

َْكَصارِ »: ڤ الرباءوطـ  ْٕ يَؿاِن ُحبُّ ا َْكَصارِ  آَيُة اإْلِ ْٕ  .(3)«َوآَيُة الـَِّػاِق ُبْغُض ا

َْكَصاُر ِشَعارٌ »: قوله ْٕ أطظؿ مـ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل أي أهنؿ يف الؼرب مـ رسقل: «ا

 .الذي يحقط بالجسؿ ويحتاجف؛ ومثاَؾفؿ بالؾباس الداخؾل، غقرهؿ

الذي يؽقن يف الغالب مـ ؛ بالؾباس الخارجلمثؾفؿ : «َوالـَّاُس ِدَثارٌ »: قوله

 .وراء وراء

ُؽْؿ َسَتْؾَؼْقَن َبْعِدي َأَثَرةً »: قوله  .«إكَّ

إذ أخربهؿ بؿا يؽقن بعده مـ أمر ؛ ملسو هيلع هللا ىلص دلقؾ مـ دٓئؾ كبقة الـبل: فيه 

 .طؾقف اهلل  مؿا أصؾعف؛ الغقب

غقركؿ والؿعـك يػضؾ ، وكحق ذلؽ مـ آستئثار، أي الظؾؿ: وإثرة 

 .وٓ يجعؾ لؽؿ مـفا كصقًبا، كػسف طؾقؽؿ يف أمقر الدكقا
                                                                                       

 (.2330(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )1803أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)

يف صحقح  (، وصححف إلباين 361(، وابـ ماجف برقؿ: )30308أخرجف أحؿد برقؿ: ) (2)

 .ڤسػقان، والرباء ابـ طازب  بـ أبل بـ زياد، ومعاوية بـ مالؽ، والحارث الســ، ويف الباب: طـ أكس

 (.21(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )32أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (3)
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 .«َفاْصبُِروا َحتَّك َتْؾَؼْقكِل َطَؾك اْلَحْقضِ »: قوله

، لؿا يف ذلؽ مـ الـػع العظقؿ؛ اهلل  الحث طؾك الصرب طؾك أقدار: فيه

َبْقرِ  ـِ الزُّ ـِ َطِدي   وَط ـَ َمالٍِؽ  َأَتْقـَا َأَكَس : َقاَل ، ْب ـَ ، ڤ ْب
َفَشَؽْقَكا إَِلْقِف َما َكْؾَؼك مِ

اِج  َّٓ الَِّذي َبْعَدُه َشرٌّ ِمـْفُ ، اْصبُِروا»: َفَؼاَل ، الَحجا ل َطَؾْقُؽْؿ َزَماٌن إِ
ُف َٓ َيْلتِ َحتَّك ، َفنِكَّ

ـْ َكبِقُِّؽؿْ  ،َتْؾَؼْقا َربَُّؽؿْ 
 .(1)«ملسو هيلع هللا ىلص َسِؿْعُتُف مِ

ـْ َطبِْداهلل، ملسو هيلع هللا ىلص إثبات حقض الـبل: وفيه  : قاَل  ڤ بْـ َطْؿروٍ  فَع
ُّ
: ملسو هيلع هللا ىلص قاَل الـابِل

ـِ ، َحْقِضل َمِسقَرُة َشْفرٍ » َب ـَ الؾَّ ـَ الِؿْسِؽ ، َماُؤُه أْبَقُض ِم َوكِقَزاُكُف ، َوِريُحُف أْصَقُب ِم

َؿاءِ  ـْ َشِرَب ِمـَْفا َفال َيْظَؿُل أبًدا، َكـُُجقِم السَّ  .(2)«َم

ـْ َأبِل َذر   َوالَِّذي »: اهلل! َما آكَِقُة الَحْقِض؟ َقاَل  َرُسقَل َيا : ُقْؾُت : َقاَل  ڤ َوَط

َؿاِء َوَكَقاكِبَِفا ـْ َطَدِد ُكُجقِم السَّ كَِقُتُف َأْكَثُر ِم َٔ ٍد بَِقِدِه  ْقَؾِة ، َكْػُس ُمَحؿَّ َٓ فِل الؾَّ َأ

ـْ َشِرَب ِمـَْفا َلْؿ َيْظَؿْل آِخرَ ، اْلُؿْظِؾَؿِة اْلُؿْصِحَقةِ  َيْشَخُب ِفقِف ، َما َطَؾْقفِ  آكَِقُة اْلَجـَِّة َم

ـَ اْلَجـَّةِ  ـْ َشِرَب ِمـُْف َلْؿ َيْظَؿلْ ، ِمقَزاَباِن ِم اَن إَِلك ، َطْرُضُف ِمْثُؾ ُصقلِفِ ، َم ـَ َطؿَّ َما َبْق

ـِ ، َأْيَؾةَ  َب ـَ الؾَّ ـَ اْلَعَسؾِ ، َماُؤُه َأَشدُّ َبَقاًضا ِم  ،(3)«َوَأْحَؾك ِم

والحقض ، يليت ذكر لفا يف مقصـ آخرولعؾف ؛ وأحاديث الحقض كثقرة 

 .مقجقد أن

ـْ ُطْؼَبةَ  ـِ َطاِمرٍ  فَع  »: ڤ ْب
ا
َفَصؾاك َطَؾك َأْهِؾ ُأُحٍد ، َخَرَج َيْقًما ملسو هيلع هللا ىلص َأنا الـابِل

َوَأَكا َشِفقٌد ، إِكِّل َفَرٌط َلُؽؿْ »: َفَؼاَل ، ُثؿا اْكَصَرَف إَِلك الِؿـَْبرِ ، َصالََتُف َطَؾك الَؿقِِّت 
                                                                                       

 (.2068أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)

 (.2212(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )6321أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (2)

 (.2100أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (3)
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َْكُظُر إَِلك َحْقِضل أنَ ، َطَؾْقُؽؿْ  َٕ  
ِ
ـِ إَْرضِ ، َوإِكِّل َواهَّلل  َوإِكِّل ُأْططِقُت َمَػاتِقَح َخَزائِ

 َما َأَخاُف َطَؾْقُؽْؿ َأْن ُتْشرُِكقا بَْعِدي - َأْو َمَػاتِقَح إَْرضِ  -
ِ
ـْ ، َوإِكِّل َواهَّلل َأَخاُف  َوَلؽِ

 .(1)«َفاَطَؾْقُؽْؿ َأْن َتـَاَفُسقا فِق

ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ   ، ڤ وَط
ِّ
ـْ الـابِل ـْ »: َقاَل ، ملسو هيلع هللا ىلص َط ـَ َبْقتِل َوِمـَْبرِي َرْوَضٌة ِم َما َبْق

 .(2)«َوِمـَْبرِي َطَؾك َحْقِضل، ِرَياِض اْلَجـَّةِ 

 يبشرهؿ بالؾؼقاء ملسو هيلع هللا ىلص إذ أن الـبل؛ اهلل طؾقفؿ فضقؾة إكصار رضقان: وفيه

أهنؿ سقشربقا مـ ، طؾك الحقض ملسو هيلع هللا ىلص لؼقا الـبلومعؾقم أهنؿ إذا ، طؾك الحقض

 .ملسو هيلع هللا ىلص حقض الـبل

 

 

  

                                                                                       

 (.2216(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3111أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)

 (.3113(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3316أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (2)
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 فسض »: رحدٓح - درباب صدق٘ الفطس

 د«...اهلل صدق٘ الفطس علٙ الرنس زضْل

 

َ٘ اِلِفِطِس]  [َباِب َصَدَق

ـْ  - 182   َطْبدِ  )َط
ِ
ـِ ُطَؿرَ  اهَّلل   َفَرَض َرُسقُل »: َقاَل  ڤ ْب

ِ
 - َصَدَقَة اْلِػْطرِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

ُْكَثك َواْلُحرِّ َواْلَؿْؿُؾقكِ  - َقاَل َرَمَضانَ َأْو  ْٕ َكرِ َوا ـْ َتْؿرٍ : َطَؾك الذَّ َأْو َصاًطا ، َصاًطا ِم

ـْ َشِعقرٍ  ـْ ُبر  »: َقاَل . «ِم ِغقرِ َواْلَؽبِقرِ ، َفَعَدَل الـَّاُس بِِف كِْصَػ َصاٍع ِم  .(1)«َطَؾك الصَّ

اَلةِ َأْن ُتَمدَّى َقْبَؾ ُخُروِج »: َوفِل َلْػظٍ   .((2)«الـَّاِس إَلك الصَّ

ـْ  - 183  الـَّبِلِّ »: َقاَل  ڤ َأبِل َسِعقٍد اْلُخْدِريِّ  )َط
ـِ  ملسو هيلع هللا ىلص ُكـَّا ُكْعطِقَفا فِل َزَم

ـْ َصَعامٍ  ـْ َتْؿرٍ ، َصاًطا ِم ـْ َشِعقرٍ ، َأْو َصاًطا ِم ـْ َأِقطٍ ، َأْو َصاًطا ِم َأْو ، َأْو َصاًطا ِم

ـْ َزبِقٍب  ا »، «َصاًطا ِم ْؿَراءُ ، ُمَعاِوَيةُ  َجاءَ َفَؾؿَّ ـْ َهِذِه : َقاَل ، َوَجاَءْت السَّ ا ِم َأَرى ُمدًّ

ـِ  ْي ا َأَكا»: َأُبق َسِعقدٍ  َقاَل ، «َيْعِدُل ُمدَّ َفاَل َأَزاُل ُأْخِرُجُف َكَؿا ُكـُْت ُأْخرُِجُف َطَؾك : َأمَّ

  َطْفِد َرُسقلِ 
ِ
 .((3)«ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

l: 

 .وهق زكاة الػطر، أكقاع الصدقات َطَؼد الؿصـػ هذا الباب لبقان كقع مـ
                                                                                       

 (.181(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3302أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)

 (.186صحقحف برقؿ: )(، ومسؾؿ يف 3301أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (2)

 (.3308أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (3)
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 :سهِ صدق١ ايفطس :َطأي١

ـُ : (3/79) قدامة يف الؿغـل قال ابـ ـْ ُتْحَػُظ : اْلُؿـِْذرِ  َقاَل اْب َأْجَؿَع ُكؾُّ َم

ـْ َأْهِؾ اْلِعْؾؿِ 
 .َطَؾك َأنا َصَدَقَة اْلِػْطِر َفْرٌض ، َطـُْف مِ

ـْ : َوَقاَل إِْسَحاُق 
ْجَؿاِع مِ  .َأْهِؾ اْلِعْؾؿِ ُهَق َكاإْلِ

ـُ  ـْ َأْصَحاِب َمالٍِؽ َوَداُود: اْلَبرِّ  َطْبدِ  َوَزَطَؿ اْب
ـَ مِ ِري ، َأنا َبْعَض اْلُؿَتَلخِّ

َدةٌ : َيُؼقُلقنَ   ُسـاٌة ُمَمكا
َ
 .ِهل

 هـا. َوَسائُِر اْلُعَؾَؿاِء َطَؾك َأكاَفا َواِجَبةٌ 

 ٻ ٱ﴿: تعالكاهلل  قال، وهل مشروطة بلدلة الؽتاب والسـة واإلجؿاع
 ٿ ٺ * ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ * پ پ پ پ ٻ * ٻ

 .[1 - 3: الؿممـقن] ﴾ٿ ٿ

العزيز  طبد الؿسقب وطؿر ابـ قال سعقد ابـ، [26: صف] ﴾حس جس﴿: قولهف

 .«هق زكاة الػطر»: اهلل رحؿفؿا

 سهِ إخساز املاٍ يف صدق١ ايفطس؟ :َطأي١

 :واختؾػ العؾؿاء فقؿا يجزئ فقفا

 :(295/ 4)قدامة يف الؿغـل  قال ابـ

َْحَؿدَ : َقاَل َأُبق َداُود
ِ
 َيْعـِل فِل َصَدَقِة اْلِػْطرِ  - ُأْططِل َدَراِهؿَ : َوَأَكا َأْسَؿعُ : قِقَؾ ٕ

َٓ ُيْجِزَئفُ »: َقاَل  -   ِخاَلُف ُسـاِة َرُسقلِ ، َأَخاُف َأْن 
ِ
 .«ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

، َقْقٌم َيُؼقُلقنَ : قِقَؾ َلفُ ، «ِققَؿَتفُ َٓ ُيْعطِل »: َقاَل لِل َأْحَؿدُ : َوَقاَل َأُبق َصالٍِب 

ـُ َطْبدِ  ُطَؿرُ    َقاَل َيَدُطقَن َقْقَل َرُسقلِ ، اْلَعِزيِز َكاَن َيْلُخُذ بِاْلِؼقَؿةِ  ْب
ِ
َوَيُؼقُلقَن  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـُ ، َقاَل ُفاَلنٌ    َفَرَض َرُسقُل : ُطَؿرَ  َقاَل اْب
ِ
 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل
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وَن ،  [31: الـساء] ﴾ىئ ىئ ىئ ېئ﴿: اهلُل َتَعاَلك َوَقاَل  َوَقاَل َقْقٌم َيُردُّ

ـَ  ـَ  .َقاَل ُفاَلنٌ ، َقاَل ُفاَلنٌ : السُّ

َكَقاِت : َوَضاِهُر َمْذَهبِفِ  ـْ الزا
ٍء مِ

ْ
َٓ ُيْجِزُئُف إْخَراُج اْلِؼقَؿِة فِل َشل َوبِِف َقاَل ، َأكاُف 

 ، َمالٌِؽ 
ُّ
افِِعل  .َوالشا

ـْ  َذلَِؽ  ُرِوَي  َوَقدْ  ،يَُجقزُ  :َحـِقَػةَ  َوأَبُق ،الثاْقِريُّ  َوَقاَل  ـِ  ُطَؿرَ  َط ـِ  ،اْلَعِزيزِ  َطبْدِ  ْب  .َواْلَحَس

ـْ َأْحَؿَد مِْثُؾ ققلفؿْ   .فِقَؿا َطَدا اْلِػْطَرةَ : َوَقْد ُرِوَي َط

ـْ َرُجٍؾ بَاَع َثَؿَرَة كَْخؾِفِ ، ُسئَِؾ أَْحَؿدُ : َوَقاَل أَبُق َداُود . بَاَطفُ ُطْشُرُه َطَؾك الاِذي : َقاَل . َط

ـِ ، إْن َشاَء َأْخَرَج َثَؿًرا: َأْو َثَؿـَُف؟ َقاَل ، َفقُْخِرُج َثَؿًرا: قِقَؾ َلفُ  ـْ الثاَؿ
 .َوإِْن َشاَء َأْخَرَج مِ

ـِ . َوَهَذا َدلِقٌؾ َطَؾك َجَقاِز إْخَراِج اْلِؼَقؿِ  َْهِؾ اْلَقَؿ
ِ
اْئُتقكِل : َوَوْجُفُف َقْقُل ُمَعاٍذ ٕ

ـَ بِاْلَؿِديـَةِ ، َفنِكاُف َأْيَسُر َطَؾْقُؽؿْ ، َلبِقٍس آُخُذُه مِـُْؽؿْ بَِخِؿقٍص َأْو   .َوَأْكَػُع لِْؾُؿَفاِجِري

ـْ َطْؿٍرو: َوَقاَل َسِعقٌد  َثـَا ُسْػَقاُن َط ـْ َصاُوسٍ ، َحدا ا َقِدَم ُمَعاٌذ ، َوَط َقاَل َلؿا

ـَ  ِعقرِ اْئُتقكِل بَِعْرِض ثَِقاٍب آُخُذُه مِـْؽُ »: َقاَل ، اْلَقَؿ َرِة َوالشا َفنِكاُف َأْهَقُن ، ْؿ َمَؽاَن الذُّ

ـَ   .«بِاْلَؿِديـَةِ ، َطَؾْقُؽْؿ َوَخْقٌر لِْؾُؿَفاِجِري

َثـَا َجِريرٌ : َقاَل  ـْ َلْقٍث ، َوَحدا ـْ َطَطاءٍ ، َط ـُ اْلَخطااِب  َكاَن ُطَؿرُ : َقاَل ، َط َيْلُخُذ ، ْب

ـْ 
َدَقِة مِ َراِهؿِ اْلُعُروَض فِل الصا  .الدا

َنا اْلَؿْؼُصقَد َدْفُع اْلَحاَجةِ 
ِ
َحاِد َقْدِر اْلَؿالِقاِة ، َوٕ َٓ َيْخَتؾُِػ َذلَِؽ َبْعَد اتِّ َو

َْمَقالِ  ْٕ  .بِاْختاَِلِف ُصَقِر ا

ـِ ، َوَلـَا   َفَرَض َرُسقُل »: ُطَؿرَ  َقْقُل اْب
ِ
ـْ َتْؿرٍ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

، َصَدَقَة اْلِػْطِر َصاًطا مِ

ـْ َشِعقرٍ َوَصاًطا 
ـْ َذلَِؽ َفَؼْد َتَرَك اْلَؿْػُروَض « مِ  هـا. َفنَِذا َطَدَل َط

 :األصٓاف اييت ؽسز َٓٗا شنا٠ ايفطس :َطأي١

 .اختؾػقا يف كقع الطعام الذي ُتخرج مـف
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 .فذهب جؿفقرهؿ إلك أهنا ُتخرج مـ غالب ققِت البؾد

ـِ  فِل كُْعطِقَفا ُكـاا» :ڤ الخدري سعقد أبل حديثمـ  واستدلقا بؿا يليت  َزَم

 
ِّ
ـْ  َصاًطا ملسو هيلع هللا ىلص الـابِل  .(1)«َصَعامٍ  مِ

فنن ؛ مع أن بعض أهؾ العؾؿ يرى أن هذا مـ العام الذي ُأريد بف الخصقص

 .كان غالبف مـ الشعقر ملسو هيلع هللا ىلص الطعام يف طفد الـبل

ـْ ُكؾِّ َحباٍة َوَثَؿَرٍة ُتْؼَتاُت : (4/289قدامة يف الؿغـل ) قال ابـ
ِطـَْد َيْعـِل ، مِ

َْجـَاِس اْلَؿـُْصقِص َطَؾْقَفا ْٕ ـْ اْلُحُبقِب َوالثَِّؿارِ ، َطَدِم ا
، ُيْجِزُئُف ُكؾُّ ُمْؼَتاٍت مِ

ـْ َغْقِرَها
َٓ ُيْجِزُئُف اْلُؿْؼَتاُت مِ ـِ ، َوَضاِهُر َهَذا َأكاُف  َب  .َكالؾاْحِؿ َوالؾا

َْج : َوَقاَل َأُبق َبْؽرٍ  ْٕ  .ـَاِس اْلَؿـُْصقِص َطَؾْقَفا ِطـَْد َطَدمَِفاُيْعطِل َما َقاَم َمَؼاَم ا

ـُ  ا َيْؼَتاُتفُ : َحاِمدٍ  َوَقاَل اْب ْخَراُج مِؿا
َرةِ ، ُيْجِزُئُف ِطـَْد َطَدمَِفا اإْلِ ـِ ، َكالذُّ ْخ ، َوالدُّ

َْكَعامِ  ْٕ َْمَصارِ ، َوُلُحقِم اْلِحقَتاِن َوا ْٕ وَن إَلك َأْقَرِب ُققِت ا َٓ َيُردُّ  هـا. َو

 ع٢ً َٔ ػب شنا٠ ايفطس؟ :َطأي١

 .صغقر وكبقر مـ الؿسؾؿقـ، ذكٍر وأكثك، طؾك كؾ حٍر وطبد، زكاة الػطر واجبةٌ 

وجبت ، فؾق كان الجـقـ قد وضعتف أمف قبؾ ُغروب آخر يقم مـ رمضان

 .طؾقف زكاة الػطر

إلك أن زكاة الػطر ُتخرج طـ الجـقـ الذي قد اكتؿؾ يف : وذهب بعضفؿ

لؽـ ، وطؾقفا كثقر مـ العؾؿاء، بـ طػان رواية طـ طثؿان وهذه، بطـ أمف

 .الصحقح أهنا ٓ تؽقن إٓ طؾك الؿقلقد الذي ولد قبؾ هناية شفر رمضان
                                                                                       

 (.183(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3306أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)
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 :(4/316قدامة يف الؿغـل ) قال ابـ

ـِ   .َوُهَق َقْقُل َأْكَثِر َأْهِؾ اْلِعْؾؿِ ، اْلَؿْذَهُب َأنا اْلِػْطَرَة َغْقُر َواِجَبٍة َطَؾك اْلَجـِق

ـُ  َٓ ُيقِجُبقَن َطَؾك : اْلُؿـِْذرِ  َقاَل اْب َْمَصاِر  ْٕ ـْ ُطَؾَؿاِء ا
ـْ َكْحَػُظ َطـُْف مِ ُكؾُّ َم

فُ  ـِ ُأما ـِ فِل َبْط ـْ اْلَجـِق ُجِؾ َزَكاَة اْلِػْطِر َط  .الرا

ـْ َأْحَؿَد ِرَواَيٌة ُأْخَرى  ؛ َأكاَفا َتِجُب َطَؾْقفِ : َوَط
ٌّ
َكاُف آَدمِل

ِ
، َوبِفِ ، اْلَقِصقاُة َلفُ َتِصحُّ ، ٕ

َْخَبارِ  ْٕ  .َوُيَؼاُس َطَؾك اْلَؿْقُلقدِ ، َوَيِرُث َفَقْدُخُؾ فِل ُطُؿقِم ا

َكاُة بِفِ ، َوَلـَا ـٌ َفَؾْؿ َتَتَعؾاْؼ الزا َكاُف َلْؿ َتْثُبْت َلُف َأْحَؽاُم ، َكَلِجـاِة اْلَبَفائِؿِ ، َأكاُف َجـِق
ِ
َوٕ

ْكَقا ٓا فِل ، الدُّ ْرِث َواْلَقِصقاةِ إ  .بَِشْرِط َأْن َيْخُرَج َحقًّا، اإْلِ

َنا ُطْثَؿاَن َكـاَن ُيْخِرُجــَفا َطـْفُ ؛ َفنِكاُف ُيْسَتَحبُّ إْخَراُجَفا َطـْفُ ، إَذا َثَبَت َهَذا
ِ
ٕ، 

َٓ َتِجُب َطَؾْقفِ  ـْ  َكاَفا َصَدَقٌة َطؿا
ِ
عِ  َصَدَقاِت َفَؽاَكْت ُمْسَتَحباًة َكَسائِِر ، َوٕ  هـا. التاَطقُّ

 :ٚقت إخساز شنا٠ ايفطس :َطأي١

 .أن ُتمدى مـ صؾقع الػجر إلك قبؾ صالة العقد: ووقتفا إفضؾ

م قبؾ العقد بققٍم أو يقمقـ ـُ ؛ ويجقز أن ُتؼدا  ُطَؿرَ  لؿا َثبت يف الصحقحقـ أن اْب

ـَ َيْؼَبُؾقكََفا»: ڤ ِذي ـِ َوَكاكُقا ، كان ُيْعطِقَفا الا  ، (1)«ُيْعُطقَن َقْبَؾ الِػْطِر بِقَْقٍم َأْو َيْقَمْق

 .«أو ثالثة»وجاء طـد مالؽ 

 .الصدقات مـ صدقة هل وإكؿا ،فطر زكاة تؽقن ٓ فنهنا ،الصالة بعد إلك أخرها ومـ

 َا ٖٞ َصازف شنا٠ ايفطس؟ :َطأي١

ـِ ، زكاة الػطر تؽقن لؾػؼراء والؿساكقـ ـِ اْب َقاَل : َقاَل ، ڤ، َطبااسٍ  َط

  َرُسقُل 
ِ
َفِث »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ْغِق َوالرَّ ـَ الؾَّ ائِِؿ ِم ـِ ، َزَكاُة الِْػْطرِ ُصْفَرٌة لِؾصَّ ، َوُصْعَؿٌة لِْؾَؿَساكِق
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 109 الزكاة كتاب
 

الِة َفِفَل َزَكاٌة َمْؼبُقلَةٌ  اَها َقبَْؾ الصَّ ـْ َأدَّ ـَ ، َم الِة َفِفَل َصَدَقٌة ِم اَها بَْعَد الصَّ ـْ َأدَّ َوَم

َدَقاِت   .(1)«الصَّ

 املطانني؟ َٔ يٛاسد مجاع١ َٔ ايفطس شنا٠ تعط٢ إٔ ٜػسع ٌٖ :َطأي١

 .ويجقز أن يعطقفا الجؿاطة لؾقاحد

 .ٓ كعؾؿ فقف خالًفا: قدامة يف الؿغـل قال ابـ

 .وذهب غقر واحد إلك أهنا تصرف لؾؿصارف الثؿاكقة

َنا ؛ إكاَؿا َكاَكْت َكَذلَِؽ (: 314/ 4)قدامة يف الؿغـل  قال ابـ
ِ
َصَدَقَة اْلِػْطِر ٕ

َكَقاِت ، َزَكاةٌ  ِر الزا
َكاَفا َصَدَقةٌ ، َفَؽاَن َمْصِرُفَفا َمْصِرَف َسائِ

ِ
 َفَتـْدُخُؾ ، َوٕ

َية  [60: التقبة] ﴾ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿: فِل ُطُؿقِم ققلف َتَعاَلك ْٔ  .ا

َٓ َيُجقُز َدْفُع َزَكاِة اْلَؿاِل إَلْقفِ  ـْ  َٓ َيُجقُز َدْفُعَفا إَلك َم  .َو

 
 
ل َٓ َيُجقُز َدْفُعَفا إَلك ِذمِّ  ، َوالؾاْقُث ، َوبَِفَذا َقاَل َمالٌِؽ ، َو

ُّ
افِِعل  .َوَأُبق َثْقرٍ ، َوالشا

 .َيُجقزُ : َوَقاَل َأُبق َحـِقَػةَ 

ـْ َطْؿِرو ـِ َمْقُؿقنٍ  َوَط ـِ ُشَرْحبِقؾِ  َوَطْؿِرو، ْب  ، ْب
ِّ
َة اْلَفْؿَداكِل َأكاُفْؿ َكاُكقا ، َوُمرا

ْهَبانَ  ُيْعُطقنَ   .مِـَْفا الرُّ

ـَ ، َأكاَفا َزَكاةٌ ، َوَلـَا َٓ ِخاَلَف ، َكَزَكاِة اْلَؿالِ ، َفَؾْؿ َيُجْز َدْفُعَفا إَلك َغْقِر اْلُؿْسؾِِؿق َو

ـَ  َٓ َيُجقُز َدْفُعَفا إَلك َغْقِر اْلُؿْسؾِِؿق  .فِل َأنا َزَكاَة اْلَؿاِل 

ـُ  ـْ َزَكاِة اْلَؿاِل َأْجَؿَع َأْهُؾ : اْلُؿـِْذرِ  َقاَل اْب
َٓ ُيْجِزَئ َأْن ُيْعَطك مِ اْلِعْؾِؿ َطَؾك َأْن 

ة ما ـْ َأْهِؾ الذِّ
 .َأَحٌد مِ

                                                                                       

 (، وحسـف اإلمام إلباين3822(، وابـ ماجف يف ســف برقؿ: )3601أخرجف أبق داود يف ســف برقؿ: ) (1)

 .يف صحقح الســ 
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الِة َفِفَل َزَكاٌة َمْؼُبقَلةٌ »: قال اَها َقْبَؾ الصَّ ـْ َأدَّ الِة َفِفَل ، َم اَها َبْعَد الصَّ ـْ َأدَّ َوَم

َدَقاِت  ـَ الصَّ  هـا «َصَدَقٌة ِم

 .«اْلِػْطرِ َصَدَقَة »: قوله

 .ٕن مشروطقتفا تؽقن إذا أفطر الـاس يف رمضان؛ ُسؿقت بذلؽ

 .«الػطر الـفائل بخروج الشفر»: والؿراد باْلِػْطرِ 

  َفَرَض َرُسقُل »: قوله
ِ
 .أي أوجب: «ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

 .وهذا ققل الجؿفقر مـ أهؾ العؾؿ، أن الػرض هق القاجب: فيه 

، أن القاجب ما اختؾػ فقففذهبقا إلك ؛ وإكؿا خالػ يف ذلؽ الحـػقة

 .والػرض ما أجؿعقا طؾقف

 .فػعؾف واجب وتركف حرام، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ورسقلف أن ما فرضف: وفيه 

 .أي زكاة الػطر: «َصَدَقَة اْلِػْطرِ »: قوله

مضافة إلك الشفر الذي يصقمف : أي صدقة رمضان: «َأْو َرَمَضانَ »: قوله

 .أي يف العقد، ثؿ يػطرون يف آخره، الـاس

َكرِ َوإُْكَثك»: قوله ، ففل صاع ُيمدى طـ الذكر، وٓ تػريؼ بقـفؿا: «َطَؾك الذَّ

 .ُيمدى طـ إكثك كؿا

 :«َواْلُحرِّ َواْلَؿْؿُؾقكِ »: قوله

 .ٕكف ٓ يؿؾؽ الؿال؛ وٓ يمِدي، أن الؿؿؾقك ُيمَدى طـف: وفيه 

ـْ َتْؿرٍ »: قوله  .الؿعتدلبؿد الرجؾ ، هق أربع أمداد: الصاع: «َصاًطا ِم

ائِِب  ـِ السا ـِ َيِزيدَ  فَع  »: َقاَل ، ڤ ْب
ِّ
اُع َطَؾك َطْفِد الـابِل ا َوُثُؾًثا  ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن الصا ُمدًّ

ُكُؿ الَقْقمَ  ـِ ُطَؿرَ »، «بُِؿدِّ ـِ َطْبدِ  َفِزيَد فِقِف فِل َزَم  .(1)«الَعِزيزِ  ْب
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القؿقـ  ويف كػارة، ملسو هيلع هللا ىلص طؿر يعطل زكاة رمضان بؿد الـبل كان ابـ»: قال كافع

 .«ملسو هيلع هللا ىلصبؿد الـبل 

وٓ كرى الػضؾ إٓ يف ، مدكا أطظؿ مـ مدكؿ»: قال لـا مالؽ، قال أبق قتقبة

 .«ملسو هيلع هللا ىلصمد الـبل 

بلي ، ملسو هيلع هللا ىلصلق جاءكؿ أمقر فضرب مًدا أصغر مـ مد الـبل »: وقال لل مالؽ

أفال ترى أن إمر إكؿا : قال، ملسو هيلع هللا ىلصكـا كعطل بؿد الـبل : شلء كـتؿ تعطقن؟ قؾت

 .«ملسو هيلع هللا ىلصيعقد إلك مد الـبل 

 :ايصاع بايهًٝٛ َكداز :َطأي١

 .اثـقـ كقؾق وكصػ: ذهب بعضفؿ إلك أن الصاع

 .اثـقـ كقؾق وربع: وبعضفؿ إلك أكف

 .اثـقـ كقؾق: وبعضفؿ إلك أكف

وهق ما يقازي العؾبة التل ، أو يؼدر بالؿد، ملسو هيلع هللا ىلص الؿفؿ أكف يؼاس بصاع الـبل

 .التل هل أكرب مـ طؾبة الػقل، فاكفة إكاكاس الؿعروفةيقضع فقفا 

وُطؿَؾت طؾقف طدة ، ملسو هيلع هللا ىلص وإٓ فؼد ُوجد صـاع الـبل، هذا مـ باب التؼريب

 .ويعؾؿقن هبا مؼدار الؿؽقؾ، يستػقد مـفا الـاس، أصقاع

أي يمدي الرز اثـقـ كقؾق وكصػ ، ومع ذلؽ مـ أداها بالؽقؾقات اجتفاًدا

يف جؿع مـ أهؾ  طثقؿقـ  فؼد ذهب الشقخ ابـ، فال بلس بف، وكحق ذلؽ

 .العؾؿ إلك ذلؽ

ـْ َشِعقرٍ »: قوله  .أي الـقع الؿعروف: «َأْو َصاًطا ِم

ويخرج طـ بعضفؿ صاًطا مـ ، ويجقز أن يخرج طـ بعضفؿ صاًطا مـ تؿر

 .«الحؾقب الؿجػػ»: وطـ بعضفؿ صاع مـ أقط وهق، شعقر
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ـْ ُبر   َفَعَدَل الـَّاُس بِِف كِْصَػ »: قوله  .«َصاٍع ِم

يغـل طـف ؛ والصاع مـ الشعقر، يعـل اجتفدوا ورأوا أن الصاع مـ التؿر

والؼقاس أن ، ڤ وهذا اجتفاد مـ معاوية، وهق الؼؿح، كصػ صاع مـ بر

 .يجعؾ صاًطا مـ الرب

، ڤ وكان هذا العدول يف طفد معاوية، ڤ كؿا سقليت يف حديث أبل سعقد

ْؿَراُء الشام اهلل  حقث جاء  .واكتػع الـاس مـفا جًدا، بسا

ـَ  ِمـ»: قوله  .أي دون غقرهؿ فؾقس طؾك الؽافر زكاة: «الؿسِؾؿق

 .بالشذوذ «مـ الؿسؾؿقـ»: وَحَؽؿ بعض أهؾ العؾؿ طؾك زيادة

بـ طثؿان  الضحاكمـ ، والصحقح أكف قد تقبع طؾقفا، شذ هبا مالؽ: ققؾ

 .طـد مسؾؿ ففل ثابتة

 .أو كان لف طبقد مـ الؽتابققـ، يخرج ما لق كان لإلكسان زوجف كتابقةوبُثبُقتِفا 

 عُٔ ُتؤد٣ شنا٠ ايفطس؟ :َطأي١

أهؾ العؾؿ ذهب  ٕن بعض؛ آبـاء والـساء، الصحقح أهنا ُتمَدى طـ الجؿقع

 .إلك أهنا تمدى فؼط طـ الؽبقر الذي هل ُصفرة يف حؼف

ى َقْبَؾ »: َوفِل َلْػظٍ : قوله الةِ  َأْن ُتَمدَّ  .«ُخُروِج الـَّاِس إَلك الصَّ

ـْ َكافِعٍ : وهق يف البخاري هذا هق أفضؾ الققت كؿا تؼدم ـِ ، َط ـِ اْب  ُطَؿرَ  َط

 »: َقاَل ، ڤ
ُّ
َكرِ  - َرَمَضانَ : َأْو َقاَل  - َصَدَقَة الِػْطرِ  ملسو هيلع هللا ىلص َفَرَض الـابِل ، َطَؾك الذا

ـْ ، َوالُحرِّ ، َوإُْكَثك
ـْ َشِعقٍر ، َتْؿرٍ َوالَؿْؿُؾقِك َصاًطا مِ

َفَعَدَل الـااُس بِِف »َأْو َصاًطا مِ

ـْ ُبر  
ـُ ، كِْصَػ َصاٍع مِ ـَ ، «ُيْعطِل التاْؿرَ » ،ڤ ُطَؿرَ  َفَؽاَن اْب

َفَلْطَقَز َأْهُؾ الَؿِديـَِة مِ

ـُ ، «َفَلْطَطك َشِعقًرا، التاْؿرِ  ِغقرِ »ُطَؿَر  َفَؽاَن اْب ـِ الصا َحتاك إِْن َكاَن ، َوالَؽبِقرِ ، ُيْعطِل َط

ـْ    لُِقْعطِل َط
ا
ـُ ، «َبـِل ـَ َيْؼَبُؾقَكَفا» ڤ ُطَؿرَ  َوَكاَن اْب ِذي َوَكاُكقا ُيْعُطقَن ، ُيْعطِقَفا الا
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ـِ   .«َقْبَؾ الِػْطِر بَِقْقٍم َأْو َيْقَمْق

 سهِ َٔ تعُد تأخريٖا إىل بعد ايصال٠؟ :َطأي١

 .تلخقرها تعؿد إن أثؿف مع ،الصدقات مـ صدقة ففل ،الصالة بعد أخرجفا مـ وأما

؛ الصدقات ففل صدقة مـ، أو يف مـتصػ الشفر، ومـ أخرجفا يف أول الشفر

أو كان ، فنذا كان قبؾ العقد بؾقؾتقـ، اقبضفا طـدك: إٓ أن يعطقفا وكقاًل لف ويؼقل

 .ووزطفا طؾك الػؼراء والؿساكقـ، فلخرجفا، يقم العقد

الةِ َقْبَؾ ُخُروِج »: قوله  .«الـَّاِس إَلك الصَّ

ولقست ، فالصالة الؿراد هبا هـا صالة الػطر، إلػ والالم لؾعفد الذهـل

 .[2: الؽقثر] ﴾ڑ ژ ژ﴿: اهلل  قال، أي صالة

 الـَّبِلِّ »: قوله
ـِ  .«ملسو هيلع هللا ىلص ُكـَّا ُكْعطِقَفا فِل َزَم

وإن لؿ ، هق مرفقع حؽًؿا، وكـا كعطل، وكـا كممر، ققل الصحابل كـا كػعؾ

 .ملسو هيلع هللا ىلص ُيضػف إلك الـبل

 .ففق مـ الؿرفقع الصريح، ملسو هيلع هللا ىلص أما إذا أضافة إلك الـبل

 .ملسو هيلع هللا ىلص أن القاجب طؾك الـاس أن يتلسقا بالـبل: ويف احلديث

، ففق أحرص الـاس طؾك الخقر، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل فقؿا كان طؾقف رسقل: وأن الحجة

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل طؾك محؿد وأطؾؿ الـاس بالشرع الحـقػ الذي أكزلف

اهلل طؾقفؿ كاكقا حريصقـ طؾك متابعة  الصحابة رضقانأن : ويف احلديث

 .والؼؾقؾ، والعظقؿ، والؽبقر، يف الصغقر  الـبل

ـْ َصَعامٍ »: قوله  .«َصاًطا ِم

، فقدخؾ فقف كؾ ما يؼتاُتف الـاس، بلكف مطؾؼ الطعام: وققؾ، تؼدم أكف الشعقر

 .العؾؿ أهؾوهذا الذي سار طؾقف جؿاهقر ، وبعؿقمف، ويجقز أن ُيحتج بخصقصف
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 .فؽؾف جائز، أو قؿًحا أو ذرة، أو شعقًرا، أو رًزا، فؾقا أخرجَت سؽًرا

 .ففذا جائزٌ ، وما يؼتاتف الـاس يف هذه إيام، وإكدومل، بؾ لق ُأخرج الؿؽروكة

ـْ َتْؿرٍ »: قوله  .تؼدم معـا: «َأْو َصاًطا ِم

 .فقِخرج مـف صاًطا مـ أي كقع كان: والتؿر أكقاع

ـْ َشِعقر»: قوله  .معروف« َأْو َصاًطا ِم

ـْ َأقِطٍ »: قوله
 .وهق الحؾقب الؿجػػ: «َأْو َصاًطا مِ

ـْ َزبِقٍب »: قوله  .ٕن الـص جاء مـ الزبقب؛ ولؽـ ٓ ُيخرج العـب: «َأْو َصاًطا ِم

ا َجاَء ُمَعاِوَيةُ »: قوله  .«َفَؾؿَّ

خؾقػة مـ بؾ هق ، أول مؾؽ يف اإلسالم، ڤ أبل سػقان وهق معاوية ابـ

ـْ َجابِرِ ، الخؾػاء ـِ َسُؿَرةَ  َط  : َقاَل ، ڤ ْب
ِّ
َفَسِؿْعُتُف ، ملسو هيلع هللا ىلص َدَخْؾُت َمَع َأبِل َطَؾك الـابِل

قِفْؿ اْثـَا َطَشَر َخِؾقَػةً »: َيُؼقُل 
َٓ َيـَْؼِضل َحتَّك َيْؿِضَل فِ َْمَر  ْٕ َؿ »: َقاَل ، إِنَّ َهَذا ا ُثؿَّ َتَؽؾَّ

َؽاَلٍم َخِػَل َطَؾلَّ 
َبِل: َقاَل . «بِ

ِ
ـْ ُقَرْيشٍ »: َما َقاَل ؟ َقاَل : َفُؼْؾُت ٕ ُفْؿ ِم  .(1)«ُكؾُّ

 
ُّ
ـِ أبل سػقانَ  لؿعاويةَ  ملسو هيلع هللا ىلص وقد دطا الـابل ـِ اْلِعْربَاضِ : ڤ ب   فَع

ِّ
َؾِؿل ـِ َساِرَيَة السُّ  ْب

  َأَتْقُت َرُسقَل : َقاَل ، ڤ
ِ
ُر َفَؼاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  «اْلَغَداِء الُْؿَباَركِ َهُؾؿَّ إَِلك »: َوُهَق َيتََسحا

 .(2)«الؾَُّفؿَّ َطؾِّْؿ معاوية الْؽَِتاَب َوالِْحَساَب َوقِِف اْلَعَذاَب »: َوَسِؿْعتُُف َيُؼقُل لُِؿَعاِوَيةَ 

 .ڤ ففق درع الصحابة، والرافضة تؽرهف وتبغضف بغقر وجف حؼ

 .ففق إلك غقره سائر؛ ويتـؼصف ڤ فنذا رأيت الرجؾ يتؽؾؿ يف معاوية

ْؿَراءُ »: قوله  .وهل الؼؿح: «َوَجاَءْت السَّ

ـِ : َقاَل »: قوله ْي ـْ َهِذِه َيْعِدُل ُمدَّ ا ِم  :وقال ذلؽ ٕمقر: «َأَرى ُمدًّ
                                                                                       

 (.3823(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )2222أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)

 (.1222(، وصححف اإلمام إلباين يف الصحقحة برقؿ: )2230(، وابـ حبان: )32332أخرجف أحؿد: ) (2)
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 .أكف أصقب يف إكؾ: إول

 .أكف أبرك: الثاين

 .اهلل طؾقفؿ اجتفاد الصحابة رضقان: وفيه 

 .فصار العؿؾ حجة؛ أن الـاس وافؼقه طؾك هذا إمر: وفيه 

ا َأَكا»: ڤ َقاَل َأُبق َسِعقدٍ »: قوله َفاَل َأَزاُل ُأْخرُِجُف َكَؿا ُكـُْت ُأْخِرُجُف َطَؾك : َأمَّ

  َطْفِد َرُسقلِ 
ِ
 .««ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل اهلل طؾقفؿ برسقل فضقؾة تلسل الصحابة رضقان: فيه 

 ٌٖ جيٛش ْكٌ شنا٠ ايفطس َٔ بًد إىل بًد؟ :َطأي١

وإن ، ُتقزع يف البؾد الذي حؾ طؾك اإلكسان فقف العقدإصؾ أهنا : الجقاب

ٕن ؛ وُيرسؾ هبا إلقفؿ، ٓ بلس أن ُتقزع فقفؿ، احتاج إلقفا أكاس مـ خارج البؾد

 .يف ذلؽ الققم والتقسعة طؾقفؿ، الؿراد هق إطػاف الؿسؾؿقـ

 :سهِ ايتٛنٌٝ يف إخساز شنا٠ ايفطس :َطأي١

 .ويجقز التقكقؾ يف إخراجفا

 :ع٢ً َٔ ػب شنا٠ املسأ٠ :َطأي١

إن لؿ ؛ ففل واجبٌة طؾك الؿرأة، أو يخرجفا الرجؾ، يجقز أن تخرجفا الؿرأة

 .أو يؽقن لفا ولل يخرج طـفا، يؽـ لفا زوج

حقث أططك الػؼقر ؛ اهلل  فرضفا، اهلل وهل شعقرة طظقؿة مـ شعائر

 .حًظا مؿا يف أيدي إغـقاء

 .طؾقف  اهلل أوجبف حؼ هق وإكؿا ،مـف مؽرمة ٓ الغـل يعطقف الحؼ وهذا فالزكاة 

كاةَ »: ڤ كؿا قال أبق بؽر  .«الؿالِ  حؼُّ  الزا
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 :فقائد الزكاة: فائدة 

 .ومصالح لؾُؿزكٰك طؾقف، الُؿزكِل مصالح لؾعبد: فقفا والزكاة

 :أما مصالح الزكاة لؾُؿزكِل 

 ﴾ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ﴿: قال تعالك، فنكفا صفرة لف - 1
 .[301: التقبة]

 .فقبارك لفؿ فقفا، وتزكل أمقالفؿ، تزكل كػقسفؿ: وزكاة لف - 2

 .والبذل يف أوجف الخقر، والجقد، وهبا يتعقد اإلكسان طؾك الؽرم - 3

 .وهل سبب لرفع درجات اإلكسان يف الجـة - 4

 .ٕهنا مؼرتكة بالصالة؛ وفعؾفا صاطة هلل  - 5

 . ومـ سـة كبقف، هبا يف مقاصـ مـ كتابف الؽريؿ اهلل  وأمر

 :أما مصالح الزكاة لؾؿسؽقـ الؿُزكك طؾقف 

وإن كان ، فنن كان الؿسؽقـ غارًما قضل ديـف؛ فنهنا تؼضك حقائجف بالزكاة - 1

، وإن كان ُيملػ طؾك اإليؿان واإلسالم زاد إيؿاكف، أو محتاجا قضقت حاجتف، فؼقًرا

حتك : وإن كان مـ العامؾقـ طؾقفابؾغ مؼصقده ، سبقؾ قد اكؼطع بف السػر وإن كان ابـ

 .وٓ يحتاج أن يتطؾع لؿا يف أيدي الـاس، ٓ يحتاج أن يلخذ مـفا بغقر وجف حؼ

مؿـ يزطؿقن أن اإلسالم قد ، ويف الزكاة رد طؾك آشرتاكقـ ومـ إلقفؿ - 2

وأوجب ، والصحقح أن اإلسالم حافظ طؾك مال الغـل، َهضؿ الـاس حؼفؿ

 .ويؾبس مـف، مـف َيؼتاُت و لؾػؼقر حًؼا يستػقده

الذيـ يلخذون أمقال الـاس ؛ رد طؾك الرأس مالققـ، ويف إيجاب الزكاة - 3

 .فنن لؾؿسؾؿ حؼ يف مال الغـل، وغقر ذلؽ، مـ الربا، بالباصؾ
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 وئ وئ ەئ﴿: اهلل ويف الزكاة التعاون طؾك الرب والتؼقى كؿا أمر - 4

 .[2: الؿائدة] ﴾ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئۇئ

 .واإلطاكة لؾؿسؾؿقـ، التؽاتػ بقـ الؿسؾؿقـويف الزكاة  - 5

 .وإكؿا هذه إشارات؛ وفقف غقر ذلؽ مـ الػقائد

 سهِ إعطا٤ شنا٠ ايفطس إىل آٍ ايبٝت؟ :َطأي١

أو لؿ ُيعطقا ، سقاًء ُأططقا الُخؿس، ملسو هيلع هللا ىلص والزكاة حرام طؾك آل بقت الـبل

ـْ َطْبدِ ، الُخؿس   َط
ِ
ـِ اْلَحاِرِث  اهلل ـِ َكْقَفٍؾ  ْب  َأنا َطْبدَ ْب

ِّ
ـَ  اْلُؿطاؾِِب  اْلَفاِشِؿل ْب

ـِ اْلَحاِرِث  َربِقَعةَ  ـِ َطْبدِ  ْب ـَ اْلَحاِرِث  َأنا َأَباُه َربِقَعةَ ، اْلُؿطاؾِِب َأْخَبَرهُ  ْب َقاَل ، ْب

ـِ َربِقَعةَ  اْلُؿطاؾِِب  لَِعْبدِ  ـِ اْلَحاِرِث َواْلَػْضؾِ  ْب ـِ اْلَعبااسِ  ْب ـِ َطْبدِ  ْب ؾِِب اْئتَِقا اْلُؿطا  ْب

  َرُسقَل 
ِ
َٓ َلفُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َدَقاِت  اْسَتْعِؿْؾـَا َيا َرُسقَل : َفُؼق  َطَؾك الصا

ِ
 ، اهلل

ُّ
ـُ  َفَلَتك َطؾِل بْ

ـُ َطَؾك تِْؾَؽ اْلَحاِل َفَؼاَل َلُفَؿا، َأبِل َصالٍِب    إِنا َرُسقَل : َوَكْح
ِ
َٓ َيْسَتْعِؿُؾ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

َفاْكَطَؾْؼُت َأَكا َواْلَػْضُؾ َحتاك َأَتْقـَا : اْلُؿطاؾِِب  َقاَل َطْبدُ ، َدَقةِ مِـُْؽْؿ َأَحًدا َطَؾك الصا 

  َرُسقَل 
ِ
َٓ َتِحؾُّ »: َفَؼاَل َلـَا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َفا  َؿا ِهَل َأْوَساُخ الـَّاِس َوإِكَّ َدَقَة إِكَّ إِنَّ َهِذِه الصَّ

دٍ  دٍ ، لُِؿَحؿَّ ِل ُمَحؿَّ
ِٔ  َٓ  .(1)«ملسو هيلع هللا ىلص َو

ـ أكػسفؿ»: فؼال، بـل هاشؿ أن ُيعطاها مقالل ملسو هيلع هللا ىلص ولؿ يلذن الـبل  .«مقلك الؼقم م

فقلخذوهنا ، ٓسقؿا الرافضة؛ وتجد أن الـاس ٓ يتقرطقن طـ هذا إمر 

ًٓ مـ الُخؿس، بدطقى أهنؿ مـعقا الُخؿس وهذا الؼقل لقس طؾقف ، فقلخذوهنا بد

لفؿ أن  فال يجقز، ملسو هيلع هللا ىلص ولسـة رسقلف، اهلل بؾ َمحض الؿخالػة لؽتاب؛ دلقؾ

 .وٓ أن يلكؾقها، يلخذوا الزكاة
                                                                                       

 (.3022أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (1)
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فأٖداٖا إىل ٚاسد َٔ ، إذا دفعت ايصنا٠ إىل َٔ ٜطتشكٗا :َطأي١

 َا ٖٛ اؿهِ؟، ع٢ً ضبٌٝ اهلد١ٜ، آٍ ايبٝت

ـْ َطاِئَشةَ ، يجقز ذلؽ إذا بؾغت محؾفا َأكاَفا َأَراَدْت َأْن َتْشَتِرَي »، ڤ فَع

َءَهاَوَأكاُفْؿ اْشَتَرُصقا ، َبِريَرةَ  َٓ  ، َو
ِّ
  ملسو هيلع هللا ىلص َفُذكَِر لِؾـابِل

ُّ
اْشَتِريَفا : ملسو هيلع هللا ىلص َفَؼاَل الـابِل

ـْ َأْطَتَؼ  ُء لَِؿ َٓ  : َفِؼقَؾ ، َوُأْهِدَي َلَفا َلْحؿٌ ، َفَلْطتِِؼقَفا؟ َفنِكاَؿا اْلَق
ِّ
َق  ملسو هيلع هللا ىلص لِؾـابِل َهَذا ُتُصدِّ

 ، َطَؾك َبِريَرةَ 
ُّ
ٌة َوُخقَِّرْت ُهَق َلَفا َصَدَقٌة َوَلـَا »: ملسو هيلع هللا ىلص َفَؼاَل الـابِل  .(1)«َهِديَّ

 .ففذا ٓ يجقز؛ اهلل  لؽـ أن ُيتحقؾ طؾك شرع

 

 

  

                                                                                       

 (.3301(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )2328أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)
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 دفصل يف صدقُ التطْعر

 

َْوَقاِت : (4/318قدامة يف الؿغـل ) قال ابـ ْٕ َ ُمْستََحباٌة فِل َجِؿقِع ا
 لؼقل؛ َوِهل

 . [213: البؼرة] ﴾ەئوئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ﴿: اهلل َتَعاَلك

َدَقِة فِل آَياٍت َكثِقَرةِ َوَأَمَر  َب فِقَفا، بِالصا  .َوَحثا َطَؾْقَفا َوَرغا

ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ ، َوَرَوى َأُبق َصالٍِح    َقاَل َرُسقُل : َقاَل ، ڤ َط
ِ
ـْ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َم

َٓ َيْصَعُد إَلك ـْ َكْسٍب َصقٍِّب َو َق بَِعْدِل َتْؿَرٍة ِم َّٓ الطَّقُِّب  َتَصدَّ  إ
ِ
اهَّللَ َتَعاَلك  َفنِنَّ ، اهَّلل

هُ ، ُثؿَّ ُيَربِّقَفا لَِصاِحبَِفا، َيْؼَبُؾَفا بَِقِؿقـِفِ  َحتَّك َتُؽقَن ِمْثَؾ ، َكَؿا ُيَربِّل َأَحُدُكْؿ َفُؾقَّ

 .(1)ُمتاَػٌؼ َطَؾْقفِ . «اْلَجَبؾِ 

ـْ َصَدَقِة اْلَعاَلكَِقةِ 
رِّ َأْفَضُؾ مِ   لَِؼْقلِ ؛ َوَصَدَقُة السِّ

ِ
 ٿ ٿ ٿ﴿: َتَعاَلكاهلل

 ڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ

 .[223: البؼرة] ﴾ڄڄ

 ، ڤ َوَرَوى َأُبق ُهَرْيَرةَ 
ِّ
ـْ الـابِل اهَّللُ فِل ضِؾِّ  َسْبَعٌة ُيظِؾُُّفؿْ »: َأكاُف َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص َط

َق ِبَصَدَقٍة  ُف َوَذَكَر ِمـُْفْؿ َرُجاًل َتَصدَّ َّٓ ضِؾُّ َٓ ضِؾَّ إ َٓ َتْعَؾَؿ ، َفَلْخَػاَهاَطْرِشِف َيْقَم  َحتَّك 

 .(2)ُمتاَػٌؼ َطَؾْقفِ ، «ِشَؿاُلُف َما ُتـِْػُؼ َيِؿقـُفُ 

 
ِّ
ـْ الـابِل بِّ »: ملسو هيلع هللا ىلص َوُرِوَي َط رِّ ُتْطِػُئ َغَضَب الرَّ  .(3)«َأنَّ َصَدَقَة السِّ

ْكَثاُر مِـَْفا فِل َأْوَقاِت اْلَحاَجاِت    لَِؼْقلِ ، َوُيْسَتَحبُّ اإْلِ
ِ
 ﮲ ۓ ۓ ے﴿: َتَعاَلكاهلل

                                                                                       

 (.3031(، ومسؾؿ )3130البخاري ) (1)

 (.3013)(، ومسؾؿ 66البخاري ) (2)

 ( طـ أكس.661أخرجف الرتمذي ) (3)
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 . [31: البؾد] ﴾﮴ ﮳

َنا اْلَحَسـَاِت ُتَضاَطُػ فِقفِ ؛ َوفِل َشْفِر َرَمَضانَ 
ِ
َنا فِقِف إَطاَكًة َطَؾك َأَداِء ، ٕ

ِ
َوٕ

ْقِم اْلَؿْػُروضِ   .الصا

َر َصائًِؿا َكاَن َلُف مِْثُؾ َأْجِرهِ  ـْ َفطا  .َوَم

َدَقُة َطَؾك ِذي   َتَعاَلك لَِؼْقلِ ؛ اْلَؼَرابَةِ َوُتْستََحبُّ الصا
ِ
 . [33: البؾد] ﴾ۆ ۇ ۇ﴿: اهلل

  َوَسَلَلْت َزْيـَُب اْمَرَأُة َطْبدِ 
ِ
ـِ َمْسُعقدٍ  اهلل   َرُسقَل : ڤ ْب

ِ
َهْؾ َيـَْػُعَفا َأْن  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

َأْجُر : َأْجَرانِ َلَفا ، َكَعؿْ »: َتَضَع َصَدَقَتَفا فِل َزْوِجَفا َوَبـِل َأٍخ َلَفا َيَتاَمك؟ َقاَل 

َدَقةِ ، اْلَؼَراَبةِ   .(1)«َوَأْجُر الصَّ

ْت َحاَجُتفُ  ـْ اْشَتدا
َدَقُة َطَؾك مِ  َتَعاَلك لَِؼْقلِ ، َوُتْسَتَحبُّ الصا

ِ
 ٴۇ ۈ ۈ﴿: اهلل

 هـا.  [36: البؾد] ﴾ۋ

 .فهذا شرح مختصر لفذا الؽتاب والحؿد هلل طؾك تقفقؼ

 

 

  

                                                                                       

(1)  
ّ
 .(3000(، ومسؾؿ )3166وأصؾف يف الصحقحقـ البخاري ) َرَواُه الـاَسائِل
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 إفادٗ ذّٖ األفَاو

 بػسح

 األحهاو مً نالو خري األىاوعندٗ 

 

 

 درنتاب الصٔاو

 

 دراملكدم٘
 كتاب الصقام

، اهلل وأشفد أن ٓ إلف إٓ، اهلل والصالة والسالم طؾك رسقل، الحؿد هلل

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل وأشفد أن محؿًدا رسقل

 :أَا بعد 

، اإلسالم وهق الركـ الرابع مـ أركان، ففذا كتاب الصقام مـ طؿدة إحؽام

 .مـ أققال أهؾ العؾؿ طؾك الؿشفقر

ـِ  اطتؿادا طؾك روايةٍ ، إلك أكف الركـ الخامس وذهب البخاري   ُطَؿرَ  اْب

  َقاَل َرُسقُل : َقاَل  ڤ
ِ
َّٓ : بُـَِل اإِلْساَلُم َطَؾك َخْؿسٍ » ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َٓ إَِلَف إِ اهَّللُ َوَأنَّ  َشَفاَدِة َأْن 

ًدا َرُسقُل    ُمَحؿَّ
ِ
اَلةِ ، اهَّلل َكاةِ ، َوإَِقاِم الصَّ  .(1)«َوَصْقِم َرَمَضانَ ، َوالَحجِّ ، َوإِيَتاِء الزَّ

وغقره مـ ، ڤ طؾك ما جاء يف حديث طؿر تؼديؿ الصقم الؿشفقرة والرواية

 .(2)واإلجؿاع وإصؾ يف مشروطقة الصقام الؽتاب والسـة، إحاديث

                                                                                       

 (.36(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )8أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)

وثالثقـ وأربع مائة كان الشروع يف تدريس هذا الؽتاب يقم الثامـ والعشريـ مـ رجب، لعام تسع  (2)
= 
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 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿: اهلل  قال

 .ُفِرَض : ومعـك ُكتَِب ، [381: البؼرة] ﴾ڦ ڦ ڦ ڤ

 ٌٖ فسض ايصٝاّ ع٢ً األَِ ايطابك١؟ :َطأي١

إٓ ، أن الصقام كان مػروًضا طؾك إمؿ السابؼة، اهلل  يف أية بقان مـ

 .أن العؾؿاء اختؾػقا يف كقػقة فرضقتف

، كؿا ُفِرَض طؾك هذه إمة، ُفِرَض طؾقفؿ أن يصقمقا ثالثقـ يقًما: فؼقؾ

 :ومـفا، وجاء يف ذلؽ بعض الؿراسقؾ

لق صؿت السـة كؾفا ٕفطرت يقم »: قال الشعبل، فػل تػسقر الؼرصبل 

، كؿا فرض طؾقـا، وذلؽ أن الـصارى فرض طؾقفؿ صقم شفر رمضان، الشؽ

ثؿ ، ٕكف قد كان يقافؼ الؼقظ فعدوا ثالثقـ يقًما؛ فحقلقه إلك الػصؾ الشؿسل

وبعدها ، الثالثقـ يقًمافصامقا قبؾ ، جاء بعدهؿ قرن فلخذوا بالقثقؼة ٕكػسفؿ

، حتك صاروا إلك خؿسقـ يقًما؛ ثؿ لؿ يزل أخر يستـ بسـة مـ كان قبؾف، يقًما

 هـا.  [381: البؼرة] ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿: فذلؽ ققلف تعالك

ـِ ، ومؿا يدل طؾك أن الصقام كان مػروًضا طؾقفؿ ـْ اْب ، ڤ َطبااسٍ  ما جاء َط

 »: َقاَل 
ُّ
، «َما َهَذا؟»: َفَؼاَل ، الَؿِديـََة َفَرَأى الَقُفقَد َتُصقُم َيْقَم َطاُشقَراءَ  ملسو هيلع هللا ىلص َقِدَم الـابِل

ك: َقاُلقا ِهؿْ  اهللُ  َهَذا َيْقٌم َصالٌِح َهَذا َيْقٌم َكجا ـْ َطُدوِّ
، َفَصاَمُف ُمقَسك، َبـِل إِْسَراِئقَؾ مِ

 .(1)«َوَأَمَر بِِصَقامِفِ ، َفَصاَمفُ ، «َفَلَكا َأَحؼُّ ِبُؿقَسك ِمـُْؽؿْ »: َقاَل 

وأكثر مـ أن ، وأما إدلة مـ السـة طؾك مشروطقة الصقم فلشفر مـ أن ُتذكر

                                                                                       
= 

 وألػ مـ الفجرة الـبقية.

 (.3310(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )2001أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)
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 .ُتحصر مـفا ما تؼدم

ـْ َصْؾَحةَ   ـَ ُطَبْقدِ  وَط   ْب
ِ
  َجاَء َرُجٌؾ إَِلك َرُسقلِ »: َيُؼقُل ، ڤ اهلل

ِ
ـْ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

مِ

ْأسِ  َر الرا
َٓ ُيْػَؼُف َما َيُؼقُل ُيْسَؿُع ، َأْهِؾ َكْجٍد َثائِ َفنَِذا ُهَق ، َحتاك َدَكا، َدِويُّ َصْقتِِف َو

ـِ اإِلْسالَمِ    َفَؼاَل َرُسقُل ، َيْسَلُل َط
ِ
: َفَؼاَل  .«َخْؿُس َصَؾَقاٍت فِل الَقْقِم َوالؾَّقَْؾةِ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 َغْقُرَها؟ َقاَل 
ا
عَ ، َٓ »: َهْؾ َطَؾل َّٓ َأْن َتطَقَّ   َقاَل َرُسقُل . «إِ

ِ
. «َرَمَضانَ  َوِصَقامُ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 َغْقُرُه؟ َقاَل : َقاَل 
ا
عَ ، َٓ »: َهْؾ َطَؾل َّٓ َأْن َتطَقَّ  . «إِ

  َوَذَكَر َلُف َرُسقُل : َقاَل 
ِ
َكاةَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  َغْقُرَها؟ َقاَل : َقاَل ، الزا

ا
َّٓ َأْن ، َٓ »: َهْؾ َطَؾل إِ

عَ  ُجُؾ َوُهقَ : َقاَل . «َتَطقَّ َٓ َأْكُؼُص : َيُؼقُل  َفَلْدَبَر الرا َٓ َأِزيُد َطَؾك َهَذا َو  
ِ
 ،َواهلل

  َقاَل َرُسقُل 
ِ
 .(1)«َأْفَؾَح إِْن َصَدَق »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

َْكَصاِريِّ   ْٕ ـْ َأبِل َأيُّقَب ا   َأنا َرُسقَل ، ڤ وَط
ِ
ـْ َصاَم »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َم

الٍ  ـْ َشقَّ ْهرِ َكاَن ، َرَمَضاَن ُثؿَّ َأْتَبَعُف ِستًّا ِم  .(2)«َكِصَقاِم الدَّ

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة     َقاَل َرُسقُل : َقاَل  ڤوَط
ِ
ـْ َصاَم َرَمَضاَن إِيَؿاًكا »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َم

ـْ َذْكبِفِ ، َواْحتَِساًبا َم ِم  .(3)«ُغِػَر َلُف َما َتَؼدَّ

َحتَّك َوٓ ُتْػطُِروا ، ٓ َتُصقُمقا َحتَّك َتَرْوا اْلِفالَل »: وسقليت معـا حديث 

 .(4)«َفنِْن ُغؿَّ َطَؾْقُؽْؿ َفاْقُدُروا َلفُ ، َتَرْوهُ 

ومـ أكؽر فريضة ، قائٌؿ طؾك وجقب صقم شفر رمضان: واإلجؿاع 
                                                                                       

 (.33(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )16أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)

 (.3361أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (2)

 (.260ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )(، 18أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (3)

(، مـ حديث ابـ 3080(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3106أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (4)

 .ڤطؿر 
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إٓ إذا كان ؛ كان مـ الؽافريـ لرده شقًئا معؾقًما مـ الديـ بالضرورة، الصقام

 .حديث طفد بنسالم

 ٌٖ ٜتعني صّٛ غٗس زَطإ؟ :َطأي١

 ،ُيصام هق شفر رمضانوالشفر الذي 

لؽان صقامف ، أو الؿحرم، أو ذي الؼعدة، سلصقم شقال: فؾق قال بعضفؿ

د مخالػة الشرع، باصاًل   .وآستفزاء بف لؽان كافًرا، ولق تعؿا

 َا ٖٛ تعسٜف ايصٝاّ يػ١ ٚغسّعا؟ :َطأي١

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ﴿: ومـف ققلف تعالك، اإلمساك: والصياو يف اللغة

 .[26: مريؿ] ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

 :ومـف ققل الـابغة 

 َخقثثٌؾ ِصثثقاٌم َوَخقثثٌؾ َغثثثقُر صائِثثثثَؿةٍ 

 

 َتحَت الَعجاِج َوُأخرى َتعُؾثُؽ الُؾُجؿثا 

 .أي مؿسقكة طـ اإلرسال: ومعـك صائؿة 

 .مـ صؾقع الػجر إلك غروب الشؿس، هق اإلمساك طـ الؿػطرات: ويف الشرع

 .يف باهباوما ، والجؿاع، والشرب، إكؾ: والؿػطرات

 فسض ايصٝاّ؟ ١نٝف :َطأي١

 .كان فرض الصقام بالتدرج

  ًٓ فؼد صامف ، طؾك الـاس صقام يقم طاشقراء اهلل  فلول ما فرض: أو

بَقِّعِ ، وأمر الـاس بصقامف، ملسو هيلع هللا ىلص الـبل ـْ الرُّ ذٍ  فَع  »: َقاَلْت ، ڤ بِـِْت ُمَعقِّ
ُّ
 ملسو هيلع هللا ىلص َأْرَسَؾ الـابِل

ـْ َأْصبََح ُمْػطًِرا»: إَكَْصارِ َغَداَة َطاُشقَراَء إَِلك ُقَرى  ـْ َأْصبََح ، َم َفْؾُقتِؿَّ بَِؼقََّة َيْقِمِف َوَم

ُم ِصبْقَاكَـَا، َفُؽـاا كَُصقُمُف بَْعدُ »: َقاَلْت ، «َفؾقَُصؿْ ، َصائًِؿا ـَ ، َوكَُصقِّ
َوكَْجَعُؾ َلُفُؿ الؾُّْعبََة مِ
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ـِ   .(1)«الطاَعاِم َأْطَطْقـَاُه َذاَك َحتاك َيُؽقَن ِطـَْد اإِلْفَطارِ َفنَِذا بََؽك َأَحُدُهْؿ َطَؾك ، الِعْف

: اهلل  قال، اهلل فرض صقم شفر رمضان طؾك التخققر ثؿ إن: ثاكًقا 
 ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄڄ ڄ﴿

 .[381: البؼرة] ﴾ڎ ڌ ڌ ڍ

، اهلل كسخ هذا الحؽؿ ثؿ إن، ومـ شاء أصعؿ، فؽان أول إمر مـ شاء صام

ـِ إَْكَقِع رضك كؿا يف حديث َسَؾَؿةَ  ُكـاا فِل َرَمَضاَن َطَؾك »: َأكاُف َقاَل ، اهلل طـف ْب

  َطْفِد َرُسقلِ 
ِ
ـٍ ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ـْ َشاَء َأْفَطَر َفاْفَتَدى بَِطَعاِم مِْسؽِق ـْ َشاَء َصاَم َوَم َحتاك ، «َم

َيةُ  ْٔ  .(2)«[383: البؼرة] ﴾ہھ ہ ہ ہ ۀ﴿: ُأْكِزَلْت َهِذِه ا

 ہ ہ ۀ﴿: اهلل تعالك الصقام طؾك كؾ مستطقٍع حقث قال فلوجب 

 .[383: البؼرة] ﴾ہ ہ

، ﴾﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ﴿: اهلل تعالك ثؿ قال
 .ثؿ الؼضاء، فرخص لؾؿسافر والؿريض يف الػطر

ـِ اْلَبَراءِ  وكان يف مبدأ فرضف ما جاء  ـِ َطاِزٍب  َط َكاَن »: َقاَل ، ڤ ْب

دٍ  ُجُؾ َصائًِؿا ملسو هيلع هللا ىلص َأْصَحاُب ُمَحؿا َفـَاَم َقْبَؾ َأْن ُيْػطَِر َلْؿ ، َفَحَضَر اإِلْفَطارُ ، إَِذا َكاَن الرا

 
َ
َٓ َيْقَمُف َحتاك ُيْؿِسل ـَ ِصْرَمَة إَْكَصاِريا َكاَن َصائًِؿا َوإِنا َقْقَس ، َيْلُكْؾ َلْقَؾَتُف َو ، ْب

ا َحَضَر اإِلْفَطاُر َأَتك اْمَرَأَتفُ  ـْ َأْكَطؾُِؼ : َأِطـَْدِك َصَعاٌم؟ َقاَلْت : َفَؼاَل َلَفا، َفَؾؿا
َٓ َوَلؽِ

ا َرَأْتُف َقاَلْت ، َفَجاَءْتُف اْمَرَأُتفُ ، َفَغَؾبَتُْف َطْقـَاهُ ، َوَكاَن َيْقَمُف َيْعَؿُؾ ، َفَلْصُؾُب َلَؽ  َخْقبًَة : َفَؾؿا

 َطَؾقْفِ ، َلَؽ 
َ
ا اكَْتَصَػ الـاَفاُر ُغِشل  َفُذكِ ، َفَؾؿا

ِّ
 ٱ﴿: َفـََزَلْت َهِذِه أَيةُ  ملسو هيلع هللا ىلص َر َذلَِؽ لِؾـابِل

                                                                                       

 (.3316(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3160أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)

 (.3313أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (2)
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، َفَػِرُحقا بَِفا َفَرًحا َشِديًدا، [382: البؼرة] ﴾پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

 .(1)«[382 :البؼرة] ﴾چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿: َوكََزَلْت 

ـْ َطْبدِ   ـِ  وَط ْحَؿ ـِ َأبِل َلْقَؾك الرا ـُ اْلَخطااِب  َقاَم ُطَؿرُ : َقاَل ، ْب : َفَؼاَل ، ڤ، ْب

  َيا َرُسقَل »
ِ
ُجُؾ َأْهَؾُف َفَؼاَلْت ، اهلل  إِكاَفا َقدْ : إِكِّل َأَرْدُت َأْهؾِل اْلبَاِرَحَة َطَؾك َما ُيِريُد الرا

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: َفـََزَل فِل ُطَؿرَ ، َفَقاَقْعُتَفا، َفَظـَـُْتَفا َتْعَتؾُّ ، َكاَمْت 

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

 .(2)«﴾ڱ ڳ
 .ثؿ كان إمر يف صقام رمضان ما طؾقف الؿسؾؿقن الققم

 مباذا ٜدخٌ غٗس زَطإ؟ :َطأي١

 :ويدخؾ الشفر بلمريـ

 .رؤية الفالل: إول
                                                                                       

 (.3133برقؿ: )أخرجف البخاري يف صحقحف  (1)

بـ طقن، طـ هشقؿ بف. قال الحافظ ابـ كثقر يف  رواه هبذا الؾػظ ابـ مردويف يف تػسقره مـ صريؼ طؿرو (2)

َفَجاَء »(، بؾػظ: 306. وأخرجف أبق داود يف ســف برقؿ: )«هذا إسـاد جقد»(: 2/366« )مسـد الػاروق»

ـا َأكاَفا َتْعَتؾُّ َفَلَتاَها، َفَجاَء َرُجٌؾ  ُطَؿرُ  ـُ اْلَخطااِب، َفَلَراَد اْمَرَأَتُف، َفَؼاَلْت: إِكِّل َقْد كِْؿُت َفَظ َْكَصاِر َفَلَراَد ْب ْٕ ـَ ا
مِ

ـَ َلَؽ َشْقًئا، َفـَامَ  َعاَم َفَؼاُلقا: َحتاك ُكَسخِّ ا َأْصَبُحقا ُأْكِزَلْت َطَؾْقِف هَ « الطا َيُة َفَؾؿا ْٔ ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿ِذِه ا

(، وقال: 321داود إم برقؿ: ) يف صحقح أبل وصححف اإلمام إلباين، [382]البؼرة:  ﴾ٻ پ پ پ 

 .«إسـاده صحقح طؾك شرط الشقخقـ»
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ـْ ، وجاء طـ غقرهؿا، ڤ طؿر وابـ، ڤ كؿا يف حديث أبل هريرة َط

 
ِّ
َٓ ُتْػطُِروا َحتَّك ، َٓ َتُصقُمقا َحتَّك َتَرْوا اْلِفاَلَل »: َأكاُف َذَكَر َرَمَضاَن َفَؼاَل ، ملسو هيلع هللا ىلص الـابِل َو

 .(1)«َفنِْن ُأْغِؿَل َطَؾْقُؽْؿ َفاْقِدُروا َلفُ ، َتَرْوهُ 

: لؼقلف، يقًما مـ شعبانفنن لؿ ُيَر الفالل أكؿؾ الـاس العدة ثالثقـ : الثاين

 .(2)«أكؿؾقا العدة ثالثقـ يقًما - أي الفالل - َفنِْن ُأْغِؿَل َطَؾْقُؽؿْ »

 :(189 - 188/ 7قال الـقوي يف شرح مسؾؿ )

َٓ ُتْػطُِروا َحتَّك َتَرْوُه َفنِْن ُأْغِؿَل »: ملسو هيلع هللا ىلص َقْقُلفُ  َٓ َتُصقُمقا َحتَّك َتَرُوا اْلِفاَلَل َو

ـَ »: َوفِل ِرَواَيةٍ ، «َفاْقُدُروا َلفُ َطَؾْقُؽْؿ  إَِذا َرَأْيُتُؿ »: َوفِل ِرَواَيةٍ ، «َفاْقُدُروا َلُف َثاَلثِق

: َوفِل ِرَواَيةٍ ، «اْلِفاَلَل َفُصقُمقا َوإَِذا َرَأْيُتُؿقُه َفَلْفطُِروا َفنِْن ُغؿَّ َطَؾْقُؽْؿ َفاْقُدُروا َلفُ 

ـَ َيْقًماَفنِْن ُغؿَّ َطَؾْقُؽْؿ َفُصقُمقا » َل َطَؾْقُؽْؿ َفَلْكِؿُؾقا »: َوفِل ِرَواَيةٍ ، «َثاَلثِق َفنِْن ُغؿِّ

ـَ »: َوفِل ِرَواَيةٍ ، «اْلَعَددَ  وا َثاَلثِق ْفُر َفُعدُّ َفنِْن »: َوفِل ِرَواَيةٍ ، «َفنِْن َطِؿَل َطَؾْقُؽُؿ الشَّ

ـَ  وا َثاَلثِق َواَياُت كُ  «ُأْغِؿَل َطَؾْقُؽْؿ َفُعدُّ  .ؾَُّفا فِل اْلؽَِتاِب َطَؾك َهَذا التاْرتِقِب َهِذِه الرِّ

ل ِرَواَيٍة لِْؾُبَخاِريِّ 
ـَ »: َوفِ َة َشْعَباَن َثاَلثِق  .«َفنِْن ُغبَِّل َطَؾْقُؽْؿ َفَلْكِؿُؾقا ِطدَّ

ل َمْعـَك 
 .«َفاْقُدُروا َلفُ »: َواْخَتَؾَػ اْلُعَؾَؿاُء فِ

ـَ اْلُعَؾَؿاءِ  َحاِب ، َمْعـَاُه َضقُِّؼقا َلفُ : َفَؼاَلْت َصائَِػٌة ِم ُروُه َتْحَت السا ـْ ، َوَقدِّ َومِؿا

ـُ َحـَْبؾٍ  َقاَل بَِفَذا َأْحَؿدُ  ُز َصْقَم َيْقِم َلْقَؾِة اْلَغْقِؿ مـ َرَمَضاَن ، َوَغْقُرهُ ، ْب ـْ ُيَجقِّ مِؿا
                                                                                       

(، 3083، 3080(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3101، 3106أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)

 .ڤهريرة وابـ طؿر  مـ حديث أبل

ْفُر تِْسٌع َوِطْشُروَن »، بؾػظ: ڤ(، مـ حديث ابـ طؿر 3102أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (2) الشا

ـَ  َة َثالَثِق (، مـ 3083، وأخرجف مسؾؿ برقؿ: )«َلْقَؾًة، َفالَ َتُصقُمقا َحتاك َتَرْوُه، َفنِْن ُغؿا َطَؾْقُؽْؿ َفَلْكِؿُؾقا الِعدا

إَِذا َرَأْيُتُؿ اْلِفاَلَل َفُصقُمقا، َوإَِذا َرَأْيتُُؿقُه َفَلْفطُِروا، َفنِْن ُغؿا َطَؾْقُؽْؿ َفُصقُمقا »، بؾػظ: ڤهريرة  حديث أبل

ـَ َيْقًما  «.َثاَلثِق
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 .اهلُل َتَعاَلك َكَؿا َسـَْذُكُرُه إِْن َشاءَ 

ُف : ةٌ بـ ُسَرْيٍج َوَجَؿاطَ  وقال ـُ َطْبدِ  مِـُْفْؿ ُمَطرِّ   ْب
ِ
، َوآَخُرونَ ، وبـ ُقَتْقَبةَ ، اهلل

ُروُه بِِحَساِب اْلَؿـَاِزلِ : َمْعـَاهُ   .َقدِّ

َؾِػ َوالَْخَؾِػ إَِلك َأنَّ   افِِعلُّ َوَأبُق َحـِقَػَة َوُجْؿُفقُر السَّ : َمْعـَاهُ  َوَذَهَب َمالٌِؽ َوالشَّ

ُروا َلُف َتَؿاَم  ـَ َيْقًماَقدِّ  .اْلَعَدِد َثاَلِثق

َغةِ  ءَ : َقاَل َأْهُؾ الؾُّ
ْ
ل ْرُت الشا ُرهُ ، ُيَؼاُل َقدا ْرُتفُ ، َوَأْقُدُرهُ ، ُأَقدِّ ، َوَأْقَدْرُتفُ ، َوَقدا

ـَ التاْؼِديرِ ، بَِؿْعـَك َواِحدٍ 
 .َوُهَق مِ

لُّ 
 . [21: الؿرسالت] ﴾ٿ ٺ ٺ﴿: اهلل تعالك َومِـُْف َقْقُل : َقاَل اْلَخطَّابِ

َواَياِت اْلَؿْذُكقَرةِ  ـَ »: َواْحَتجَّ اْلُجْؿُفقُر بِالرِّ َة َثاَلثِق وهق تػسقر  «َفَلْكِؿُؾقا اْلِعدَّ

، َوَتاَرًة َيْذُكُر َهَذا، َبْؾ َتاَرًة َيْذُكُر َهَذا؛ لفذا َلْؿ َيْجَتِؿَعا فِل ِرَواَيةٍ ، ٕقدروا لف

ابَِؼةُ  َواَيُة السا ُدُه الرِّ ـَ »: َوُيَمكِّ  .«َفاْقُدُروا َلُف َثاَلثِق

طؾك أن الؿراد ، «َفاْقُدُروا لف»: ملسو هيلع هللا ىلص َقْقَلفُ ، َحَؿَؾ ُجْؿُفقُر اْلُػَؼَفاءِ : َقاَل اْلَؿاِزِريُّ 

ـَ  ِة َثاَلِثق َرُه فِل َحِديٍث آَخرَ ، اكؿال اْلِعدا َٓ َيُجقُز َأْن َيُؽقَن اْلُؿَراُد : َقاُلقا، َكَؿا َفسا َو

ـَ ِحَساَب  ِؿق َنا الـااَس َلْق ُكؾُِّػقا بِِف َضاَق َطَؾْقِفؿْ ؛ اْلُؿـَجِّ
ِ
ٓا َأْفَرادٌ ، ٕ َٓ َيْعِرُفُف إِ َكاُف 

ِ
ٕ ،

ُف الـااَس بَِؿا َيْعِرُفُف َجَؿاِهقُرُهؿْ  ْرُع إِكاَؿا ُيَعرِّ  هـا. َواهلُل َأْطَؾؿُ ، َوالشا

 أّ بػاٖدٜٔ؟، بػاٖد ٚاسد، َا ٜػرتط يف زؤ١ٜ اهلالٍ :َطأي١

فقثبت بف دخقل ، تؽػل رؤية القاحد العدل مـ الؿسؾؿقـ طؾك الصحقح

 .الشفر سقاًء كان مـ الرجال أو مـ الـساء

ـِ  ـِ اْب َفَلْخَبْرُت ، َتَراَءى الـااُس اْلِفالَل »: َقاَل ، ڤ ُطَؿرَ  فػل ســ ابل داود َط
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  َرُسقَل 
ِ
 .(1)«َوَأَمَر الـااَس بِِصَقامِفِ ، َفَصامَ ، َأكِّل َرَأْيُتفُ  ملسو هيلع هللا ىلص، اهلل

 :(190/ 7قال الـقوي يف شرح مسؾؿ)

ـَ ، «ُصقُمقا لُِرْؤَيتِِف َوَأْفطُِروا لُِرْؤَيتِفِ »: ملسو هيلع هللا ىلص َقْقُلفُ  ، اْلُؿَراُد ُرْؤَيُة َبْعِض اْلُؿْسؾِِؿق

َٓ ُيْشَتَرُط ُرْؤَيُة ُكؾِّ إِْكَسانٍ  ـِ َبْؾ َيْؽِػل َجِؿقَع الـااِس ُرْؤَيُة ؛ َو َوَكَذا َطْدٌل َطَؾك ، َطْدَلْق

ََصحِّ  ْٕ ْقمِ ، ا ا اْلِػْطُر َفاَل َيُجقُز بَِشَفاَدِة َطْدٍل َواِحٍد َطَؾك هالل ، َهَذا فِل الصا َوَأما

اٍل ِطـَْد َجِؿقِع اْلُعَؾَؿاءِ  َزُه بَِعْدلٍ ، َشقا ٓا َأَبا َثْقٍر َفَجقا  هـا. إِ

 ٚسدٙ؟ ٜصّٛ إٔ ي٘ جيٛش فٌٗ ،ايػاٖد غٗاد٠ اؿانِ ٜكبٌ مل إذا :َطأي١

 :اختؾػ العؾؿاء يف هذه الؿسللة

 ،فذهب بعض العؾؿاء إلك تجقيز الصقام برؤية كػسف: الؼقل إول

 :(163/ 3قدامة يف الؿغـل ) قال ابـ

َقامُ : اْلَؿْشُفقُر فِل اْلَؿْذَهِب  ًٓ ، َأكاُف َمَتك َرَأى اْلِفاَلَل َواِحٌد َلِزَمُف الصِّ َكاَن َأْو َطْد

ْت ، َشِفَد ِطـَْد اْلَحاِكِؿ َأْو َلْؿ َيْشَفدْ ، َغْقَر َطْدلٍ   .ُقبَِؾْت َشَفاَدُتُف َأْو ُردا

 ، َوالؾاْقِث ، َوَهَذا َقْقُل َمالٍِؽ 
ِّ
افِِعل ْأي، َوالشا ـِ ، َوَأْصَحاِب الرا  .اْلُؿـِْذرِ  َواْب

 .َٓ َيُصقمُ : َوإِْسَحاُق ، َوَقاَل َطَطاءٌ 

ـْ َأْحَؿَد َوَقْد  ٓا فِل َجَؿاَطِة الـااسِ : َرَوى َحـَْبٌؾ َط  .َٓ َيُصقُم إ

ـِ  ـِ َواْب ـْ اْلَحَس ـَ  َوُرِوَي َكْحُقُه َط ـْ َشْعَبان؛ ِسقِري
َكاُف َيْقٌم َمْحُؽقٌم بِِف مِ

ِ
َفَلْشَبَف ، ٕ

ـَ   .التااِسَع َواْلِعْشِري

ـْ َرَمَضان: َوَلـَا
ـَ َأكاُف مِ  هـا. َكَؿا َلْق َحَؽَؿ بِِف اْلَحاكِؿُ ، َفَؾِزَمُف َصْقُمفُ ، َأكاُف َتَقؼا

                                                                                       

داود إم برقؿ:  (، وصححف اإلمام إلباين يف صحقح أبل2112أخرجف أبق داود يف ســف برقؿ: ) (1)

 (، وقال: إسـاده صحقح.2028)
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لحديث أبل هريرة ؛ إلك أكف ٓ يؾزمف الصقام: وذهب بعضفؿ: الؼقل الثاين

ْقُم َيْقَم َتُصقُمقنَ »: قال ملسو هيلع هللا ىلص أن الـبل، ڤ وطائشة ، َواْلِػْطُر َيْقَم ُتْػطُِرونَ ، الصَّ

قنَ  َْضَحك َيْقَم ُتَضحُّ ْٕ  .(1)«َوا

إكؿا معـك ذلؽ : فؼال، وفسر بعض أهؾ العؾؿ هذا الحديث: الترمذي قال

 هـا. وطظؿ الـاس، أن الصقم والػطر مع الجؿاطة

 .ٕن هذه الؿسللة راجعة إلك الجؿاطة واإلمام: وهذا الؼقل الراجح

ِٚا اهلالٍ، اختالف املطايع :َطأي١ ٌٖ جيب ، فًٛ ُقدِّز إٔ أٌٖ ايُٝٔ زأ

 ايبًدإ إٔ ٜصَٛٛا َعِٗ؟ع٢ً أٌٖ بك١ٝ 

إلك أكف لق ثبتت ، وجؿع مـ أهؾ العؾؿ، مذهب اإلمام أحؿد: الؼقل إول

اطتؿاًدا ، لؾزم جؿقع البؾدان أن يصقمقا معف، الرؤية مـ واحد مـ الؿسؾؿقـ

 .والصقام متعؾؼ بدخقل الشفر، ٕن الشفر قد دخؾ، طؾك رؤيتف

، أن لؽؾ بؾد رؤيتف، الؿسللةوالذي طؾقف التحؼقؼ يف هذه : الؼقل الثاين

بِـَْت  َأنا ُأما اْلَػْضؾِ ، مـ صريؼ ُكَرْيٍب : ڤ طباس لحديث ابـ، ومطؾعف

امِ ، اْلَحاِرِث  امَ : َقاَل ، َبَعَثْتُف إَِلك ُمَعاِوَيَة بِالشا ، َفَؼَضْقُت َحاَجَتَفا، َفَؼِدْمُت الشا

امِ   َرَمَضاُن َوَأَكا بِالشا
ا
ُثؿا َقِدْمُت اْلَؿِديـََة ، َفَرَأْيُت اْلِفاَلَل َلْقَؾَة اْلُجُؿَعةِ ، َواْسُتِفؾا َطَؾل

ْفرِ    َفَسَلَلـِل َطْبدُ ، فِل آِخِر الشا
ِ
ـُ َطبااسٍ  اهلل َمَتك َرَأْيُتُؿ : ُثؿا َذَكَر اْلِفاَلَل َفَؼاَل ، ڤ ْب

، َوَرآُه الـااُس ، َكَعؿْ : َرَأْيَتُف؟ َفُؼْؾُت  َأْكَت : َفَؼاَل ، َرَأْيـَاُه َلْقَؾَة اْلُجُؿَعةِ : اْلِفاَلَل؟ َفُؼْؾُت 

ْبِت »: َفَؼاَل ، َوَصاُمقا َوَصاَم ُمَعاِوَيةُ  َفاَل َكَزاُل َكُصقُم َحتاك ، َلؽِـاا َرَأْيـَاُه َلْقَؾَة السا

ـَ  َٓ َتْؽَتِػل بُِرْؤَيِة ُمَعاِوَيَة : َفُؼْؾُت ، َأْو َكَراهُ ، ُكْؽِؿَؾ َثاَلثِق ، َٓ : َوِصَقامِِف؟ َفَؼاَل َأَو 
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  َهَؽَذا َأَمَرَكا َرُسقُل 
ِ
 .(1)«ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

َواْلَعَؿُؾ َطَؾك َهَذا اْلَحِديِث ِطـَْد َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ َأنا لُِؽؾِّ َأْهِؾ َبَؾٍد : َقاَل الترمذي

 .ُرْؤَيَتُفؿْ 

 :(197/ 7قال الـقوي يف شرح مسؾؿ)

ِحقُح ِطـَْد َأْصَحابِـَا َٓ َتُعؿُّ الـااَس َأنا : َوالصَّ ْؤَيَة  ـْ َقُرَب ، الرُّ َبْؾ َتْخَتصُّ بَِؿ

اَلةُ  َٓ ُتْؼَصُر فِقَفا الصا  .َطَؾك َمَساَفٍة 

َػَؼ اْلَؿْطَؾُع َلِزَمُفؿْ : َوِققَؾ   .إِِن اتا

ٓا َفاَل : َوِققَؾ  ْقؾِقُؿ َوإِ َػَؼ اإْلِ  .إِِن اتا

َْرضِ َتُعؿُّ : َوَقاَل َبْعُض َأْصَحابِـَا ْٕ ْؤَيُة فِل َمْقِضٍع َجِؿقَع َأْهِؾ ا  هـا. الرُّ
 نٝف١ٝ ايصّٛ يف بًد ال ٜعتُدٕٚ ع٢ً زؤ١ٜ اهلالٍ؟ :َطأي١

ر أن أهؾ البؾد ٓ يعتؿدون الرؤية وغقر ، ويف لقبقا، كؿا هق الحال يف ُطؿان، ولق ُقدِّ

وهق الؼقل ، فذهب بعض أهؾ العؾؿ، وإكؿا يعتؿدون الحساب؛ ذلؽ مـ البؾدان

 .أن مـ كان يف تؾؽ البالد يثبت لفؿ رمضان بنطالن بؼقة الدول، الؿتؼدم لؾحـابؾة

وهق ققل ، تقؿقة ومـفؿ شقخ اإلسالم ابـ، لؽـ ذهب جؿٌع مـ أهؾ العؾؿ

 .وهذا هق الؼقل الصحقح، وققل مشايخـا أكف يصقم مع بؾده، باز الشقخ ابـ

الدولة تتعؿد تلخقر اإلطالن يػتل ولق كاكت ، باز  حتك أن الشقخ ابـ

ْقُم َيْقَم َتُصقُمقَن »: ملسو هيلع هللا ىلص لؼقل الـبل، فنكف يصقم مع بؾده، لدواطل سقاسقة الصَّ

قنَ  َْضَحك َيْقَم ُتَضحُّ ْٕ  .(2)«َواْلِػْطُر َيْقَم ُتْػطُِروَن َوا
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ٚحنٔ ، قد ٜكٍٛ قا٥ٌ نٝف ْصّٛ ْٚعتُد ع٢ً ٖرا األَس :َطأي١

 خايفت؟ْعًِ إٔ ٖرٙ ايدٚي١ قد 

ر أن إكساًكا رأى هالل ذي ، كؼقل هذه أمقر طائدة إلك القٓية العامة فؾق ُقدِّ

 هؾ يجقز لف أن يؼػ يقم التاسع طؾك رؤيتف؟، ثؿ لؿ يؼبؾقا شفادتف، الحجة

ويؽقن وققف الـاس ، أكف يؼػ الققم التاسع طؾك إطالن اإلمام: الجقاب

 .«الحج طرفة»: يؼقل ملسو هيلع هللا ىلص ٕن الـبل؛ صحقًحا بعرفة

 صٝاّ ّٜٛ ايػو؟ :َطأي١

ـِ  ِصَؾةَ  فؼد جاء مـ حديث، يحرم صقام يقم الشؽ طؾك الؼقل الصحقح ْب

ارِ : َقاَل ، ُزَفرَ  َ بَِشاٍة َمْصؾِقاةٍ  ُكـاا ِطـَْد َطؿا
ـِ َياِسٍر َفُلتِل ك َبْعُض ، ُكُؾقا: َفَؼاَل ، ْب َفَتـَحا

ارٌ َفَؼاَل ، إِكِّل َصائِؿٌ : َفَؼاَل ، اْلَؼْقمِ  قِف الـَّاُس َفَؼْد »: َطؿا
ـْ َصاَم اْلَقْقَم الَِّذي َيُشؽُّ فِ َم

 .(1)«ملسو هيلع هللا ىلص َطَصك َأَبا اْلَؼاِسؿِ 

َوالَعَؿُؾ َطَؾك َهَذا ِطـَْد َأْكَثِر َأْهِؾ الِعْؾِؿ : قال اإلمام الترمذي طؼب الحديث

 
ِّ
ـْ َأْصَحاِب الـابِل

ـَ ، ملسو هيلع هللا ىلص مِ ـَ التاابِِعق
ـْ َبْعَدُهْؿ مِ ، َوبِِف َيُؼقُل ُسْػَقاُن الثاْقِريُّ ، َوَم

ـُ َأَكسٍ  َوَمالُِؽ    َوَطْبدُ ، ْب
ِ
ـُ اْلُؿَباَركِ  اهلل  ، ْب

ُّ
افِِعل َكِرُهقا َأْن ، َوإِْسَحاُق ، َوَأْحَؿدُ ، َوالشا

ُجُؾ الَقْقَم الاِذي ُيَشؽُّ فِقفِ  ـْ َشْفِر ، َيُصقَم الرا
َوَرَأى َأْكَثُرُهْؿ إِْن َصاَمُف َفَؽاَن مِ

 َيْقًما َمَؽاَكفُ 
َ
 .َرَمَضاَن َأْن َيْؼِضل

 سهِ ايصٝاّ بعد ايٓصف َٔ غعبإ؟ :َطأي١

ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ  ، ڤ اختؾػ العؾؿاء يف هذه الؿسللة كؿا جاء يف الصحقحقـ َط

 
ِّ
ـْ الـابِل ـِ »: َقاَل ، ملسو هيلع هللا ىلص َط َـّ َأَحُدُكْؿ َرَمَضاَن ِبَصْقِم َيْقٍم َأْو َيْقَمْق َم َّٓ َأْن : َٓ َيَتَؼدَّ إِ
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 .«َيُؽقَن َرُجٌؾ َكاَن َيُصقُم َصْقَمُف َفْؾَقُصْؿ َذلَِؽ اْلَقْقمَ 

  والراجح ما دل طؾقف حديث َطْبدِ 
ِ
ـِ َطْؿٍرو رضك اهلل َقاَل : اهلل طـفؿا َقاَل  ْب

  َرُسقُل 
ِ
َقاِم إَِلك»: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  ِصَقاُم َداُودَ  إِنَّ َأَحبَّ الصِّ

ِ
الَِة إَِلكَوَأَحبَّ ، اهَّلل   الصَّ

ِ
َصالَُة  اهَّلل

ْقِؾ َوَيُؼقُم ُثُؾَثُف َوَيـَاُم ُسُدَسفُ ، َداُوَد  َوَكاَن َيُصقُم َيْقًما ، َكاَن َيـَاُم كِْصَػ الؾَّ

 .(1)«َوُيْػطُِر َيْقًما

ر أن رجاًل كان يصقم يقًما ويػطر يقًما ثؿ كاسب أن يؽقن صقمف ، فؾق ُقدِّ

 .وٓ يؽقن مخالًػا، لجاز لف الصقام، آخر يقمأو قبؾ ، آخر يقم مـ شعبان

َفاَل ، إَِذا اْكَتَصَػ َشْعبَانُ »: قال ملسو هيلع هللا ىلص أن الـبل ڤ وأما حديث أبل هريره

 .ففق مـؽر الحديث ،(2)«َتُصقُمقا

ـُ اْلَعاَلءِ  َوِشْبُؾ ، َرَواُه الثاْقِريُّ : َقاَل اإلمام َأُبق َداُودَ  ـُ  َوُزَهْقرُ ، َوَأُبق ُطَؿْقسٍ ، ْب  ْب

دٍ  ـِ اْلَعاَلءِ ، ُمَحؿا  .َط

ـِ  َوَكاَن َطبْدُ »: وَقاَل َأبُق َداُودَ  ْحَؿ ُث بِفِ ، الرا َْحَؿدَ ، َٓ ُيَحدِّ
ِ
َكاُف »: لَِؿ ؟َقاَل : ُقْؾُت ٕ

ِ
ٕ

 ، َكاَن ِطـَْدهُ 
ا
 »: َوَقاَل ، «َكاَن َيِصُؾ َشْعَباَن بَِرَمَضانَ  ملسو هيلع هللا ىلص َأنا الـابِل

ِّ
ـِ الـابِل  .«ِخاَلَففُ  ملسو هيلع هللا ىلص َط

ـْ َأبِقفِ ، َوَلْؿ َيِجْئ بِِف َغْقُر اْلَعاَلءِ ، َوَلْقَس َهَذا ِطـِْدي ِخاَلُففُ »: وَقاَل َأُبق َداُودَ   .«َط

ـْ ِصَقاِم  ڤ َسَلْلُت َطائَِشةَ : َأبِل َسَؾَؿَة َقاَل  ومؿا يدل طؾك كؽارتف حديث َط

  َرُسقلِ 
ِ
َوُيْػطُِر َحتاك َكُؼقَل َقْد ، َصامَ َكاَن َيُصقُم َحتاك َكُؼقَل َقْد »: َفَؼاَلْت ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـْ َشْعَبانَ ، َأْفَطرَ 
ـْ ِصَقامِِف مِ

ـْ َشْفٍر َقطُّ َأْكَثَر مِ
َكاَن َيُصقُم َشْعَباَن ، َوَلْؿ َأَرُه َصائًِؿا مِ
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 .«َكاَن َيُصقُم َشْعَباَن إِٓ َقؾِقال، ُكؾافُ 

 .إلك الجؿع بقـ إحاديث وذهب اإلمام الرتمذي 

َأْن : َوَمْعـَك َهَذا الَحِديِث ِطـَْد بَْعِض َأْهِؾ الِعْؾؿِ : فؼال اإلمام الترمذي 

ُجُؾ ُمْػطًِرا ْقِم لَِحاِل َشْفِر َرَمَضانَ ، َيُؽقَن الرا ٌء َأَخَذ فِل الصا ْ
ـْ َشْعبَاَن َشل

 مِ
َ
 .َفنَِذا َبِؼل

ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ   ، ڤ َوَقْد ُرِوَي َط
ِّ
ـِ الـابِل : ملسو هيلع هللا ىلص َحْقُث َقاَل ، َما ُيْشبُِف َقْقَلُفؿْ  ملسو هيلع هللا ىلص َط

ُمقا َشْفَر َرَمَضاَن ِبِصَقامٍ »  .«إَِّٓ َأْن ُيَقافَِؼ َذلَِؽ َصْقًما َكاَن َيُصقُمُف َأَحُدُكؿْ ، َٓ َتَؼدَّ

قَاَم لَِحاِل ، َوَقْد َدلا فِل َهَذا الَحِديِث  ُد الصِّ ـْ َيتََعؿا  هـا. َرَمَضانَ َأكاَؿا الَؽَراِهقَُة َطَؾك َم

ٌٖ ٜػسع ي٘ إٔ ٜصّٛ قبٌ ، سهِ َٔ نإ عًٝ٘ صّٛ قطا٤ :َطأي١

 أٚ بَٝٛني؟، زَطإ بّٝٛ

بققم  ولق كان قبؾ رمضان، جاز أن يؼضقف، صقم قضاء ولق كان طؾك العبد

 .أو يقمقـ
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 ال تكدمْا زمضاٌ بصْو ْٓو »: رحدٓح

 د«...ناٌ ٓصْو صّْما أّ ْٓمني إال زجاّل

 

ـْ َأِبل ُهَرْيَرةَ  - 184   َقاَل َرُسقُل : َقاَل  ڤ )َط
ِ
ُمقا َرَمَضاَن بَِصْقِم » ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل َٓ ُتَؼدِّ

َّٓ َرُجاًل َكاَن َيُصقُم َصْقًما َفْؾَقُصْؿفُ ، َيْقمٍ  ـِ إ  .((1)«َأْو َيْقَمْق

l: 

 .أي ٓ تتؼدمقا. «ٓ تؼدمقا»: قوله

 .العؾة استؼبال رمضانأو ، أي احتقاًصا. «بصقم يقم أو يقمقـ»: قوله

 سهِ اضتكباٍ زَطإ بصّٛ ّٜٛ أٚ َٜٛني؟ :َطأي١

 .أو ترحقًبا، احتقاًصا، أو يقمقـ، يف الحديث حرمة تؼدم رمضان بصقم يقم

 .فؾقس بحرام طؾقف كؿا تؼدم، أو لصقاٍم اطتاده، أما مـ صام لؼضاء

وقد خالًفا لؿـ كرهف ، جقاز تسؿقة رمضان هبذا آسؿ: ويف احلديث 

ب اإلمام البخاري يف صحقحف  .«هؾ يؼال رمضان أو شفر رمضان»: بقا

 :(113/  4قال الحافظ يف فتح الباري )

َرَواُه َأُبق َمْعَشٍر َكِجقٌح ، َوَأَشاَر اْلُبَخاِريُّ بَِفِذِه التاْرَجَؿِة إَِلك َحِديٍث َضِعقٍػ 

 
ُّ
ـْ َسِعقٍد اْلَؿْؼُبِريِّ ، اْلَؿَدكِل ـْ َأبِل ، َط َٓ َتُؼقُلقا َرَمَضاَن َفنِنَّ »: َمْرُفقًطا ڤ ُهَرْيَرةَ َط

ـْ َأْسَؿاءِ  ـْ ُققُلقا َشْفَر َرَمَضانَ  َرَمَضاَن اْسٌؿ ِم
 َوَلؽِ

ِ
بـ َطِدي  فِل  َأْخَرَجفُ  «اهَّلل

                                                                                       

 (.3082(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3131أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)
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َػُف بَِلبِل َمْعَشرٍ   .اْلَؽامِِؾ َوَضعا

ـْ َأبِل َمْعَشٍر : َقاَل اْلَبْقَفِؼلُّ  دِ َقْد ُرِوَي َط ـْ ُمَحؿا ـِ َكْعٍب َوُهَق َأْشَبفُ  َط َوُرِوَي ، ْب

ـِ  ـِ َضِعقَػْق ـْ َصِريَؼْق
ـِ مِ ـْ ُمَجاِهٍد َواْلَحَس ِة ، َط َوَقِد اْحَتجا اْلُبَخاِريُّ لَِجَقاِز َذلَِؽ بِِعدا

 اْكَتَفك. َأَحاِديَث 

 لَِذلَِؽ َأْيًضا
ُّ
ْخَصُة فِل َأْن ُيَؼاَل لَِشْفِر َباٌب الرُّ »: َفَؼاَل ، َوَقْد َتْرَجَؿ الـاَسائِل

َـّ أحدُكؿ صؿت »: ُثؿا َأْوَرَد َحِديَث َأبِل َبْؽَرَة َمْرُفقًطا، «َرَمَضاَن َرَمَضانُ  َٓ َيُؼقَل

ةً »: بـ َطبااسٍ  َوَحِديث، «وٓ قؿتف ُكؾف، َرَمَضان َوَقْد  ،«ُطْؿَرٌة فِل َرَمَضاَن َتْعِدُل َحجَّ

ُؽ لِؾتاْؼقِقدِ  ْفِر بُِقُروِد اْلُؼْرآِن بِفِ  ُيَتَؿسا ، [383: البؼرة] ﴾ڳ ڳ﴿: َحْقُث َقاَل ، بِالشا

َواةِ ، «َشْفرٍ »: َمَع اْحتَِؿاِل َأْن َيُؽقَن َحْذُف َلْػظِ  ِف الرُّ ـْ َتَصرُّ
ََحادِيِث مِ ْٕ ـَ ا

َوَكَلنا ، مِ

رُّ فِل َطَدِم َجْزِم اْلُؿَصـِِّػ بِاْلُحْؽؿِ  ـْ َأْصَحاِب َمالٍِؽ اْلَؽَراِهَقة، َهَذا ُهَق السِّ  .َوكُِؼَؾ َط

 مِـُْفؿْ  َوَطـ ابـ
ِّ
كِل افِِعقاةِ ، اْلَباقاِلا ـَ الشا

إِْن َكاَن ُهـَاَك َقِريـٌَة َتْصِرُفُف إَِلك ، َوَكثِقٍر مِ

ْفرِ   هـا. َواْلُجْؿُفقُر َطَؾك اْلَجَقاز، َفاَل ُيْؽَرهُ ، الشا

 بٗرا االضِ؟َا ضبب تط١ُٝ زَطإ  :َطأي١

ٕن الـاس أول ما سؿق الشفقر كان رمضان ؛ واسؿ رمضان مشتؼ مـ الرمضاء

 .ٕن الـاس يعطشقن فقف بسبب الصقام فقرمُضقن: وققؾ، يف شدة الصقػ

ْفِر َرَمَضانَ : حجر يف الػتح قال الحافظ ابـ  َواْخُتؾَِػ فِل َتْسِؿَقِة َهَذا الشا

َكاُف ُتْرَمُض فِقفِ : َفِؼقَؾ 
ِ
ُكقُب َأْي ُتْحَرُق  ٕ ُة اْلَحرِّ ؛ الذُّ ْمَضاَء ِشدا َنا الرا

ِ
ٕ. 

ا: َوِققَؾ  ْقِم فِقِف َزَمـًا َحارًّ  هـا. َواهلُل َأْطَؾؿُ ، َواَفَؼ اْبتَِداُء الصا

ـِ ، َيْقمٍ »: قوله  .«َأْو َيْقَمْق

وإكؿا الؿـفل طـف الصقم مـ ، جقاز الصقام بعد الـصػ مـ شعبان: فيه 

 .آحتقاطأجؾ 
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َّٓ َرُجاًل َكاَن َيُصقُم َصْقًما َفْؾَقُصْؿفُ »: قوله  .«إ

وإكؿا ، أو كان طؾقفا قضاء فؾتؼضف، وأيضا امرأة كاكت تصقم صقًما فؾتصؿف

 .ذكر الرجؾ خرج مخرج الغالب

 والحؿد هلل رب العالؿقـ
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 ال تكدمْا زمضاٌ بصْو ْٓو »: رحدٓح

 د«...ناٌ ٓصْو صّْما أّ ْٓمني إال زجاّل

 

ـْ َطبْدِ  - 185   )َط
ِ
ـِ ُطَؿرَ  اهَّلل   َسِؿْعُت َرُسقَل : َقاَل  ڤ ْب

ِ
 إَذا»: َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

 .((1)«َفنِْن ُغؿَّ َطَؾْقُؽْؿ َفاْقُدُروا َلفُ . َوإَِذا َرَأْيُتُؿقُه َفَلْفطُِروا. َرَأْيُتُؿقُه َفُصقُمقا

l: 

ـَ »: مـفا، الحديث جاءت لف ِرَواَيات  .«َفاْقُدُروا َلُف َثاَلثِق

َوإَِذا َرَأْيُتُؿقُه َفَلْفطُِروا َفنِْن ُغؿَّ َطَؾْقُؽْؿ ، إَِذا َرَأْيُتُؿ اْلِفاَلَل َفُصقُمقا»: َوفِل ِرَواَيةٍ 

ـَ َيْقًما ل ِرَواَيٍة َفنِْن ُغؿَّ َطَؾْقُؽْؿ َفُصقُمقا َثاَلثِق
 .(2)«َفاْقُدُروا َلُف َوفِ

ـَ »: َوفِل ِرَواَيةٍ  َة َثالَثِق  .(3)«َفنِْن ُغؿَّ َطَؾْقُؽْؿ َفَلْكِؿُؾقا الِعدَّ

ْفرُ »: َوفِل ِرَواَيةٍ  ـَ ، َفنِْن َطِؿَل َطَؾْقُؽُؿ الشَّ وا َثاَلثِق  .(4)«َفُعدُّ

ـَ »: َوفِل ِرَواَيةٍ  وا َثاَلثِق  .(5)«َفنِْن ُأْغِؿَل َطَؾْقُؽْؿ َفُعدُّ

 ،يتعقـ برؤية هالل رمضانساق الؿصـػ الحديث لؾدٓلة طؾك أن الصقام 

وهبذا الحديث استدل الحـابؾة ومـ إلقفؿ مؿـ أوجبقا طؾك جؿقع إمة 
                                                                                       

 (.3080(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3100أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)

 .- ڤ -هريرة  (، مـ حديث أبل3083أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (2)

 .ڤ(، مـ حديث ابـ طؿر 3102أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (3)

 (.31أخرجف إسحاق بـ رهقيف ) (4)

 (.3080أخرجف مسؾؿ ) (5)
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 .الصقام برؤية القاحد

 .ٓ بالحساب، أن الشفر ُيعؾؿ بظفقر الفالل: فيه 

 نٝف١ٝ زؤ١ٜ اهلالٍ؟ :َطأي١

 .فنن رؤَي صح الصقام، وإما أن ُيرى بالـاضقر، الفالل إما أن ُيرى بالعقـ

 .«َفُصقُمقا»: قوله

ققلف تعالك ، ومؿا يدل طؾك ذلؽ، ٕن إمر يؼتضل القجقب، أي وجقًبا

 .[12: الؿائدة] ﴾چ ڃ ڃ ڃ﴿

ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ    َسِؿْعُت َرُسقَل : َقاَل  ڤ وَط
ِ
، َما َكَفْقُتُؽْؿ َطـْفُ »: َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـْ َقْبِؾُؽْؿ َكْثَرُة ، ِمـُْف َما اْسَتَطْعُتؿْ َوَما َأَمْرُتُؽْؿ بِِف َفْلُتقا ، َفاْجَتـُِبقهُ  ـَ ِم َؿا َأْهَؾَؽ الَِّذي َفنِكَّ

 .(1)«َمَسائِِؾِفْؿ َواْختاَِلُفُفْؿ َطَؾك َأْكبَِقائِِفؿْ 

 .فلفطروا، يعـل هالل شقال: «َوإَِذا َرَأْيُتُؿقُه َفَلْفطُِروا»: قوله

 يف ايفطس:ايػٗٛد عدد  :َطأي١

وٓ ُيجزئ القاحد كؿا ، وامرأتقـ أو رجؾ، برؤية رجؾقـيثبت هالل شقال 

 .هق الحال يف دخقل الشفر

 مبا ٜجبت ايصّٛ ٚاإلفطاز؟ :َطأي١

 .ٕن الشفر الفجري ُيعرف هبا، الصقام واإلفطار بالرؤية ُطؾَِّؼ 

 ، ڤ جاء مـ حديث َأبِل َبْؽَرةَ و
ِّ
ـْ الـابِل َٓ َيـُْؼَصانِ »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص َط ، َشْفَراِن 

ةِ ، َرَمَضانُ : َشْفَرا ِطقدٍ   .(2)«َوُذو اْلَحجَّ
                                                                                       

 (.3112(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )2288أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)

 (.3081(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3132أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (2)
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ـَ  ـْ اْب  ، ڤ ُطَؿرَ  وَط
ِّ
ـْ الـابِل َٓ َكْؽُتُب »: َأكاُف َقاَل ، ملسو هيلع هللا ىلص َط قٌَّة  ٌة ُأمِّ ا ُأمَّ َٓ ، إِكَّ َو

ْفُر َهَؽَذا َوَهَؽَذا، َكْحُسُب  ـَ ، الشَّ ًة تِْسَعًة َوِطْشرِي ـَ ، َيْعـِل َمرَّ ًة َثاَلثِق  .(1)«َوَمرَّ

ـْ َهَذا اْلَقْجِف ِطـَْد ُمْسؾِؿٍ 
ْفُر َهَؽَذا َوَهَؽَذا»: بَِؾْػظِ ، َوَوَقَع مِ َؼ بَِقَدْيِف ، الشَّ َوَصػا

ـِ بُِؽؾِّ َأَصابِِعفِ  َتْق ْػَؼِة الثاالَِثِة إِْبَفاَم اْلُقْؿـَك َأِو اْلُقْسَرى، َمرا  .«َوَقَبَض فِل الصا

ـُ  ـْ َصِريِؼ َيْحَقك، َشْقَبَة َوالؾاْػُظ َلفُ َأبِل  َوَرَوى َأْحَؿُد َواْب
ـِ  مِ ـِ  َطْبدِ  ْب ْحَؿ ـِ  الرا ْب

ـِ  ـِ اْب ْفُر تِْسٌع َوِطْشُرونَ »: َرَفَعفُ  ڤ ُطَؿرَ  َحاصٍِب َط ْقِف ، الشا ـَ َكػا ُثؿا َصباَؼ َبْق

ـِ  َتْق ْبَفامَ ، َمرا َبِل  َيْغِػرُ »: ڤ َطاِئَشةُ َفَؼاَلْت : َقاَل . َوَصَبَؼ الثاالَِثَة َفَؼَبَض اإْلِ
ِ
اهلُل ٕ

ـِ  َطْبدِ  ْحَؿ  ، الرا
ُّ
ـَ ، كَِساَءُه َشْفًرا ملسو هيلع هللا ىلص إِكاَؿا َهَجَر الـابِل : َفِؼقَؾ َلفُ ، َفـََزَل لِتِْسٍع َوِطْشِري

ـَ »: َفَؼاَل  ْفَر َيُؽقُن تِْسًعا َوِطْشِري  .(2)«َوَشْفٌر َثاَلُثقنَ ، إِنا الشا

ـْ  ا َمَضْت تِْسٌع »: َقاَلْت ، اهلل طـفا َطاِئَشَة رضكوجاء يف الصحقحقـ َط َلؿا

ـا  ُه   َدَخَؾ َطَؾكا َرُسقُل ، َوِطْشُروَن َلْقَؾًة َأُطدُّ
ِ
َيا : َفُؼْؾُت ، َبَدَأ بِك»: َقاَلْت  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

َٓ َتْدُخَؾ َطَؾْقـَا َشْفًرا َرُسقَل   إِكاَؽ َأْقَسْؿَت َأْن 
ِ
ـْ ، اهلل

ـَ َوإِكاَؽ َدَخْؾَت مِ تِْسٍع َوِطْشِري

ـا  ُه ْفَر تِْسٌع َوِطْشُرونَ »: َفَؼاَل ، َأُطدُّ  .(3)«إِنَّ الشَّ

 .(4)ڤ وأخرج الحديث مسؾؿ طـ جابر وأم سؾؿة

إما بسحاب : أي إن ُغؿا طؾقؽؿ الفالل: «َفنِْن ُغؿَّ َطَؾْقُؽْؿ َفاْقُدُروا َلفُ »: قوله

 .أو لؿ تروه مطؾًؼا

 طؾك ما هق مبقـ يف الروايات، فلكؿؾقا العدة ثالثقـ يقًما: «َفاْقُدُروا َلفُ »: قوله
                                                                                       

 (.3080(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3131أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)

 (.26062أخرجف أحؿد يف مسـده برقؿ: ) (2)

 (.3081أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (3)

 (.3083، 3081أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (4)
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 .إخرى

حتك ؛ اهلل طؾقفؿ مـ آجتفاد يف طباداهتؿ ما طؾقف السؾػ رضقان: وفيه

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل يلتقن هبا طؾك القجف إكؿؾ الذي بقـف رسقل
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ٌ يف الطخْز بسن٘»: رحدٓح  د«تطخسّا فإ

 

ـْ َأَكسِ  - 186 ـِ  )قال َط   َقاَل َرُسقُل : َقاَل  ڤ َمالٍِؽ ْب
ِ
ُروا َفنِنَّ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل َتَسحَّ

ُحقِر َبَرَكةً  ل السَّ
 .((1)«فِ

l: 

 .ساق الؿصـػ الحديث يف ذكر آداب الصقام: فائدة

ـِ اْلَعاصِ  َطْؿِرو وأخرج مسؾؿ مـ حديث    َأنا َرُسقَل ، ڤ ْب
ِ
: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـَ ِصَقاِمـَا» َحرِ ، َوِصَقاِم َأْهِؾ اْلؽَِتاِب ، َفْصُؾ َما َبْق  .(2)«َأْكَؾُة السَّ

 
ِّ
ـْ َأْصَحاِب الـابِل

ـْ َرُجٍؾ مِ  َدَخْؾـــُت َطَؾك: َقاَل ، ملسو هيلع هللا ىلص وَط

 
ِّ
رُ  ملسو هيلع هللا ىلص الـابِل َفا َبَرَكٌة َأْطَطاُكؿُ »: َفَؼاَل ، َوُهَق َيَتَسحا  .(3)«َفاَل َتَدُطقهُ ، اهَّللُ إِيَّاَها إِكَّ

 ،سحقًرا كسبة إلك السحرسؿل : «تسحروا»: قوله

 َا ٖٛ سهِ ايطشٛز؟ :َطأي١

وأفضؾف أن ، ولقس بقاجب، والسحقر مستحب باإلجؿاع، وآمر لإلرشاد

 .اهلل يمخر لؿا يليت إن شاء

 َا جيصئ يف ايطشٛز؟ :َطأي١

 .وُيجزئ السحقر بلقؾ ما يمَكؾ وُيشَرب
                                                                                       

 .(3013(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3121أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)

 (.3016أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (2)

 (.2362أخرجف الـسائل برقؿ: ) (3)



              

 143 الصيام كتاب
 

 .ذكر بعض فقائد السحقر: فائدة

 .وطقن لؾجسؿ ٓ سقؿا أصحاب السؽر، وبركة، فقف مخالػة ٕهؾ الؽتاب

 .وزيادتف، وكؿاؤه، هل ثبقت الخقر اإللفل يف الشلء: البركة: «بركة»: قوله

 َا ٖٛ أععِ ضبب يٌٓٝ ايربن١؟ :َطأي١

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ومالزمة هدي رسقل، ومـ أطظؿ أسباب الربكات الدطاء بالربكة

: ڤ َقْقلف فِل َحِديث أكس: (140 - 139/ 4قال الحافظ يف فتح الباري)

ُحقِر َبَرَكةً  تسحُروا» ل السَّ
َفا، «َفنِنَّ فِ ـِ َوبَِضؿِّ ق َنا اْلُؿَراَد بِاْلَبَرَكةِ ، ُهَق بَِػْتِح السِّ

ِ
ٕ :

َْجُر َوالثاَقاُب » ْٕ رِ ، «ا َكاُف َمْصَدٌر بَِؿْعـَك التاَسحُّ
ِ
ؿُّ ٕ  .َفُقـَاِسُب الضا

َة فِقفِ  َأِو اْلَبَرَكُة لَِؽْقكِفِ  ُػ اْلَؿَشؼا ُط َلُف َوُيَخػِّ ْقِم َوُيـَشِّ ي َطَؾك الصا َفُقـَاِسُب ، ُيَؼقِّ

ُر بِفِ ؛ اْلَػْتَح  َكاُف َما ُيَتَسحا
ِ
ٕ. 

َحرِ : َوِققَؾ  َطاِء فِل السا ْستِقَؼاِظ َوالدُّ
ِ
ـَ آ

ـُ مِ  .اْلَبَرَكُة َما ُيَتَضؿا

َْوَلك َأنَّ اْلَبَرَكَة فِل  ْٕ َدةٍ َوا ُحقِر َتْحُصُؾ ِبِجَفاٍت ُمَتَعدِّ ـاةِ : السُّ َباُع السُّ َ اتِّ
، َوِهل

ي بِِف َطَؾك اْلِعَباَدةِ ، َوُمَخاَلَػُة َأْهِؾ اْلؽَِتاِب  َياَدُة فِل الـاَشاطِ ، َوالتاَؼقِّ َوُمَداَفَعُة ، َوالزِّ

ـْ َيْسَلُل إِْذ َذاكَ َوالتاَسبُُّب بِالصا ، ُسقِء اْلُخُؾِؼ الاِذي ُيثِقُرُه اْلُجقعُ  َأْو ، َدَقِة َطَؾك َم

َْكؾِ  ْٕ َجاَبةِ ، َيْجَتِؿُع َمَعُف َطَؾك ا َطاِء َوْقَت َمظِـاِة اإْلِ ْكِر َوالدُّ َوَتَداُرُك ، َوالتاَسبُُّب لِؾذِّ

ـْ َأْغَػَؾَفا َقْبَؾ َأْن َيـَامَ  ْقِم لَِؿ  .كِقاِة الصا

ةِ َهِذِه الْ : بـ َدِققِؼ اْلِعقدِ  َقاَل  ُْخَرِويا ْٕ ُُمقِر ا ْٕ َفنِنا ؛ َبَرَكُة َيُجقُز َأْن َتُعقَد إَِلك ا

َْجَر َوِزَياَدَتفُ  ْٕ ـاِة ُيقِجُب ا  هـا. إَِقاَمَة السُّ
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 ٓؤذٌ بلٔل فهلْا  إٌ بالاّل»: رحدٓح

 د«أو مهتْو ّاغسبْا حتٙ ٓؤذٌ ابً

 

ـِ  - 70 ـْ اْب ًٓ  إِنَّ »: َقاَل ، ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ الـَّبِلَّ ، ڤ ُطَؿرَ  )َوَط ُن بَِؾْقؾٍ  باَِل َفُؽُؾقا ، ُيَمذِّ

نَ  ـُ  َواْشَرُبقا َحتَّك ُيَمذِّ  .((1)«ُأمِّ َمْؽُتقمٍ  اْب

l: 

ويف ، ساق الؿصـػ الحديث لبقان أن وقت السحقر إلك صؾقع الػجر الثاين

ـِ  ـِ اْب   َكاَن لَِرُسقلِ »: َقاَل ، ڤ ُطَؿرَ  صحقح مسؾؿ َط
ِ
َكاِن : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل باِلٌَل ُمَمذِّ

ـُ   .(2)«ُأمِّ َمْؽُتقٍم إَْطَؿك َواْب

ـْ َطائَِشةَ   ، ڤ وجاء يف الصحقحقـ َط
ِّ
ـْ الـابِل ُن »: ملسو هيلع هللا ىلص َط ًٓ ُيَمذِّ ُف َقاَل إِنَّ باَِل َأكَّ

ـُ ، بَِؾْقؾٍ  َن اْب  .(3)«ُأمِّ َمْؽُتقمٍ  َفُؽُؾقا َواْشَرُبقا َحتَّك ُيَمذِّ

ـِ َحاتِؿٍ  وجاء يف حديث َطِديِّ  ا َكَزَلْت »: َقاَل ، ڤ ْب  ڃ ڃ ڃ ڄ﴿: َلؿا

ـُ َحاتٍِؿ َيا َرُسقَل  َقاَل َلُف َطِديُّ   [382: البؼرة] ﴾ڇڇ چ چ چ چ ڃ   ْب
ِ
: اهلل

ـِ  ًٓ َأْبَقَض : إِكِّل َأْجَعُؾ َتْحَت ِوَساَدتِل ِطَؼاَلْق ًٓ َأْسَقدَ ، ِطَؼا ـْ ، َوِطَؼا
ْقَؾ مِ َأْطِرُف الؾا

  َفَؼاَل َرُسقُل ، الـاَفارِ 
ِ
ْقِؾ َوَبَقاُض »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َؿا ُهَق َسَقاُد الؾَّ إِنَّ ِوَساَدَتَؽ َلَعرِيٌض إِكَّ

 .(4) [382: البؼرة] ﴾ڇڇ چ﴿: اهلل  فلكزل، «الـََّفارِ 
                                                                                       

 (.3012(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )632أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)

 (.180أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (2)

 (.180(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )622أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (3)

 (.3010(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )1301البخاري يف صحقحف برقؿ: )أخرجف  (4)
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ـَ ُجـُْدٍب  صحقح مسؾؿ طـ َسُؿَرةَ ويف  ًدا، ڤ ْب  ملسو هيلع هللا ىلص َيُؼقُل َسِؿْعُت ُمَحؿا

نَّ َأَحَدُكْؿ كَِداُء »َيُؼقُل  ُحقرِ َٓ َيُغرَّ ـَ السَّ  .(1)«َوَٓ َهَذا اْلَبَقاُض َحتَّك َيْسَتطِقرَ ، بِالٍَل ِم

َٔ ايتٛقف ، َا سهِ َا ٜفعً٘ نجري َٔ ايٓاع يف ايصٝاّ :َطأي١

، أٚ تكدِٜ األذإ قبٌ ٚقت٘ يف ايفذس، عٔ األنٌ ٚايػسب قبٌ األذإ

 ٚتأخريٙ عٔ ٚقت٘ يف املػسب مبا ٜط٢ُ استٝاًطا؟

حقث يتققػقن طـ إكؾ ، وهل آحتقاط كثقر مـ الـاس يحدثقن بدطة 

وهذا أمٌر  ث ساطة،ثؾ أو، بـصػ والشرب وغقر ذلؽ مـ الؿػطرات قبؾ الػجر

مـ ، أمر بإكؾ والشرب حتك يتبقـ الخقط إبقض اهلل  ٕن؛ ٓ دلقؾ طؾقف

 .الخقط إسقد مـ الػجر

ويـسب هذا الؼقل إلك ، الـفاروغؾت صائػة حقث يلكؾقن حتك يتبقـ 

 .الـفار ويتبقـف أكف يلكؾ حتك يرى، وقال بف إطؿش وغقره، إحـاف

 َا ٖٛ ايفسم بني ايفذسٜٔ ايصادم ٚايهاذب؟ :َطأي١

 :والػرق بقـ الػجريـ الصادق والؽاذب

فنن الػجر الؽاذب يؽقن يف السؿاء مثؾ ذكب ، أكؽ إذا كظرت إلك إفؼ

 .وبقـف وبقـ إرض ضؾؿة، صاطد إلك السؿاء وهق ضقء، السرحان

ثؿ ، لقس وبقـفؿا ضؾؿة، بقـؿا الػجر الصادق يؽقن الضقء مؾتصًؼا بإرض

 .إكف يضرب مثؾ السقػ َهفـا وَهفـا

َٓ َيْحُرُم َطَؾك ، َواْلَعَؿُؾ َطَؾك َهَذا ِطـَْد َأْهِؾ اْلِعْؾؿِ : قال اإلمام الترمذي َأكاُف 

ائِِؿ إَْكُؾ  ْرُب  الصا  .َحتاك َيُؽقَن اْلَػْجُر إَْحَؿُر اْلُؿْعَتِرُض ؛ َوالشُّ

                                                                                       

 (.3011أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (1)
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ُة َأْهِؾ اْلِعْؾؿِ   هـا. َوبِِف َيُؼقُل َطاما

 َا سهِ اي١ٝٓ يف ايصّٛ؟ :َطأي١

 .فؿـ صام بغقر كقة فصقامف باصؾ، والـقة شرط يف الصقم

ـْ َحْػَصةَ  ـِ الـابِل، ڤ فَع ـْ َلْؿ ُيْجِؿِع »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص َط َقاَم َقْبَؾ اْلَػْجرِ َم َفالَ ، الصِّ

 .(1)«ِصَقاَم َلفُ 

ـْ َهــَذا: قال الترمذي
ٓا مِ َٓ َكــْعِرُفُف َمــْرُفقًطا إِ  َحِديُث َحْػَصَة َحِديٌث 

ـْ َكافِعٍ ، الَقْجفِ  ـِ ، َوَقْد ُرِوَي َط ـِ اْب َوَهَؽَذا َأْيًضا ، َوُهَق َأَصحُّ ، ُطَؿَر َقْقُلفُ  َط

ٓا َيْحَقكُرِوَي َهَذا  َٓ َكْعَؾُؿ َأَحًدا َرَفَعُف إِ ْهِريِّ َمْقُققًفا َو ـِ الزُّ ـُ َأيُّقَب  الَحِديُث َط  .ْب

َؿا َمْعـَك َهَذا ِطـَْد َبْعِض َأْهِؾ الِعْؾؿِ  َقاَم َقْبَؾ : َوإِكَّ ـْ َلْؿ ُيْجِؿِع الصِّ َٓ ِصَقاَم لَِؿ

ـَ ، َأْو فِل ِصَقاِم َكْذرٍ ، َرَمَضانَ  َأْو فِل َقَضاءِ ، ُصُؾقِع الَػْجِر فِل َرَمَضانَ 
إَِذا َلْؿ َيـِْقِه مِ

عِ ، َلْؿ ُيْجِزهِ ، الؾاْقؾِ  ا ِصَقاُم التاَطقُّ َوُهَق َقْقُل ، َفُؿَباٌح َلُف َأْن َيـِْقَيُف َبْعَد َما َأْصَبَح ، َوَأما

 
ِّ
افِِعل  هـا. َوإِْسَحاَق ، َوَأْحَؿدَ ، الشا

 .متػؼ طؾقف «وإِكََّؿا لُِؽؾِّ امرٍئ َما َكَقى، إَطؿاُل بالـِّقَّاتإكَّؿا »: يؼقل ملسو هيلع هللا ىلص وٕن الـبل

 ٌٖ ػصئ ١ْٝ ٚاسد٠ يًػٗس ن١ً؟ :َطأي١

الؿـذر إلك اطتبارها لؽؾ يقم  ذهب أبق حـقػة والشافعل وابـ: الؼقل إول

 .مـ رمضان

وذهب أحؿد ومالؽ وإسحاق أهنا تجزئ كقة واحدة لجؿقع : الؼقل الثاين

فؼد تؼدم  «ٓ صقام لؿـ لؿ يبقت الـقة مـ الؾقؾ»: أما حديث، وهذا إضفرالشفر 

وهذا قد كقى صقم ، مؼدم طؾقف، «إكؿا آطؿال بالـقات»: الؼقل بققػة وحديث

 .الشفر واهلل أطؾؿ
                                                                                       

 .(2111(، والـسائل برقؿ: )210(، والرتمذي برقؿ: )2131(، وأبق داود برقؿ: )26132أخرجف أحؿد برقؿ: ) (1)
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 اهلل ثه قاو  تطخسىا مع زضْل»ر

 د«قدز مخطني آٓ٘،... إىل الصالٗ

 

ـْ َأَكسِ  - 187 ـِ َمالٍِؽ  )َط ـْ َزْيدِ ْب ـِ َثابٍِت  َط ْرَكا َمعَ »: َقاَل  ڤ ْب   َرُسقلِ  َتَسحَّ
ِ
 اهَّلل

اَلةِ ، ملسو هيلع هللا ىلص ُحقِر؟ : ُقْؾت لَِزْيدٍ : َقاَل َأَكٌس ، «ُثؿَّ َقاَم إَلك الصَّ ََذاِن َوالسَّ ْٕ ـَ ا َكْؿ َكاَن َبْق

ـَ آَيةً »: َقاَل   .((1)«َقْدُر َخْؿِسق

l: 

 .أي أكؾـا أكؾة السحر: «تسحركا»: قوله

 .«اهَّلل  مع رسقل»: قوله

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل وحرص الصحابة طؾك مالزمة رسقل، السحقر مع الػاضؾ: فيه

 ، لؿا فقف مـ الربكة؛ آجتؿاع طؾك الطعام: وفيه
ُّ
ـْ َوْحِشل ـْ  فَع ـُ َحْرٍب َط ْب

 
ِّ
ِه َأنا َأْصَحاَب الـابِل ـْ َجدِّ  إِكاا َكْلُكُؾ  َيا َرُسقَل : َقاُلقا ملسو هيلع هللا ىلص َأبِقِف َط

ِ
َٓ َكْشَبعُ اهلل : َقاَل ، َو

ُؽْؿ َتْػَترُِققنَ »   اْسؿَ  َواْذُكُروا، َطَؾك َصَعاِمُؽؿْ  َفاْجتَِؿُعقا»: َقاَل ، كََعــؿْ : َقاُلقا «َفَؾَعؾَّ
ِ
اهَّلل

 .(2)«ُيَباَرْك َلُؽْؿ فِقفِ ، َطَؾْقفِ 

 ملاذا مسٞ ايطشٛز بٗرا االضِ؟ :َطأي١

 .السحرٕكف يؽقن يف ؛ وُسؿل السحقر هبذا آسؿ
                                                                                       

 (.3012(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3123أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)

(، 1286(، وابـ ماجف يف ســف برقؿ: )1261(، أبق داود يف ســف برقؿ: )36028أخرجف أحؿد برقؿ) (2)

 (.661برقؿ: ) (، وهق يف الصحقحة لإلمام إلباين 301/  2(، والحاكؿ )3113وابـ حبان )
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اَلةِ »: قوله  .أي صالة الػجر: «ُثؿَّ َقاَم إَلك الصَّ

ُحقِر؟ َقاَل »: قوله  ََذاِن َوالسَّ ْٕ ـَ ا ـَ آَيةً : َكْؿ َكاَن َبْق يعـل زمـ : «َقْدُر َخْؿِسق

 .لقس فقف احتقاط الـاس الققم، يعترب يسقًرا

ـِ َثابٍِت َحِديٌث  َحِديُث َزْيدِ : قال اإلمام الترمذي  ـٌ َصِحقٌح ْب ، َحَس

افِِعل َوَأْحَؿُد َوإِْسَحاُق  ُحقرِ ، َوبِِف َيُؼقُل الشا  هـا. اْسَتَحبُّقا َتْلِخقَر السُّ
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 اهلل ناٌ ٓدزنُ الفجس  أٌ زضْل»ر

 د«ثه ٓػتطل ّٓصْو، ٍّْ جيب مً أٍلُ

 

َشَة َوُأمِّ َسَؾَؿةَ  - 188
ـْ َطائِ   َأنَّ َرُسقَل »: ڤ )َط

ِ
ُيْدِرُكُف اْلَػْجُر َوُهَق َكاَن  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

ـْ َأْهِؾفِ   .((1)«ُثؿَّ َيْغَتِسُؾ َوَيُصقمُ ، ُجـٌُب ِم

l: 

: َيُؼقُل فِل َقَصِصفِ ، َيُؼصُّ ، ڤ فػل صحقح مسؾؿ مـ حديث َأبل ُهَرْيَرةَ 

ـْ َأْدَرَكُف اْلَػْجُر ُجـًُبا َفاَل َيُصؿْ » ـِ  َفَذَكْرُت َذلَِؽ لَِعْبدِ ، «َم ْحَؿ ـِ  الرا   اْلَحاِرِث ْب

َبِقفِ  -
ِ
ـِ َواْكَطَؾْؼُت َمَعفُ  َفاْكَطَؾَؼ َطْبدُ ، َفَلْكَؽَر َذلَِؽ  - ٕ ْحَؿ َحتاك َدَخْؾـَا َطَؾك ، الرا

ـْ َذلَِؽ  َفَسَلَلُفَؿا َطْبدُ ، ڤ َطاِئَشَة َوُأمِّ َسَؾَؿةَ  ـِ َط ْحَؿ : َفؽِْؾَتاُهَؿا َقاَلْت : َقاَل ، الرا

« 
ُّ
ـْ َغْقِر ُحُؾؿٍ  ُيْصبُِح  ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن الـابِل

َفاْكَطَؾْؼـَا َحتاك َدَخْؾـَا : َقاَل « ُثؿا َيُصقمُ ، ُجـًُبا مِ

ـِ  َفَذَكَر َذلَِؽ َلُف َطْبدُ ، َطَؾك َمْرَوانَ  ْحَؿ ٓا َما : َفَؼاَل َمْرَوانُ ، الرا َطَزْمُت َطَؾْقَؽ إِ

َوَأُبق َبْؽٍر ، َفِجْئـَا َأَبا ُهَرْيَرةَ : َقاَل : َفَرَدْدَت َطَؾْقِف َما َيُؼقُل ، َذَهْبَت إَِلك َأبِل ُهَرْيَرةَ 

ـِ  َفَذَكَر َلُف َطْبدُ : َقاَل ، َحاِضُر َذلَِؽ ُكؾِّفِ  ْحَؿ َأُهَؿا َقاَلَتاُه َلَؽ؟ : َفَؼاَل َأُبق ُهَرْيَرةَ ، الرا

ـِ  لَِؽ إَِلك اْلَػْضؾِ ُثؿا َردا َأُبق ُهَرْيَرَة َما َكاَن َيُؼقُل فِل ذَ ، ُهَؿا َأْطَؾؿُ : َقاَل ، َكَعؿْ : َقاَل  ْب

ـَ اْلَػْضؾِ : َفَؼاَل َأُبق ُهَرْيَرةَ ، اْلَعبااسِ 
 ، َسِؿْعُت َذلَِؽ مِ

ِّ
ـَ الـابِل

، ملسو هيلع هللا ىلص َوَلْؿ َأْسَؿْعُف مِ

ا َكاَن َيُؼقُل فِل َذلَِؽ : َقاَل  فِل : َأَقاَلَتا: اْلَؿؾِِؽ  ُقْؾُت لَِعْبدِ ، َفَرَجَع َأُبق ُهَرْيَرَة َطؿا
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ـْ َغْقِر ُحُؾٍؿ ُثؿا َيُصقمُ : اَل َرَمَضاَن؟ قَ 
 .(1)«َكَذلَِؽ َكاَن ُيْصبُِح ُجـًُبا مِ

 سهِ صّٛ َٔ أصبح دّٓبا َٔ أًٖ٘؟ :َطأي١

وذهب الجؿفقر إلك أن صقمف صحقح اطتؿاًدا طؾك حديث طائشة وأم 

 .ڤسؾؿة 

َحِديٌث ، بعد ذكر َحِديُث َطاِئَشَة َوُأمِّ َسَؾَؿةَ : قال اإلمام الترمذي 

ـٌ َصِحقٌح   .َحَس

ـْ َأْصَحاِب الـابِل
، َوَغْقِرِهؿْ ، ملسو هيلع هللا ىلص َواْلَعَؿُؾ َطَؾك َهَذا ِطـَْد َأْكَثِر َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ مِ

افِِعل َوَأْحَؿَد َوإِْسَحاَق   .َوُهَق َقْقُل ُسْػَقاَن َوالشا

ـَ  ـَ التاابِِعق
 .َقْقمَ إَِذا َأْصَبَح ُجـًُبا َيْؼِضك َذلَِؽ الْ : َوَقْد َقاَل َقْقٌم مِ

ُل َأَصحُّ   هـا. َواْلَؼْقُل إَوا

 ڄ ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ﴿: اهلل  وققل

 .[382: البؼرة] ﴾ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

، اهلل لف أن يليت أهؾف يف هذا الققت وأباح، فنذا جاز لف أن يتـاول الُؿَػطِّرات

 .فؿـ باب أولك أكف يجقز لف أن يدخؾ طؾقف الػجر وهق جـب

أما مـ ، العؾؿ طؾك أن هذا يف صقام الـافؾة ٓ الػريضة وحؿؾف بعض أهؾ

 .أدركف الػجر يف الػريضة وهق جـب فنن صقامف باصؾ

 سؾؿة وأم ڤ وهق ما دل طؾقف حديث طائشة، والصحقح ققل الجؿفقر

 .واصؾعتا طؾك ما لؿ َيّطؾع طؾقف غقرهؿا، ملسو هيلع هللا ىلص إذ أهنؿا أدرى بحال الـبل، ڤ

والتػريؼ بغقر ، طؾك صقام الـػؾ والػريضةثؿ إن الحديث بدٓلة ُطُؿقمف 
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 .فنن الحال واحد؛ دلقؾ ٓ يجقز

 .بـ صالح ومؿـ ُحؽل طـف إبطال الصقم الحسـ

 .ومؿـ ُحؽل طـف أكف ُيجزئ يف صقم الـافؾة ٓ الػرض الحسـ البصري

وُيباشر إلك ، ويشرب، إذ أكف يجقز لإلكسان أن يلكؾ، والصحقح ما تؼدم بقاكف

 .يطؾع الػجر مالؿ، غقر ذلؽ

أكف ٓ ، ومعؾقٌم أن مـ حصؾ لف ذلؽ، وربؿا يـام اإلكسان ويؼع مـف احتالم

 .فضاًل أن يصبح جـًبا، يف الـفار يبطؾ صقمف لق كان آحتالم

 .مـ أخذ العبادات بُقسريٍة وَرويف ملسو هيلع هللا ىلص ما كان طؾقف رسقل: ويف احلديث

، ويشرب، يلكؾإذ أكف ، مـ الصػات البشرية ملسو هيلع هللا ىلص ما كان طؾقف الـبل: وفيه

 .وغقر ذلؽ مؿا يحتاجف البشر، ويليت الـساء

فتػرغ لؾبؼاء مع أهؾف يف ، ربؿا ُشغؾ أول الؾقؾ بالعبادة ملسو هيلع هللا ىلص أن الـبل: وفيه

: يؼقل اهلل  فنن، وٓ حرج يف ذلؽ ما لؿ يؽـ اإلكسان معتؽًػا، آخر الؾقؾ

 .[382: البؼرة] ﴾ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ﴿

 .«ُجـٌُب  َوُهقَ »: قوله

ولق كاكت ، صاهرٌ  ملسو هيلع هللا ىلص إذ أن الـبل، بـجاسة طؾك أن الجـابة لقست دلقؾ: فيه

ـَ  إنَّ » :ڤ ٕبل هريرة ملسو هيلع هللا ىلص فؼد قال، لؿا َتؾبَس هبا؛ كجاسة  (1)«َيـُْجُس  ٓ الؿمم

 .متػؼ طؾقف

 .ڤ أخرجف مسؾؿ طـ حذيػة: (2)«َيـُْجُس  ٓ الؿسؾؿَ  إنَّ »: ويف رواية
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ـْ َأْهِؾفِ »: قوله  .«َوُهَق ُجـٌُب ِم

 ولفذا جاء، الجـابة التل تؽقن مـ غقر إهؾ كآحتالم وكحقهخرج بف 

ثؿ يغتسؾ ، يصبح جـبًا مـ غقر احتالم ملسو هيلع هللا ىلص كان الـبل»: يف بعض الروايات

 .«ويصقم

 ؟ٌٖ جيٛش االستالّ يف سل ايٓيب  :َطأي١

 :يف ذلؽ اختؾػ أهؾ العؾؿ

طـ مـزه  ملسو هيلع هللا ىلص فالـبل؛ إن كان آحتالم مـ تالطب الشقطان: فؼال بعضفؿ

 .ذلؽ

 ففذا جائز يف حؼ الـبل، الجسؿ وإن كان آحتالم استػراغ لؾزائد مـ فضالت

والبقل والغائط وغقر ذلؽ مؿا يتعاصاه ، والحجامة، كؿا جاز يف حؼف الؼلء ملسو هيلع هللا ىلص

 .البشر

ومـف ما يؽقن ، أن مـف ما هق تالطب مـ الشقطان، والذي يظفر واهلل أطؾؿ

 .طـف أكف احتؾؿ يف كقمف واهلل أطؾؿفؾؿ يـؼؾ  ملسو هيلع هللا ىلص وأما الـبلذلؽ، بغقر 

 .«ُثؿَّ َيْغَتِسُؾ َوَيُصقمُ »: قوله

ٓ  واهلل ، ٕكف يستعد لصالة الػجر؛ وآغتسال واجب يف ذلؽ الققت

 كؿا جاء يف الصحقحقـ مـ حديث أبل ُهَرْيَرةَ ، يؼبؾ صالة الؿحدث حتك يتقضل

  َقاَل َرُسقُل : َيُؼقُل ، ڤ
ِ
لَ َٓ ُتْؼَبُؾ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ـْ َأْحَدَث َحتَّك َيَتَقضَّ  .(1)«َصالَُة َم

وقد جاء ، كؿا تؼدم يف باب الطفارة، الؽربى والجـابة مـ كقاقض القضقء

ـْ َطاِئَشةَ ، يف صحقح مسؾؿ  ، ڤ َط
ِّ
 ، َيْسَتْػتِقفِ  ملسو هيلع هللا ىلص َأنا َرُجاًل َجاَء إَِلك الـابِل

َ
َوِهل
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ـْ َوَراِء اْلَباِب 
  َرُسقَل َيا : َفَؼاَل ، َتْسَؿُع مِ

ِ
اَلُة َوَأَكا ُجـٌُب ، اهلل َأَفَلُصقُم؟ ، ُتْدِرُكـِل الصا

  َفَؼاَل َرُسقُل 
ِ
اَلُة َوَأَكا ُجـٌُب َفَلُصقمُ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ، َلْسَت مِْثَؾـَا: َفَؼاَل  «َوَأَكا ُتْدِرُكـِل الصَّ

  َيا َرُسقَل 
ِ
ـْ َذْكبَِؽ َوَما  َقْد َغَػرَ ، اهلل

َم مِ رَ اهلُل َلَؽ َما َتَؼدا  »: َفَؼاَل ، َتَلخا
ِ
إِكِّل ، َواهَّلل

فِ  َْرُجق َأْن َأُكقَن َأْخَشاُكْؿ لِؾَّ  .(1)«َوَأْطَؾَؿُؽْؿ بَِؿا َأتَِّؼل، َٕ

فنن الؿصـػ لؿا ذكر ، وهذا الحديث ُمرتبٌِط بؿا قبؾُف مـ إحاديث: فائدة

، وأن السحقر بركة، إحاديث الدالة طؾك جقاز إكؾ والشرب يف آخر الؾقؾ

وٓ محذور ، أتك بلكف يجقز لإلكسان أن يليت أهؾف، وأن مـ السـة تلخقر السحقر

 .ولعؾ يف ذلؽ رد طؾك مـ يؽره مثؾ هذا الصـقع مؿـ يرى آحتقاط، يف ذلؽ

 :اؿا٥ض ٚايٓفطا٤ إذا اْكطع ايدّ قبٌ ايفذس :َطأي١

إذا اكؼطع دم الحائض والـػساء قبؾ ، ويؾتحؼ هبذه الؿسللة التل ذكركاها

 ففؾ يجب طؾقفا أن تصقم ؟، الػجر بحقث ٓ تتؿؽـ مـ آغتسال إٓ بعد الػجر

مؿا ، وكحقه، إذا لؿ تؽـ متؾبسة بؿرضٍ ، كعؿ يجب طؾقفا الصقام: كؼقل

 .يباح لفا بف الػطر

ًٓ هبذا الحديث؛ وٓ حرج، وتغتسؾ بعد صؾقع الػجر  ملسو هيلع هللا ىلص أن الـبل»: استدٓ

 .«ن يصبح جـًبا مـ غقر احتالم ثؿ يغتسؾ ويصقمكا

َوُجْؿَؾُة َذلَِؽ َأنا اْلُحْؽَؿ فِل : (3/149يف الؿغـل ) قدامة  قال ابـ

ـْ الؾاْقؾِ 
ـُِب َسَقاءٌ ، اْلَؿْرَأِة إَذا اْكَؼَطَع َحْقُضَفا مِ َوُيْشَتَرُط َأْن َيـَْؼطَِع ، َكاْلُحْؽِؿ فِل اْلُج

ْقمَ ؛ ُصُؾقِع اْلَػْجرِ َحْقُضَفا َقْبَؾ  َكاُف إنا ُوِجَد ُجْزٌء مِـُْف فِل الـاَفاِر َأْفَسَد الصا
ِ
ٕ ،

ْقِؾ َبْعَد اْكِؼَطاِطفِ  ـْ الؾا
ْقَم َأْيًضا مِ ـْ َلْؿ ُيَبقِّْت ؛ َوُيْشَتَرُط َأْن َتـِْقَي الصا َٓ ِصَقاَم لَِؿ َكاُف 

ِ
ٕ
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ـْ الؾاْقؾِ 
قَاَم مِ َْوزَ . الصِّ ْٕ  َقاَل ا

ُّ
ـُ ، اِطل   َواْلَحَس

 
ـُ َحل ـُ  اْلَؿؾِِؽ  َوَطْبدُ ، ْب ، اْلَؿاِجُشقنِ  ْب

طْ ، َتْؼِضل: َواْلَعـَْبِريُّ  ْغتَِساِل َأْو َلْؿ ُتَػرِّ
ِ
َصْت فِل آ َنا َحَدَث اْلَحْقِض َيْؿـَُع ؛ َفرا

ِ
ٕ

ْقمَ   .بِِخاَلِف اْلَجـَاَبةِ ، الصا

َٓ َيْؿـَُع ، اْلُغْسَؾ َوَلـَا َأكاُف َحَدٌث ُيقِجُب  َفَتْلِخقُر اْلُغْسِؾ مِـُْف إَلك َأْن ُيْصبَِح 

ْقمِ  َة الصا َٓ َيِصحُّ ، َكاْلَجـَاَبةِ ، ِصحا ـْ اْلَحْقِض َلْقَسْت ، َوَما َذَكُروُه 
ـْ َصُفَرْت مِ َفنِنا َم

 َكاْلُجـُ ، َوإِكاَؿا َطَؾْقَفا َحَدٌث ُمقِجٌب لِْؾُغْسؾِ ، َحائًِضا
َ
َفنِنا اْلِجَؿاَع اْلُؿقِجَب ، ِب َفِفل

ْقِم َأْفَسَدهُ  َوَبَؼاُء ُوُجقِب اْلُغْسِؾ مِـُْف َكَبَؼاِء ، َكاْلَحْقضِ ، لِْؾُغْسِؾ َلْق ُوِجَد فِل الصا

ـْ اْلَحْقضِ 
 َتَعاَلك َوَقْد اْسَتَدلا َبْعُض َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ بَِؼْقلِ . ُوُجقِب اْلُغْسِؾ مِ

ِ
: اهلل

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ﴿

ـِ اْلَػْجرِ . [382: البؼرة] ﴾ڇڇ چ چ چ ا َأَباَح اْلُؿَباَشَرَة إَلك َتَبقُّ ُطؾَِؿ َأنا ، َفَؾؿا

 .اْلُغْسَؾ إكاَؿا َيُؽقُن َبْعَدهُ 
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 ، فأنل أّ غسب، مً ىطٕ ٍّْ صاٜه»: رحدٓح

 د«اهلل فإمنا أطعنُ، فلٔته صْمُ

 

ـْ َأبِل  - 189 ـْ الـَّبِلِّ ، ڤ ُهَرْيَرةَ )َط ـْ َكِسَل َوُهَق َصائِؿٌ »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص َط َفَلَكَؾ ، َم

َؿا َأْصَعَؿفُ ، َفْؾُقتِؿَّ َصْقَمفُ ، َأْو َشِرَب   .((1)«اهَّللُ َوَسَؼاهُ  َفنِكَّ

l: 

 .ساق الؿصـػ الحديث لبقان أن الـاسل غقر مماخذ بػعؾف

 .العامدوخرج بف ، هق الذهقل: الـسقان: «مـ كسل»: قوله

، بالـسقان إذ لؿ يماخذهؿ، بعبادة اهلل  وهذا حديث طظقؿ فقف بقاٌن لرحؿة

: البؼرة] ﴾ائ ائ ى ى ې ې ې﴿: يف بقان دطاء الؿممـقـ اهلل  قال

 .طـد مسؾؿ ڤ كؿا يف حديث أبل هريره (2)«فعؾت»: وقال بعدها، [286

، كان طالًؿا إٓ إذا؛ أن اإلكسان ٓ يماخذ طؾك أي طؿؾ يعؿؾف: بياٌ: وفيه

فنكف ٓ ؛ أو طؿؾ طؿاًل مؽرًها، أو كاسًقا، أما إذا طؿؾف جاهاًل ، ذاكًرا، طامًدا

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ﴿: اهلل  قال، يماخذ

 .[306: الـحؾ] ﴾ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

أو ، مـ غقر طذر كسقان، أو الشرب، أن مـ تعؿد إكؾ: ويف احلديث بياٌ

 .فنكف ُيػطر، كحقه
                                                                                       

 (.3333(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3111أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)

 (.326أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (2)
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، فؼد دل طؾك أهنا تػطر الؼرآن والسـة، أو الجؿاع، أو الشرب، فلما إكؾ

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ﴿: اهلل  قال

 .[382: البؼرة] ﴾ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

فدلت هذه أية بؿػفقمفا طؾك أكف ٓ يجقز لإلكسان أن يتعاصك هذه 

 .الؿػطرات يف هنار رمضان

قد أباح لإلكسان هذه الثالثة إشقاء  اهلل  كؿا دلت بؿـطققفا طؾك أن

 .يف لقالل رمضان

وأن إكؾ ، أي فؾقؿض يف صقمف: «اهَّللُ َوَسَؼاهُ  َفنِكََّؿا َأْصَعَؿفُ ، َفْؾقُتِؿَّ َصْقَمفُ »: قوله

 .ٓ يمثر طؾك صقمف وخالػ مالؽ يف ذلؽ وهق محجقج بالـص، أو الشرب كاسقًا

ـْ َطْؿِرو ـِ ِديـَارٍ  وقد جاء َط : َفَؼاَل  ڤ َأنا إِْكَساًكا َجاَء إَِلك َأبِل ُهَرْيَرةَ ، ْب

 .َٓ َبْلَس : َفَؼاَل ، َأْصَبْحُت َصائًِؿا َفـَِسقُت َفَطِعْؿُت »

اهلُل  ،َٓ َبْلَس : َقاَل ، ُثؿا َدَخْؾُت إَِلك إِْكَساٍن َفـَِسقُت َفَطِعْؿُت َوَشِرْبُت : َقاَل 

 .َأْصَعَؿَؽ َوَسَؼاكَ 

َفَؼاَل َأُبق ُهَرْيَرَة َأْكَت إِْكَساٌن َلْؿ ، َدَخْؾُت َطَؾك آَخَر َفـَِسقُت َفَطِعْؿُت ُثؿا : َقاَل 

َقامَ  ِد الصِّ  .(1)«َتَتَعقا

ّٝا؟ :َطأي١  ٌٖ ًٜتشل بٗرا اجملاَع ْاض

والصحقح أكف ، أن هذا إمر ٓ يدخؾف الـسقان ذهب بعض أهؾ العؾؿ إلك

 .يدخؾف كغقره مـ الؿػطرات

فنذا ، لؽـ إذا ذكر فؾقـزع يف الحال، فال شلء طؾقف؛ طؾك أهؾف كاسًقافؿـ وقع 
                                                                                       

 (، وقال الؿحؼؼ: إسـاده ضعقػ.131أخرجف أبق بؽر الديـقري يف الؿجالسة وجقاهر العؾؿ برقؿ: ) (1)
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 .واصؾ بعد التذكر فقجب طؾقف الؽػارة

اَرَة َطَؾْقِف »: قال الـقوي يف شرح مسؾؿ َٓ َكػا ا اْلُؿَجامُِع َكاِسًقا َفاَل ُيْػطُِر َو َوَأما

ـْ َمْذَهبِـَا َوبِِف َقاَل ُجْؿُفق
ِحقُح مِ َْصَحاِب َمالٍِؽ ِخاَلٌف َهَذا ُهَق الصا

ِ
ُر اْلُعَؾَؿاِء َوٕ

اَرُة َوَقاَل َطَطاٌء َوَربِقَعُة  فِل ُوُجقبَِفا َطَؾْقِف َوَقاَل َأْحَؿُد ُيْػطُِر َوَتِجُب بِِف اْلَؽػا

اَرَة َدلِقُؾـَا َأنا اْلَحدِ  َٓ َكػا  َوالؾاْقُث َوالثاْقِريُّ َيِجُب اْلَؼَضاُء َو
ُّ
َْوَزاِطل ْٕ يَث َصحا َأنا َوا

اَرِة فِل  ََحاِديُث اْلَقاِرَدُة فِل اْلَؽػا ْٕ ا ا َٓ ُيْػطُِر َواْلِجَؿاُع فِل َمْعـَاُه َوَأما َأْكَؾ الـااِسل 

 فِل ِجَؿاِع اْلَعامِِد َولَِفَذا َقاَل فِل َبْعِضَفا َهَؾْؽُت ويف بعضفا 
َ
اْلِجَؿاِع َفنِكاَؿا ِهل

ْجَؿاعِ  احرتقت احرتقت وهذا ٓ يؽقن َٓ إِْثَؿ َطَؾْقِف بِاإْلِ  
َ
ٓا فِل َطامٍِد َفنِنا الـااِسل  .«إِ

، أٚ اؾُاع يف ْٗاز زَطإ، أٚ ايػسب، سهِ َٔ تعُد األنٌ :َطأي١

 ٌٖ ًٜصَ٘ أَطاى بك١ٝ ايّٝٛ؟

أو ، أو شرب، فلكؾ، يف الحديث بقاٌن لؿذهب أهؾ العؾؿ أن مـ تعؿد الػطر

يف  لؼقل الـبل : أكف يجب طؾقف أن يؿسؽ بؼقة الققم، أتك أهؾف يف هنار رمضان

 .وهق ملثقم ولقس لف أجر، «فؾقتؿ صقمف»: هذا الحديث

ِزٌم : (3/145يف الؿغـل ) قدامة  قال ابـ َٓ ْقُم  ـْ َأْفَطَر َوالصا َوُكؾُّ َم

ُـّ َأنا اْلَػْجَر َلؿْ ، َكاْلُؿْػطِِر بَِغْقِر ُطْذرٍ ، َلفُ  ُـّ ، َيْطُؾْع َوَقْد َكاَن َصَؾعَ  َواْلُؿْػطِِر َيُظ َأْو َيُظ

ْؿَس َقْد َغاَبْت َوَلْؿ َتِغْب  ْقمِ ، َأنا الشا َيْؾَزُمُفْؿ ، َوَكْحِقِهؿْ ، َأْو الـااِسل لِـِقاِة الصا

ْمَساكُ   هـا. َٓ َكْعَؾُؿ َبْقـَُفْؿ فِقِف اْختاَِلًفا، اإْلِ

َؿا َأْصَعَؿفُ »: قوله  .«َوَسَؼاهُ اهَّللُ  َفنِكَّ

وٓ ، إذا شرب وأكؾ، ومؽرمة طؾقف، اهلل  أي أن هذا الـسقان مِـٌة مـ

 .حرج يؾحؼف

، فؼد وقع طؾقف أربع أمقر، مـ وقعت مـف إحدى الؿػطرات متعؿًدا: فائدة
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 :وبعضفا متػؼ طؾقفا بقـ العؾؿاء

فنن مـ أفطر متعؿًدا يف هنار رمضان لغقر ما طذر فؼد ارتؽب ؛ اإلثؿ: إول

 .وطظقؿ أثام، كبقرة مـ كبائر الذكقب

َمَرْرُت َطَؾك »: قال ملسو هيلع هللا ىلص أن الـبل، طـد الحاكؿ، ڤ فػل حديث أبل أمامة

ـَ بَِعَراِققبِِفؿْ  ِؼق َؼٍة َأْشَداُقُفؿْ ، َقْقٍم ُمَعؾَّ ـْ َهُمِٓء : َفُؼْؾُت ، َتِسقُؾ َأْشَداُقُفْؿ َدًما، ُمَشؼَّ َم

ـَ : ؟ َقاَل  ـِ فِْطرِِهؿْ َهُمِٓء الَِّذي  .(1)«ُيْػطُِروَن َقْبَؾ ِحق

 .فنن ذلؽ الققم يبطؾ صقامف، فساد الصقم: الثاين

 .وهذا ققل الجؿفقر مـ أهؾ العؾؿ، وجب طؾقف اإلمساك بؼقة الققم: الثالث

وإن كان قد ذهب بعض أهؾ ، وهق ققل الجؿفقر، وجقب الؼضاء: الرابع

 .الذي يظفر أن طؾقف الؼضاءلؽـ ؛ العؾؿ إلك أكف ٓ قضاء طؾك الؿتعؿد

 طـ أبل هريرة، ماجة يف ســ أبل داود وأحؿد والرتمذي وابـ أما ما جاء

ـْ َغْقرِ ُطْذٍر َوَٓ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال رسقل: قال ڤ ـْ َرَمَضاَن ِم ـْ َأْفَطَر َيْقًما ِم َم

ْهِر َوإِْن َصاَمفُ ، َمَرضٍ  الؿطقس يف إسـاده أبق ، ففق ضعقػ. (2)«َلْؿ َيْؼِضِف ِصَقاُم الدَّ

 .«ڤ ٓ أدري سؿع مـ أبل هريرة»: وقال البخاري، مجفقل

ًدا مـ: (722بعد حديث ) قال اإلمام الترمذي  ا مـ َأْفَطَر ُمتََعؿِّ َأْكٍؾ  َوَأما

اَرُة  أو ُشْرٍب فنن َأْهَؾ اْلِعْؾِؿ قد اْخَتَؾُػقا يف ذلؽ فؼال َبْعُضُفْؿ طؾقف اْلَؼَضاُء َواْلَؽػا

ْرَب بِاْلِجَؿاِع وهق َقْقُل ُسْػَقاَن الثاْقِريِّ وبـ اْلُؿَباَرِك وإسحاق  َْكَؾ َوالشُّ ْٕ َوَشباُفقا ا

ا َكاُف إكؿا ُذكَِر طـ الـبلوقال َبْعُضُفْؿ طؾقف اْلَؼَضاُء وٓ َكػا
ِ
اَرُة يف  ملسو هيلع هللا ىلص َرَة طؾقف ٕ اْلَؽػا

                                                                                       

 (.3368أخرجف الحاكؿ يف الؿستدرك برقؿ: ) (1)

(، وابـ ماجف 221(، والرتمذي برقؿ: )2116أخرجف البخاري يف صحقحف معؾًؼا، وأبق داود برقؿ: ) (2)

 (.3622برقؿ: )
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ْرُب اْلِجَؿاَع  َْكُؾ َوالشُّ ْٕ َٓ ُيْشبُِف ا ْرِب َوَقاُلقا  َْكِؾ َوالشُّ ْٕ اْلِجَؿاِع ولؿ ُتْذَكْر طـف يف ا

 َوَأْحَؿد
ِّ
افِِعل  هـا. وهق َقْقُل الشا
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 داملفطسات للصْو رذنس أىْاع

 
 .إكؾ - ١

 .والشرب - ٢

 .والجؿاع - ٣

بغقر  أو، سقاًء بالعادة السرية، فؿـ أكزل مـقف متعؿًدا، إكزال الؿـل متعؿًدا - ٤

 ُهَرْيَرةَ  َأبِل حديث: والدلقؾ طؾك ذلؽ، فؼد أفسد صقمف، ذلؽ مؿا يتعاصاه الـاس

  َقاَل َرُسقُل : َقاَل ، ڤ
ِ
ـِ  طؿؾِ  كؾ» :اهلُل  قال: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  ،ُيضاطُػ  آدمَ  اب

ُف لل  .الصقمُ  إٓ:  ّ َ اهَّللُ  قال، إلك سبعؿائِة ضعٍػ ، الحسـَة بعشرَة أمثالفا فنكَّ

 .(1)«مـ أجؾل، وصعاَمف، َيَدُع شفقَتف، وأكا أجزي بفِ 

 .فصار مػطًرا ففذا لؿ يرتك شفقتف هلل 

 .وققع الحقض والـػاس مـ الـساء - ٥

ووجب طؾقفا ترك ، أفطَرت، فؿـ وقع مـفا الحقض أو الـػاس مـ الـساء

 .فنن صامت ففل طاصقة ومرتؽبة لؽبقرة، الصقم

أو بسب ، اهلل إما بسب، فؿـ ارتد طـ ديـ اإلسالم وهق صائؿ، الردة - ٦

أو صدق ، اهلل اهلل فقؿا ٓ يؼدر طؾقف إٓ أو دطا غقر، أو آستفزاء بالديـ، ملسو هيلع هللا ىلص رسقلف

وٓ ، الػطر ووقع مـف، صقمفبطؾ ، أو غقر ذلؽ مـ أكقاع الردة، أو طراًفا، كاهـًا

 .يـػعف اإلمساك
                                                                                       

 (.3333(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3122صححقف برقؿ: ) أخرجف البخاري يف (1)
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كالؿغذيات ومؼقيات الدم وغقر ذلؽ فنهنا ، استعؿال اإلبر الؿغذية - ٧

 .مػطرة ٕهنا تؼقم مؼام الغذاء

إلك غقر ذلؽ مؿا ، ويـؼقف، ٕكف يستبدل بف الدم: الغسقؾ الؽؾقي مػطر - ٨

 .يعرف إصباء

 أثٓا٤ صَٛ٘ دٕٚ إٔ ٜفطس ب٘؟َا ٜسخص يًصا٥ِ إٔ ٜفعً٘  :َطأي١

 :يف أمقر مـفا ويرخص لؾصائؿ

َكاَن »: ملسو هيلع هللا ىلص أن الـبل، ڤ فؼد قالت طائشة وأم سؾؿة، الُؼبؾة والؿباشرة - ١

  َرُسقُل 
ِ
 .(1)«ُيَؼبُِّؾ َوُهَق َصائِؿٌ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 ، طـد البقفؼل يف الصغرى ڤ ويف حديث طائشة
ا
َص فِل ، ملسو هيلع هللا ىلص َأّن الـابِل َرخا

ْقِخ َوُهَق َصاِئؿٌ اْلُؼْبَؾِة  ابا ، لِؾشا ْقُخ َيْؿِؾُؽ إِْرَبفُ »: َوَقاَل ، َوَكَفك َطـُْف الشا ابُّ ، الشَّ َوالشَّ

 .(2)«ُيْػِسُد َصْقَمفُ 

ومعـاه أن الشاب يػسد صقمف فؼد يؼع ، بؿعـاه، ڤ وجاء طـ أبل هريرة

 .مقجب الػطرأما الشقخ قد ٓ يؽقن لف الؼقة التل يؼع مـفا ؛ مـف اإلكزال فقػطر

 .ويباشر وهق صائؿ أيًضا، ُيؼبِّؾ وهق صائؿ فؼد كان الـبل 

  كؿا كان رسقُل ، إْربَف يؿؾُؽ  وأيُّؽؿ»: ڤ قالت طائشة
ِ
 .(3)«إْربَف يؿؾُؽ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

، كغسؾ الجؿعة، فنكف يجقز لف أن يغتسؾ سقاء كان غساًل واجًبا: الُغسؾ - ٢
                                                                                       

(، 3308، 3306(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3121، 3128أخرجف البخاري يف صححقف برقؿ: ) (1)

 .- ڤ -(، مـ حديث حػصة 3302وجاء يف مسؾؿ برقؿ: )

إم داود  يف صحقح أبل (، ذكره إلباين 3110أخرجف البقفؼل يف الصغرى برقؿ: ) (2)

(، وقال فقف: وهذا إسـاد ٓ بلس بف يف الشقاهد؛ فنن رجالف كؾفؿ ثؼات؛ طؾك خالف يف أبان 2063برقؿ)

 .«صدوق يف حػظف لقـ»، وثؼف جؿاطة، وضعػف آخرون. وقال الحافظ: -حازم  بـ أبل اهلل وهق ابـ طبد -هذا 

 (.211(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )102أخرجف البخاري يف صححقف برقؿ: ) (3)
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فؾق حصؾ ، أو كذلؽ غسؾ التربد، الجـابةأو الغسؾ مـ ، أو الغسؾ مـ آحتالم

فنن ذلؽ ٓ يضر ، وتؿضؿض بالؿاء البارد، أو الـفر، مـف ذلؽ وكزل يف البحر

 .«ربؿا وضع الثؾج يف فِقف وٓ يضره ذلؽ»: ڤ طؿر بؾ قد جاء أن ابـ؛ صقمف

ـْ َلِؼقطِ : وآستـشاق، الؿضؿضة - ٣ ـِ َصبَِرةَ  َفَع   َرُسقَل يَا : ُقْؾُت : َقاَل  ڤ ْب
ِ
 اهلل

ـِ اْلُقُضقءِ  ـَ ، َأْسبِِغ اْلُقُضقءَ »: َقاَل . َأْخبِْركِل َط ْؾ َبْق ََصابِعِ َوَخؾِّ ْٕ َوَبالِْغ ِفل ، ا

َّٓ َأْن َتُؽقَن َصائًِؿا ْستِـَْشاِق إِ
ِ
 .َرَواُه َأُبق َداُودَ ، (1)«آ

 .(2)«إذا تقضلت فؿضؿض»: وجاء بؾػظ

ـْ َأبِك ُهَرْيَرةَ  كؿا يف ملسو هيلع هللا ىلص لؼقل الـبل: السقاك - 4 ـِ ، ڤ الصحقحقـ َط َط

ـَ »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص الـابِل تِك - لَْقَٓ َأْن َأُشؼَّ َطَؾك الُْؿْمِمـِق ََٕمْرُتُفْؿ  - َوِفل رواية َطَؾك ُأمَّ

َقاكِ   .(3)«ِطـَْد ُكؾِّ َصالَةٍ  بِالسِّ

  رَأْيُت » :ربقعة بـ طامر بـ طبداهلل حديث يف جاء ما وأما
ا
 َيستاكُ  ملسو هيلع هللا ىلص الـابل

 .(4)العؿري اهلل طبقد بـ طاصؿ فقف ،ضعقػ حديث ففق ،«ُأْحِصل ٓ ما صائؿٌ  وهق

 :ڤ بـ أبل صالب بـ طؾل وأما حديث الحسـ، البخقر - 5

ـِ واْلِؿْجَؿرُ  ُتحَػُة الصائؿِ » ه وفقف ، أخرجف الرتمذي، ففق مقضقع، (5)«الدُّ
                                                                                       

 (.312أخرجف أبق داود برقؿ: ) (1)

 (.311أخرجف أبق داود يف ســف برقؿ: ) (2)

 (.232(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )882أخرجف البخاري يف صحقحف ) (3)

ًٓ أبق داود يف ســف برقؿ: )1/13أخرجف البخاري يف صحقحف معؾًؼا ) (4) (، 1161(، وأخرجف مقصق

(، وقال طؼبف: )قؾت: إسـاده ضعقػ؛ 102برقؿ) داود إم لإلمام إلباين  وهق يف ضعقػ أبل

حافظ: . وقال ال«لقس بالؼقي». وقال البقفؼل طؼبف: «أكا بريء مـ طفدتف»طاصؿ هذا: قال ابـ خزيؿة: 

 . وطؾؼف البخاري بصقغة التؿريض(.«ضعقػ»

(، حقث حؽؿ طؾقف 2316) (، وهق يف الضعقػة لإلمام إلباين 803أخرجف الرتمذي ) (5)

. وقال «بـ صريػ أحاديثف كؾفا ٓ يرويفا غقره وهق ضعقػ جدا سعد»بالقضع، ثؿ قال: قال ابـ طدي: 
= 
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 .صريػ مرتوك سعقد ابـ

 .حديث يف الؿـع مـ ذلؽٕكف لؿ يثبت : اإلدهان - 6

 .فنكف ٓ دلقؾ يثبت طؾك أن الؽحؾ مـ الؿػطرات: الؽحؾ - 7

بؾ إن مجرى إذن غقر ؛ فال دلقؾ طؾك أهنا مـ الؿػطرات: قطرة إذن - 8

 .وٓ يضره ما وجد مـ الطعؿ الؿر، مجرى الحـجرة

 .صعامٓ تػطر طؾك الصحقح وٓ يضر الطعؿ ٕكف لقس بؿجرى : قطرة العقـ - 9

 .فنكف لقس بطعام وٓ شراب: بخاخ الربق - 10

 .غقر أن ُيدخؾ شلء إلك بطـف مـ، تذوق الطعام - 11

 .«والشلء يريد شراءه، ٓ بلس أن يذوق الخؾ»: ڤ طباس قال ابـ

ثؿ ، فللؼك بف إلك خارجف، ثؿ سال مـف شلء مـ الدم، جرح فقف كان إذا - 12

 .فنكف ٓ يػطر، أو تعؿد، يؽقن لف قصدكزل إلك بطـف شلء مـ الدم بدون أن 

 :املفطسات اييت اختًف فٝٗا أٌٖ ايعًِ :َطأي١

 :ومؿا اختؾػ فقف العؾؿاء أكف يػطر أو ٓ ؟ أمقر

بخالف مـ ، فذهب جؿفقرهؿ إلك أن مـ قاء متعؿًدا فنكف يػطر: الؼلء - 1

 .فؾقس طؾقف شلء، لؿ يتعؿد

  أنا رسقَل »: ڤ الدرداء استدل بحديث ثقبان وأبل، ومـ قال بالػطر
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 .(1)«فلفَطر قاء
                                                                                       

= 
. ثؿ «بـ صريػ، وهق يضعػ كعرفف إٓ مـ حديث سعدحديث غريب لقس إسـاده بذاك، ٓ »الرتمذي: 

كان يضع الحديث طؾك ». وقال ابـ حبان: «ٓ يحؾ ٕحد أن يروي طـف»: وقال ابـ معقـ: قال 

 .«ٓ شلء»بـ ملمقن؛ قال الدارقطـل:  : وطؿقر. ثؿ قال «الػقر

 (.220(، والرتمذي برقؿ: )2183أخرجف أبق داود يف ســف برقؿ: ) (1)
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ولعؾف لحؼف ، وإكؿا فقف أكف أفطر، تعؿد الؼلء ملسو هيلع هللا ىلص ولقس يف الحديث أن الـبل

 .أو تعب بسبب الؼلء، ضرر

 : َوإِكاَؿا َمْعـَك َهَذا: قال الترمذي 
ا
ًطا ملسو هيلع هللا ىلص َأنا الـابِل ًؿا ُمَتَطقِّ

، َكاَن َصائِ

ًرا، َفَلْفَطرَ َفَؼاَء َفَضُعَػ  َوالَعَؿُؾ ِطـَْد ، لَِذلَِؽ َهَؽَذا ُرِوَي فِل َبْعِض الَحِديِث ُمَػسا

 ، ڤ َأْهِؾ الِعْؾِؿ َطَؾك َحِديِث َأبِل ُهَرْيَرةَ 
ِّ
ـِ الـابِل ائَِؿ إَِذا َذَرَطُف »: ملسو هيلع هللا ىلص َط َأنَّ الصَّ

، َوبِِف َيُؼقُل ُسْػَقاُن الثاْقِريُّ ، «َفْؾَقْؼضِ ، َوإَِذا اْسَتَؼاَء َطْؿًدا، الَؼْلُء َفالَ َقَضاَء َطَؾْقفِ 

 
ُّ
افِِعل  هـا. َوإِْسَحاُق ، َوَأْحَؿدُ ، َوالشا

: قال ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل : طـد الرتمذي ڤ ودلقؾ الجؿفقر حديث أبل هريرة

 .(1)«مـ ذرطف الؼلء فؾقس طؾقف قضاء ومـ استؼاء طؿدا فؾقؼض»

 .بـ طبقد وفضالةويف الباب طـ أبل الدرداء وثقبان : قال

ـٌ َغِريٌب : قال اإلمام الترمذي ـْ ، َحِديُث َأبِل ُهَرْيَرَة َحِديٌث َحَس
َٓ َكْعِرُفُف مِ

ـِ ، َحِديِث ِهَشامٍ  ـِ اْب ـَ  َط ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ ، ِسقِري  ، َط
ِّ
ـِ الـابِل ـْ َحِديِث ، ملسو هيلع هللا ىلص َط

ٓا مِ إِ

ـِ ُيقُكَس  ِطقَسك دٌ ، ْب  .َمْحُػقًضآَ ُأَراُه : وَقاَل ُمَحؿا

ـْ َغْقِر َوْجفٍ 
ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ ، َوَقْد ُرِوَي َهَذا الَحِديُث مِ  ، َط

ِّ
ـِ الـابِل َٓ  ملسو هيلع هللا ىلص َط َو

 هـا. َيِصحُّ إِْسـَاُدهُ 

ٓ يػطر ٓ غاصبًا، ٓ متعؿًدا، والصحقح أن الؼلء   .لعدم ثبقت الحديث يف ذلؽ، و

وذهب ، ٓ تػطر ذهب جؿفقر أهؾ العؾؿ إلك أن الحجامة: الحجامة - 2

 .أحؿد يف رواية إلك أكف يػطر

 »: ڤ طباس استدل بحديث ابـ، ومـ رأى طدم تػطقر الصائؿ
ا
 ملسو هيلع هللا ىلص َأنا الـابِل

                                                                                       

 (.3626(، وابـ ماجف )220(، والرتمذي )2180أخرجف أبق داود برقؿ: ) (1)
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 .(1)«َواْحَتَجَؿ َوُهَق َصاِئؿٌ ، اْحَتَجَؿ َوُهَق ُمْحِرمٌ 

والذي يظفر واهلل أطؾؿ أكف ، وهذا الحديث أطؾف أحؿد وغقره مـ أهؾ العؾؿ

ب طؾك خالفف ٓ يثبت مع أن البخاري  مـفا ما : وذكر آثار يف الباب، بقا

ـِ  ـِ اْب ـَ الطاَعامِ ، َطبااسٍ  جاء َط
ًة ، َأكاُف ُذكَِر ِطـَْدُه اْلُقُضقُء مِ َوَقاَل إَْطَؿُش َمرا

ائِؿِ  ا َخَرَج  إِكاَؿا اْلُقُضقءُ »: َفَؼاَل ، َواْلِحَجاَمَة لِؾصا ا َدَخَؾ ، مِؿا َوإِكاَؿا ، َوَلْقَس مِؿا

ا َدَخَؾ  ا َخَرَج ، اْلِػْطُر مِؿا  .(2)«َوَلْقَس مِؿا

: وققؾ لف ڤ بـ مالؽ أكس، ومؿـ كان يرى أن الحجامة غقر مػطرة

ائِِؿ؟ َقاَل » ْعِػ ، َٓ : َأُكـُْتْؿ َتْؽَرُهقَن اْلِحَجاَمَة لِؾصا ـْ َأْجِؾ الضا
ٓا مِ  .(3)«إِ

 قال: قال ڤ بـ خديج واحتج الؿخالػقن بؿا رواه الرتمذي طـ رافع

 .(4)«َأْفَطَر الَحاِجُؿ َوالَؿْحُجقمُ »: ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

 : قال الترمذي 
 
ـْ َطؾِل ادِ ، َوَسْعدٍ ، َوفِل الَباِب َط ـِ َأْوسٍ  َوَشدا ، ْب

ـِ َزْيدٍ  َوُأَساَمةَ ، َوَثْقَبانَ  ـِ  َوَمْعِؼؾِ ، َوَطاِئَشةَ ، ْب ـُ : َوُيَؼاُل ، ِسـَانٍ ْب َوَأبِل ، َيَسارٍ  اْب

ـِ ، ُهَرْيَرةَ   .َوباِلَلٍ ، َوَأبِل ُمقَسك، َطبااسٍ  َواْب

ـٌ َصِحقٌح  َوَحِديُث َرافِعِ : قال أبق طقسك ـِ َخِديٍج َحِديٌث َحَس  .ْب

ـْ  َوُذكِرَ  ـِ  أَْحَؿدَ  َط ءٍ  َأَصحُّ  :َقاَل  أَكَّفُ  َحـْبَؾٍ  ْب
ْ
ـِ  َرافِعِ  َحِديُث  البَاِب  َهَذا فِل َشل  .َخِديٍج  ْب

ـْ َطِؾلِّ  َر َط
ـِ َطْبدِ  َوُذكِ ُف َقاَل  ْب  َأكَّ

ِ
ٍء فِل َهَذا الَباِب َحِديُث َثْقَبانَ : اهَّلل

ْ
، َأَصحُّ َشل

                                                                                       

(، 3202(، والؾػظ لف، وأخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3118أخرجف البخاري يف صححقف برقؿ: ) (1)

 »بؾػظ مختصر، 
ا
 «.اْحَتَجَؿ َوُهَق ُمْحِرمٌ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنا الـابِل

(، وهذا سـد صحقح 111يف اإلرواء برقؿ: )  (، وقال إلباين1131شقبة: ) أخرجف ابـ أبل (2)

 رجالف ثؼات رجال الشقخقـ.

 (.3110أخرجف البخاري يف صححقف برقؿ: ) (3)

 (.221أخرجف الرتمذي يف ســف برقؿ: ) (4)



 
166 

 

  3/جإفــادة ذوي األفهـــام بشرح عمدة األحكام

 

ادِ  ـِ َأْوٍس َٕنا َيْحَقك َوَشدا ـِ َجِؿقًعا ْب ـْ َأبِل قاِلََبَة الَحِديَثْق ـَ َأبِل َكثِقٍر َرَوى َط ، ْب

ادِ ، َثْقَبانَ َحِديَث  ـِ َأْوسٍ  َوَحِديَث َشدا ـْ . ْب
ـْ َأْهِؾ الِعْؾِؿ مِ

َوَقْد َكِرَه َقْقٌم مِ

 
ِّ
 : َوَغْقِرِهؿْ  ملسو هيلع هللا ىلص َأْصَحاِب الـابِل

ِّ
ائِِؿ َحتاك َأنا َبْعَض َأْصَحاِب الـابِل   الِحَجاَمَة لِؾصا

ـُ ، َأُبق ُمقَسك إَْشَعِريُّ : مِـُْفؿْ ، اْحَتَجَؿ بِالؾاْقؾِ  ملسو هيلع هللا ىلص َوبَِفَذا َيُؼقُل ، ُطَؿرَ  َواْب

ـُ   .اْلُؿَباَركِ  اْب

ـَ َمـُْصقٍر َيُؼقُل  َسِؿْعُت إِْسَحاَق : قال أبق طقسك  ـِ  َقاَل َطبْدُ : ْب ْحَؿ ـُ  الرا  ْب

ـْ اْحَتَجَؿ َوُهَق َصائٌِؿ َفَعَؾْقِف الَؼَضاءُ : َمْفِدي    .َم

ـُ َمـُْصقرٍ  َقاَل إِْسَحاُق   .َوإِْسَحاُق ، َأْحَؿدُ َوَهَؽَذا َقاَل : ْب

 : قال أبق طقسك 
ُّ
ْطَػَراكِل َثـَا الزا ِعلُّ : َقاَل ، َحدا

افِ ـِ : وَقاَل الشَّ َقْد ُرِوَي َط

 
ِّ
 ، َأكاُف اْحَتَجَؿ َوُهَق َصائِؿٌ  ملسو هيلع هللا ىلص الـابِل

ِّ
ـِ الـابِل َأْفَطَر الَحاِجُؿ »: َأكاُف َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص َوُرِوَي َط

ـِ َثابًِتا «َوالَؿْحُجقمُ  ـِ الَحِديَثْق ـْ َهَذْي
َٓ َأْطَؾُؿ َواِحًدا مِ َوَلْق َتَققاك َرُجٌؾ الِحَجاَمَة ، َو

 
ا
 .َوَلْق اْحَتَجَؿ َصائٌِؿ َلْؿ َأَر َذلَِؽ َأْن ُيْػطَِرهُ ، َوُهَق َصاِئٌؿ َكاَن َأَحبا إَِلل

 بَِبْغَدادَ 
ِّ
افِِعل ا بِؿِ ، َهَؽَذا َكاَن َقْقُل الشا ْخَصةِ َوَأما َوَلْؿ َيَر ، ْصَر َفَؿاَل إَِلك الرُّ

ائِِؿ َبْلًسا  »: َواْحَتجا بَِلنا ، بِالِحَجاَمِة لِؾصا
ا
ِة الَقَداِع َوُهَق  ملسو هيلع هللا ىلص الـابِل اْحَتَجَؿ فِل َحجا

 .«ُمْحِرٌم َصائِؿٌ 

 ملسو هيلع هللا ىلص إلك أن هذا الحديث مـسقخ بػعؾ الـبل»: وذهب اإلمام الشافعل 

 هـا. ««احتجؿ وهق صائؿ»: أكف

، تقؿقة فشقخ اإلسالم ابـ، والخالف فقفا كبقر: والؿسللة خالفقة

وجؿٌع ، طؾقفؿ أجؿعقـ وشقخـا مؼبؾ ، طثقؿقـ والشقخ ابـ، الؼقؿ وابـ

 كاكت وإذا ذلؽ يف لؾحديث تػطر أهنا يرون ،والؿتلخريـ، مـ الؿتؼدمقـ

 .رمضان هنار يف الحجامة
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هنار رمضان ثؿ جاء طـف بعد أكف كان يحتجؿ يف »: جاء طـف ڤ طؿر وابـ

 .«ذلؽ أكف كان يحتجؿ يف الؾقؾ

إذا كاكت الحجامة بالؼرون : قال، تػصقؾ آخر طثقؿقـ  ولؾشقخ ابـ

أما إذا كاكت ؛ فنكف يػطر الحاجؿ والؿحجقم ملسو هيلع هللا ىلص التل كاكت طؾك طفد الـبل

وذلؽ أن الحجامة ؛ فنكف يػطر الؿحجقم ٓ الحاجؿ، الحجامة بإجفزة الحديثة

 هـا. تمدي إلك ضعػ الؿحتجؿ

َص »: ڤ ويف الصغرى لإلمام لؾبقفؼل طـ أبل سعقد الخدري   رسقُل  َرخا
ِ
 اهلل

 .(1)«والِحَجامةِ ، لؾصائؿِ  الُؼبؾةِ  يف ملسو هيلع هللا ىلص

 .ڤ هل مـ ققل أبل سعقد: خزيؿة قال ابـ، «الحجامة»: وزيادة

، اهلل وشقخـا يحقك حػظفوإلباين  ، والشافعل رحؿفؿ اهلل حزم وذهب ابـ

أن ، ولؽـ الذي يظفر واهلل أطؾؿ، والعؿؾ بخالفف، مـسقخ إلك أن الحديث 

 .ٕن الحديث صحقح صريح؛ الحجامة مػطرة

 :سهِ ايتربع بايدّ َٔ ايصا٥ِ يف ْٗاز زَطإ :َطأي١

فقؾتحؼ هبا ، فنذا كاكت الحجامة مػطرة، مسللة التربع بالدم، ويدخؾ يف ذلؽ
                                                                                       

( والدارقطـل مـ صريؼ 3/302/3(، أخرجف الطرباين )113يف اإلرواء ) قال اإلمام إلباين  (1)

حؿقد الطقيؾ يحدث طـ أبك الؿتقكؾ طـ أبك سعقد بف. وقال الدارقطـل:  بـ سؾقؿان سؿعت الؿعتؿر

وقال ابـ حزم: صح حديث أفطر »(: 1/333) «الػتح». وىف «كؾفؿ ثؼات، وغقر معتؿر يرويف مقققفا»

يف الحجامة  - ملسو هيلع هللا ىلص -الحاجؿ والؿحجقم بال ريب، لؽـ وجدكا مـ حديث أبك سعقد: أرخص الـبل 

لؾصائؿ. وإسـاده صحقح، فقجب إخذ بف، ٕن الرخصة إكؿا تؽقن بعد العزيؿة، فدل طؾك كسخ الػطر 

بالحجامة سقاء كان حاجؿا أو محجقما. اكتفك. والحديث الؿذكقر أخرجف الـسائل )يعـك يف الؽربى( 

:... فالسـد صحقح، قال  . ثؿ«وابـ خزيؿة والدارقطـل، ورجالف ثؼات، لؽـ اختؾػ يف رفعف ووقػف

وٓ طؾة فقف سقى طـعـة حؿقد، لؽـفؿ قد ذكروا أن حديثف طـ أكس إكؿا تؾؼاه طـ ثابت طـف، وثابت ثؼة 

 محتج بف يف الصحقحقـ.
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 .طؾك الصحقح مـ أققال أهؾ العؾؿ مػطرة وإهنا، مسللة التربع بالدم

 ٚأخر ايدّ َٔ أدٌ ايفشص؟، سهِ ضسب اإلبس٠ يًصا٥ِ :َطأي١

 :وأخذ التحؾقؾ فال يؾتحؼ ذلؽ ٕمقر، أما ضرب اإلبرة

 ًٓ  .أن هذا لقس بحجامة: أو

 .كالدم يسقؾ مـ الجرح، أكف شلء يسقر: ثاكًقا

 :إدخال الؿـظار يف الؿعدة لؾصائؿ - 3

 .إلك أكف يػطر مطؾًؼا أهؾ العؾؿ ذهب بعض

إن كان يقضع طؾك الؿـظار شلء مـ : فؼال، وذهب بعضفؿ إلك التػصقؾ

، وأما إذا كان ٓ يقضع طؾقف شلء، فنن اإلكسان يػطر، الدهقن التل تؾقـف وتسفؾف

 .وهذا الؼقل قريب، وإكؿا يدخؾ الجفاز كؿا هق فنكف ٓ يػطر

فؾق أن اإلكسان أدخؾ : (370: )صالعثقؿقـ يف شرح الؿؿتع  قال ابـ

 اهـ. .مـظاًرا إلك الؿعدة حتك وصؾ إلقفا فنكف يؽقن بذلؽ مػطر

دهـ أو كحقه يصؾ إلك ، والصحقح أكف ٓ يػطر إٓ أن يؽقن يف هذا الؿـظار

الؿعدة بقاسطة هذا الؿـظار فنكف يؽقن بذلؽ مػطًرا وٓ يجقز استعؿالف يف 

 .الصقم القاجب إٓ لؾضرورة

 :بؾع الـخامة - 4

لؽـف مـ إقذار التل يـبغل ، فنن ذلؽ ٓ يػطر، والريؼ، وأما بؾع الـخامة

 .لإلكسان أن يتخؾص مـفا

ثؿ  ،أو تـخؿ وجعؾ يؾعب هبا يف فِقف حتك استؼرت، أكف جؿع الريؼ يف فِقفلق و

شبفة  مثؾ هذه إمقر محؾ، أو بؾؾ خقطا ثؿ أدخؾف إلك فقف وجعؾ يؿصف، بؾعفا

 .لإلكسان أن يبتعد طـفايـبغل 
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يِؼ : (419 - 418/ 3قال يف الحاوي الؽبقر ) ا َبْؾُع الرِّ َواْزِدَراُدُه َفَعَؾك ، َفَلما

 :َثاَلَثِة َأْقَسامٍ 

ًٓ فحآ: َأَحُدَها ْقمُ ، َأْن َيْبَؾَع ما يتخؾػ يف فؿف حا َٓ َيْػُسُد بِِف الصا ، ففذا جايز 

َٓ ُيْؿؽِـُُف آحرتاز َكاُف 
ِ
 .مـف ٕ

ـْ َفِؿِف ُثؿا َيْزَدِرُدُه َوَيْبَتؾُِعُف َفَفَذا ُيْػطُِر بِِف إِْجَؿاًطا: َوالثَّاكِل
يَؼ مِ َكاُف ، َأْن َيُؿجا الرِّ

ِ
ٕ

 .َكاْلُؿْسَتْلكِِػ لأِْلَْكؾِ 

 :فِْطِرِه َوْجَفانِ ُثؿا َيْبَتؾَِعُف َفِػل ، َأْن َيْجَؿَعُف فِل َفِؿِف َحتاك َيْؽُثرَ : َواْلِؼْسُؿ الثَّالُِث 

ـْ مِْثؾِفِ : َأَحُدُهَؿا
ِز مِ َة فِل التاَحرُّ َٓ َمَشؼا َكاُف 

ِ
 .َقْد َأْفَطَر بِِف ٕ

َٓ ُيْػطُِر بَِؼؾِقؾِفِ : َوالثَّاكِل َكاُف 
ِ
َٓ ُيْػطُِر بَِؽثِقِرهِ ، َٓ ُيْػطُِر ٕ ا الـَُّخاَمُة ، َفَؽَذلَِؽ  َوَأما

 :َوْجَفانِ  إَِذا اْبَتَؾَعَفا َفِػقَفا

 .َقْد َأْفَطَر بَِفا: َأَحُدُهَؿا

ِحقُح َأكاُف ُيْػطِرُ ، َلْؿ ُيْػطِْر بَِفا: َوالثَّاكِل ـْ َصْدِرِه ُثؿا اْبَتَؾَعَفا ، َوالصا
َفنِْن َأْخَرَجَفا مِ

ءِ 
ْ
ـْ َحْؾِؼفِ ، َفَؼْد َأْفَطَر َكاْلَؼل

 هـا. ؼَأْو ِدَماِغِف َلْؿ يػطر كالري، َوإِْن َأْخَرَجَفا مِ

، ومؿا يخؾ بالصقم ققل الزور والعؿؾ بف: ققل الزور لؿـ كان صائًؿا - 5

ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ    َقاَل َرُسقُل : َقاَل  ڤ فَع
ِ
ورِ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ـْ َلْؿ َيَدْع َقْقَل الزُّ َواْلَعَؿَؾ ، َم

ِف َحاَجٌة فِل َأْن َيَدَع َصَعاَمُف ، َواْلَجْفؾ، بِفِ   .(1)«َوَشَراَبفُ َفَؾْقَس لِؾَّ

والصحقح أكف ٓ ، حزم إلك الؼقل ببطالن الصقم بالؿعاصل وذهب ابـ

 .يبطؾ ولؽـف يلثؿ

، ورجائف، ودطائف، اهلل  فقـبغل لإلكسان يف يقم صقمف أن يبادر إلك ذكر
                                                                                       

 (.6032أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)
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ٓ ، أو ُشتؿ، وإذا ُسب، والػعؾ، بالؼقل، واإلحسان إلك الغقر، وقراءة الؼرآن

 .يبادر إلك الرد

، والغقبة، والبفت، والؽذب، والسب، يشؿؾ شفادة الزور، الزور وققل

 .وشامؾ لؽؾ معصقة، والـؿقؿة

إِكاُؽْؿ َقْد َأْحَدْثُتْؿ ِزيا »: َقاَل َذاَت َيْقمٍ ، ڤ َأنا ُمَعاِوَيةَ ، فػل صحقح مسؾؿ

 »: َسْقءٍ 
ا
  َوإِنا َكبِل

ِ
ورِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ـِ الزُّ بَِعًصا َطَؾك َرْأِسَفا َوَجاَء َرُجٌؾ : َقاَل ، «َكَفك َط

وُر َقاَل َقَتاَدةُ : ِخْرَقٌة َقاَل ُمَعاِوَيةُ  َٓ َوَهَذا الزُّ ـا »: َأ َيْعـِل َما ُيَؽثُِّر بِِف الـَِّساُء َأْشَعاَرُه

ـَ اْلِخَرِق 
 .(1)«مِ

ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ    َقاَل َرُسقُل : َقاَل ، ڤ ويف مسـد أحؿد َط
ِ
ُربَّ َصائٍِؿ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـْ ِصَقاِمِف اْلُجقُع َواْلَعَطُش  َفرُ ، َحظُُّف ِم ـْ ِقَقاِمِف السَّ ٍؿ َحظُُّف ِم
 .(2)«َوُربَّ َقائِ

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿: ويف ققلف تعالك

فعؾك ، بقان أن الصقام مـ أسباب التؼقى، [381: البؼرة] ﴾ڦ ڦ ڦ ڤ

 .اإليؿانومتخؾًؼا بلخالق أهؾ ، الؿسؾؿ أن يؽقن متلدًبا بآداب اإلسالم

 

 

  

                                                                                       

 (.2322أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (1)

 (.8836أخرجف أحؿد يف مسـده برقؿ: ) (2)
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 ّقعت علٙ امسأتٕ يف ىَاز »: رحدٓح

 د«...ٍل جتد زقب٘: فكال، زمضاٌ

 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ  - 190 ـُ ُجُؾقٌس ِطـَْد الـَّبِلِّ »: َقاَل  ڤ )َط إْذ َجاَءُه  ملسو هيلع هللا ىلص َبْقـََؿا َكْح

  َيا َرُسقَل : َفَؼاَل . َرُجٌؾ 
ِ
، َوَقْعُت َطَؾك اْمَرَأتِل: َما َأْهَؾَؽَؽ ؟ َقاَل : َقاَل . َهَؾْؽُت ، اهَّلل

  َفَؼاَل َرُسقُل  - َأَصْبُت َأْهِؾل فِل َرَمَضانَ : َوفِل ِرَواَيةٍ  - َوَأَكا َصائِؿٌ 
ِ
َهْؾ : ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

ـِ ؟ َقاَل : َقاَل . َٓ : َتِجُد َرَقَبًة ُتْعتُِؼَفا ؟ َقاَل  ـِ ُمَتَتابَِعْق : َفَفْؾ َتْستَطِقُع َأْن َتُصقَم َشْفَرْي

ـَ ِمْسؽِقـًا ؟ َقاَل : َقاَل . َٓ  َفَبْقـَا  ملسو هيلع هللا ىلص َفَؿَؽَث الـَّبِلُّ : َقاَل . َٓ : َفَفْؾ َتِجُد إْصَعاَم ِستِّق

َل الـَّبِلُّ 
ـُ َطَؾك َذلَِؽ ُأتِ ـَ : َقاَل  - اْلِؿْؽَتُؾ : َواْلَعَرُق  - بَِعَرٍق فِقِف َتْؿرٌ  ملسو هيلع هللا ىلص َكْح َأْي

ائُِؾ ؟ َقاَل  ُجُؾ . َق بِفِ َفَتَصدَّ ، ُخْذ َهَذا: َقاَل . َأَكا: السَّ َيا : َطَؾك َأْفَؼَر ِمـِّل: َفَؼاَل الرَّ

َبَتْقَفا َرُسقَل  َٓ ـَ   َما َبْق
ِ
 ؟ َفَقَاهَّلل

ِ
ـِ  - اهَّلل َتْق ـْ َأْهِؾ َبْقتِل - ُيرِيُد اْلَحرَّ . َأْهُؾ َبْقٍت َأْفَؼَر ِم

  َفَضِحَؽ َرُسقُل 
ِ
 .((1)«َأْصِعْؿُف َأْهَؾَؽ : ُثؿَّ َقاَل . َحتَّك َبَدْت َأْكَقاُبفُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

ةُ »  .َأْرٌض َتْرَكُبَفا ِحَجاَرٌة ُسقدٌ : «اْلَحرَّ

l: 

، واإلجؿاع، والسـة، الذي دل طؾقف الؽتاب، يف هذا الحديث بقان الؿػطر الثالث

 .وهق الجؿاع حال الصقم

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: قال تعالك
                                                                                       

 (.3333(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3116أخرجف البخاري يف صححقف برقؿ: ) (1)
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 .[382: البؼرة] ﴾ٺ

ـُ »: قوله  .«ملسو هيلع هللا ىلص ُجُؾقٌس ِطـَْد الـَّبِلِّ َبْقـََؿا َكْح

 .أصؾفا بقـ: بقـؿا

، لطؾب العؾؿ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل طؾقفؿ يجؾسقن طـد الـبل وكان الصحابة رضقان

؛ ملسو هيلع هللا ىلص ويستػقدون مؿـ سلل الـبل، اهلل  وذكر، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل وآستػادة مـ رسقل

وكان يعجبفؿ أن يليت الرجؾ العاقؾ ، طـ شلء ٕهنؿ ُكُفقا أن يسللقا الـبل 

 .البادية يسللمـ أهؾ 

والجؾقس يف الؿسجد بقـ أتباطف ، مـ التقاضع ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ما طؾقف رسقل: فيه

 .ملسو هيلع هللا ىلص مع أكف العالل قدًرا، وطؾق مؽاكف ، مـ غقر حرس

 .ڤ حسـ إدب يف التعبقر مـ الصحابة: فيه

 .أهَبؿف ُهـَا: «إْذ َجاَءُه َرُجٌؾ »: قوله

 .البقاضلبـ صخر  أو سؾؿة، هق سؾقؿان: قال الحافظ 

وقد ، مـ ذكب أصابف ملسو هيلع هللا ىلص جاء يشؽق إلك الـبل، أي بالذكب: «َهَؾْؽُت »: قوله

 .«جاء يـتػ شعره ويدق صدره»: أكف (6111طـد أحؿد ) جاء يف بعض الروايات

 .«احرتقُت »: قال لؾبخاري ومسؾؿ ويف رواية

اإلكسان برحؿة  اهلل  إن لؿ يتدارك؛ دلقٌؾ طؾك أن الذكقب هؾؽة: فيه

 .هق الغػقر الرحقؿ اهلل  فنن، وإما بعػق، إما بتقبٍة صادقة، مـف

 حئ جئ ی ی ی﴿: اهلل  قال، والذكقب خطرها طظقؿ

 .[10: الشقرى] ﴾حب جب يئ ىئ مئ

، وربؿا كان لالبتالء، يؽقن بسبب الذكقب؛ وكؾ شر يصقب اإلكسان يف الغالب

يستغػر فقفا  ،فعؾك اإلكسان أن يحدث تقبًة بقـ الحقـ وأخر، ولرفع الدرجات



              

 173 الصيام كتاب
 

 .ويؿحق فقفا ذكبف، ربف

إذا ؛ اهلل  اهلل طؾقفؿ طؾك العقدة إلك حرص الصحابة رضقان: وفيه

 .وقع أحدهؿ فقؿا يخالػ الشرع الحؽقؿ

وٓ يعؾؿ الحؽؿ ، أن اإلكسان إذا كان يعؾؿ تحريؿ إمر: ويف احلديث

ولؽـ ٓ يعؾؿ أن ، فؾق كان يعؾؿ أن السرقة حرام، فنكف ٓ ُيعذر؛ الؿرتتب طؾقف

 .فنكف ٓ ُيعذر؛ وكان قد سرق ما يقجب الؼطع، حد السرقة الؼطع

ٓ أطؾؿ : ثؿ سللف الؼاضل وقال، وسرق، بقـؿا لق كان حديث طفد بنسالم

 .فعـد ذلؽ ُيعَذر لجفؾف، أن السرقة حرام

 .والجفؾ بالحد الؿرتتب طؾقف، ففـاك فرٌق بقـ الجفؾ بالحؽؿ

 .«َأْهَؾَؽَؽ؟َما »: قوله

 اهلل  قال، ٓ يعؾؿ الغقب ملسو هيلع هللا ىلص مـ أن الـبل، بقان لؿذهب أهؾ الحؼ: فيه

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: مخربا طـف

 .[388: إطراف] ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

 .والسعل يف قضائفا، سمال الؿؾفقف طـ حاجتف: وفيه

 .وهق صائؿ، أي جامع امرأتف: «َصائِؿٌ َوَأَكا ، َوَقْعُت َطَؾك اْمَرَأتِل»: قوله

: فؾق قال، حتك تؽقن الػتقى طؾك القجف الصقاب: بقان الحال لؾؿػتل: فيه

ربؿا قال لف وما ، لؽان الؿػتل يحتاج إلك تػصقؾ، وقعت طؾك امرأيت وسؽت

 ېى ې ې ې ۉ ۉ ۅ﴿: بؼقلف اهلل  أهؾؽ أباحفا لؽ، يضقرك

 .[221: البؼرة] ﴾ائ ى

وقٌت محرٌم فقف اإلتقان ، دل طؾك أن هذا الققت: «َوَأَكا َصائِؿٌ »: لؽـ لؿا قال
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 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: اهلل  يؼقل، ولف حؽؿف، والغشقان

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پپ

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ٹڤ ٹ ٹ

 .[382: البؼرة] ﴾ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

بؾ هق كبقرة مـ كبائر ، يجقزٓ ، فدل طؾك أن غشقان الؿرأة بالـفار محرم

 .مع أكف مػطر مـ الصقام، وطظقؿ أثام، الذكقب

 .«َأَصْبُت َأْهِؾل فِل َرَمَضانَ »: َوفِل ِرَواَيةٍ 

 .ولق كان يريد الؾقؾ لؿا كان طؾقف يف ذلؽ بلس، أي وهق صائؿ

 .«َهْؾ َتِجُد َرَقَبًة ُتْعتُِؼَفا؟»: قوله

 .حتك ُيدل طؾك أسفؾ إمقر، يستطقعفسمال مـ تعقـ طؾقف الحؼ فقؿا : فيه

أحدى ، دلقٌؾ طؾك أن الؿتعقاـ طؾك مـ أتك أهؾف يف هنار رمضان: وفيه

 :الرتتقب الؿذكقر الؽػارات طؾك

 .وستليت أحؽام الباب، وٓ يـتؼؾ مـفا إٓ إذا طجز، طتؼ رقبة: إول

 .صقام شفريـ متتابعقـ: الثاين

 .إصعام ستقـ مسؽقـًا: الثالث

؟ َقاَل »: قوله ـِ ـِ ُمَتَتابَِعْق  .«َٓ : َفَفْؾ َتْسَتطِقُع َأْن َتُصقَم َشْفَرْي

 .بعباده اهلل  وهذا مـ رحؿة، التدرج يف إحؽام: فيه

ـَ ِمْسؽِقـًا؟ َقاَل »: قوله  .«َٓ : َفَفْؾ َتِجُد إْصَعاَم ِستِّق

 .ويجزئ اصعامفؿ مره واحدة، طؾقف كصػ صاع طـ كؾ مسؽقـ

ـَ : (1936الػتح تحت حديث ) قال الحافظ يف
فِل ِحْؽَؿِة َهِذِه اْلِخَصاِل مِ
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ْقِم بِاْلِجَؿاِع َفَؼْد َأْهَؾَؽ َكْػَسُف بِاْلَؿْعِصَقِة َفـَاَسَب  ـِ اْكَتَفَؽ ُحْرَمَة الصا اْلُؿـَاَسَبِة َأنا َم

ـْ َأْطَتَؼ رَ  اهلُل بُِؽؾِّ ُطْضٍق مِـَْفا  َقَبًة َأْطَتَؼ َأْن ُيْعتَِؼ َرَقَبًة َفَقْػِدَي َكْػَسُف َوَقْد َصحا َأنا َم

ِة بِِجـِْس اْلِجـَاَيِة  َكاُف َكاْلُؿَؼاصا
ِ
َقاُم َفُؿـَاَسَبُتُف َضاِهَرٌة ٕ ا الصِّ ـَ الـااِر َوَأما

ُطْضًقا مِـُْف مِ

ا ُأمَِر بُِؿَصاَبَرِة الـاْػِس فِل حِ  ـِ َفأِلَكاُف َلؿا ا َكْقُكُف َشْفَرْي ـْ َشْفِر َوَأما
ْػِظ ُكؾِّ َيْقٍم مِ

ـْ َحْقُث إِكاُف 
ُف مِ ْفَر ُكؾا ـْ َأْفَسَد الشا ا َأْفَسَد مِـُْف َيْقًما َكاَن َكَؿ ِء َفَؾؿا َٓ َرَمَضاَن َطَؾك اْلَق

ـِ ُمَضاَطَػًة َطَؾك َسبِقِؾ اْلُؿَؼاَبَؾِة لِـَِؼقِض  َقْصِدِه ِطَباَدٌة َواِحَدٌة بِالـاْقِع َفُؽؾَِّػ بَِشْفَرْي

ـٍ ُثؿا إِنا َهِذِه  َكاُف ُمَؼاَبَؾُة ُكؾِّ َيْقٍم بِنِْصَعاِم مِْسَؽْق
ِ
ْصَعاُم َفُؿـَاَسَبُتُف َضاِهَرٌة ٕ ا اإْلِ َوَأما

ْشتَِؿالَِفا َطَؾك َحؼِّ 
ِ
ْصَعاِم  اْلِخَصاَل َجامَِعٌة ٓ َْحَراِر بِاإْلِ ْٕ ْقُم َوَحؼِّ ا  َوُهَق الصا

ِ
اهلل

 َ ْٕ ْمتَِثالَوَحؼِّ ا
ِ
ْطَتاِق َوَحؼِّ اْلَجاكِل بَِثَقاِب آ اِء بِاإْلِ  هـا. ِرقا

اَرِة َوَوَقَع : وقال َوفِقِف َدلِقٌؾ َطَؾك َجَرَياِن اْلِخَصاِل الثااَلِث اْلَؿْذُكقَرِة فِل اْلَؽػا

َٓ َيْلُخُذ بِِعتْ  ْصَعاِم َو َٓ َيْعِرُف َمالٌِؽ َغْقَر اإْلِ َكِة َو َٓ ِصَقام َقاَل فِل اْلُؿَدوا بـ َدقِقِؼ  ؼ َو

َٓ َيْفَتِدي إَِلك َتْقِجقِفَفا َمَع ُمَصاَدَمِة اْلَحِديِث الثاابِِت َغْقَر َأنا   ُمْعِضَؾٌة 
َ
اْلِعقِد َوِهل

ْستِْحَباِب فِل َتْؼِديؿِ 
ِ
َلُف َطَؾك آ ـْ َأْصَحابِِف َحَؿَؾ َهَذا الؾاْػَظ َوَتَلوا

ـَ مِ ِؼق  َبْعَض اْلُؿَحؼِّ

َعاِم َطَؾك َغْقِرِه بَِلنا  ُفقا َتْرِجقَح الطا ـَ اْلِخَصاِل َوَوجا
اهلَل َذَكَرُه  الطاَعاِم َطَؾك َغْقِرِه مِ

ُح  َٓ َيْؾَزُم مِـُْف َكْسُخ اْلَػِضقَؾِة َفَقَتَرجا فِل اْلُؼْرآِن ُرْخَصًة لِْؾَؼاِدِر ُثؿا ُكِسَخ َهَذا اْلُحْؽُؿ َو

ْصَعاُم َأْيًض  ْختَِقارِ اإْلِ
ِ
ـْ  ا ٓ  َلُف فِل َحؼِّ اْلُؿْػطِِر بِاْلُعْذِر َوَكَذا َأْخَبَر بَِلكاُف فِل َحؼِّ َم

ِ
اهلل

ْصَعاِم لَِجْبِر َفَقاِت  َر َقَضاَء َرَمَضاَن َحتاك َدَخَؾ َرَمَضاُن آَخُر َولُِؿـَاَسَبِة إِيَجاِب اإْلِ َأخا

ـِ ال َقاِم الاِذي ُهَق إِْمَساٌك َط ـِ َوُكؾُّ َهِذِه اْلُقُجقِه الصِّ طاَعاِم َولُِشُؿقِل َكْػِعِف لِْؾَؿَساِكق

ْصَعاِم َسَقاٌء ُقْؾـَا  َقاِم ُثؿا اإْلِ ـْ َتْؼِديِؿ اْلِعْتِؼ َطَؾك الصِّ
َٓ ُتَؼاِوُم َما َوَرَد فِل اْلَحِديِث مِ

اَرُة َطَؾك التاْرتِقِب َأِو التاْخقِقِر َفنِنا َهِذِه الْ  ُبَداَءَة إِْن َلْؿ َتْؼَتِض ُوُجقَب التاْرتِقِب اْلَؽػا
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قا َأْيًضا بَِلنا َحِديَث َطاِئَشَة َلْؿ َيَؼْع فِقِف  َ اْستِْحَباَبُف َواْحَتجُّ
ـْ َأْن َتْؼَتِضل

َفاَل َأَقؾا مِ

ـْ َذلَِؽ َقْبُؾ َوَأكاُف َوَرَد فِقِف مِ  َم اْلَجَقاُب َط ْصَعاِم َوَقْد َتَؼدا ـْ َوْجٍف آَخَر ِذْكُر ِسَقى اإْلِ

ـْ َقاَل إِنا  ْستِْحَباِب َومِـُْفْؿ َم
ِ
ـْ َواَفَؼ َطَؾك َهَذا آ ـَ اْلَؿالِؽِقاِة َم

اْلِعْتِؼ َأْيًضا َومِ

ْصَعاِم َوفِل َغْقِرَها  ِة َيُؽقُن بِاإْلِ دا َْوَقاِت َفِػل َوْقِت الشِّ ْٕ اَرَة َتْخَتؾُِػ بِاْختاَِلِف ا اْلَؽػا

ْفَطاُر َيُؽقُن  ـْ َقاَل اإْلِ ـَ َومِـُْفْؿ َم ِري ِؼل اْلُؿَتَلخِّ ـْ ُمَحؼِّ ْقِم َوَكَؼُؾقُه َط بِاْلِعْتِؼ َأِو الصا

ْصَعاِم َوُهَق َقْقُل َأبِل ُمْصَعٍب  ٓا بِاإْلِ ُر إِ َٓ ُيَؽػا ُر بِاْلِخَصاِل الثااَلِث َوبَِغْقِرِه  بِاْلِجَؿاِع ُيَؽػا

ٓا ِطـَْد اْلَعْجِز َطـُْفَؿا بـ َجِريٍر  َوَقاَل  َٓ ُيْطِعُؿ إِ ْقِم َو ـَ اْلِعْتِؼ َوالصا الطابَِريُّ ُهَق ُمَخقاٌر َبْق

اَرةِ  َٓ َمْدَخَؾ لَِغْقِر َهِذِه اْلِخَصاِل الثااَلِث فِل اْلَؽػا  هـا. َوفِل اْلَحِديِث َأكاُف 

 .يشلٍء لضقؼ الحالأي مؽث لؿ يرد طؾقة : «ملسو هيلع هللا ىلص َفَؿَؽَث الـَّبِلُّ »: قوله

 «ُّ َِّٓب َٞ اي ٢ًَ َذِيَو ُأِت ُٔ َع َِْش َٓا  ِٝ  :«ِبَعَسٍم ملسو هيلع هللا ىلص َفَب

يسار  بـ بـ إسحاق وفسره محؿد»: (120/ 2قال الخطابل يف معالؿ الســ )

 هـا. «يف روايتف ثالثقـ صاطا

بِقُؾ َوفِل ِرَواَية»: (169/ 4قال الحافظ يف فتح الباري ) بـ َأبِل  َوُهَق الزا

 بَِزبِقٍؾ َوُهَق اْلِؿْؽَتُؾ 
َ
 هـا. «َحْػَصَة َفُلتِل

، بصدقاهتؿ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل طؾقفؿ مـ إتقان الـبل  ما كان طؾقف الصحابة رضقان: وفيه

ة، والؿساكقـ، والتقسعة طؾك الػؼراء  .ٓ سقؿا أهؾ الُصػا

ـْ ، يف تؾؽ إيام، وأكػسف، والتؿر مـ أطظؿ الزاد: «فِقِف َتْؿرٌ »: قوله  َطائَِشةَ فَع

َٓ َتْؿَر فِقِف ِجَقاٌع َأْهُؾفُ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسقُل : َقاَلْت  ڤ َيا َطائَِشُة َبْقٌت ، َيا َطائَِشُة َبْقٌت 

ـِ َأْو َثاَلًثا، َأْو َجاَع َأْهُؾفُ ، َٓ َتْؿَر فِقِف ِجَقاٌع َأْهُؾفُ  َتْق َوَرَوى ُمْسؾٌِؿ يف . (1)«َقاَلَفا َمرَّ
                                                                                       

 (.2016أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (1)
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دٍ »: َقاَلْت ، ڤ َطائَِشةَ صحقحف مـ حديث  ـْ ُخْبِز ، ملسو هيلع هللا ىلص َما َشبَِع آُل ُمَحؿا
ـِ مِ َيْقَمْق

ٓا َوَأَحُدُهَؿا َتْؿرٌ ؛ ُبر    .(1)«إِ

ويقضع فقف التؿر ، أي اإلكاء الذي لف ما ُيحؿؾ بف: «اْلِؿْؽَتُؾ : َواْلَعَرُق »: قوله

 .وكحقه كؿا تؼدم

ائُِؾ؟»: قوله ـَ السَّ  .«َأْي

د أصحابفمـ  ملسو هيلع هللا ىلص ما طؾقف الـبل: فيه ، وأكرمفا، ومـ حسـ إخالق، تػؼُّ

 .حقث أكف لؿ يـَس السائؾ الؿجفقد

َق بِفِ ، ُخْذ َهَذا»: قوله  .أو يف أداء الؽػارة، فقف إطاكة الؿعسر يف قضاء الديـ: «َفتََصدَّ

فال يجقز ، ٓ طؾك الـػس، أن الؿتَعقاـ يف اإلصعام التصدق طؾك الػؼقر: وفيه

 .كػارتفلإلكسان أن يلكؾ مـ 

، إٓ إذا كان زائًدا طـ العدد؛ أو غقر ذلؽ، أو يؿقـ، سقاًء كاكت كػارة ضفار

 .أما أن يحسب كػسف مـ الذيـ تشؿؾفؿ الؽػارة فال

؟ َيا َرُسقَل : َطَؾك َأْفَؼَر ِمـِّل»: قوله
ِ
 .«اهَّلل

 .جقاز الشؽقى طـد الضرورة والحاجة: فيه

، ومـ غقر اطرتاض طؾك الؼدر، مـ غقر تذمر، اإلخبار طـ الحال: وفيه

 .وإكؿا الؿذمقم أن يعرتض اإلكسان طؾك الؼدر

حتك أن أحدهؿ ٓ ؛ اهلل طؾقفؿ الؼؾة التل كان طؾقفا الصحابة رضقان: وفيه

 .يجد ققت لقؾتف ويقمف

َبَتْقَفا َفقَ »: قوله َٓ ـَ   َما َبْق
ِ
ـِ  - َاهَّلل َتْق ـْ َأْهِؾ َبْقتِلَأْهُؾ َبْقٍت َأْفَؼَر  - ُيرِيُد اْلَحرَّ  .«ِم

                                                                                       

 (.2123أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (1)
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 .لتلكقد أمرٍ ؛ جقاز الحؾػ بدون استحالف: فيه

وبعضفؿ ، فبعضفؿ فؼقر، أن الـاس يتػاوتقن مـ حقث الرخاء والشدة: وفيه

 .وبعضفؿ أغـك، وبعضفؿ غـل، أفؼر

 .إلقفا أن أولك الـاس بالصدقة إحقج: وفيه

  َفَضِحَؽ َرُسقُل »: قوله
ِ
 .«ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

، مـ الضحؽ مع أصحابف، مـ حسـ الخؾؼ ملسو هيلع هللا ىلص الـبل ما كان طؾقف: فيه

، أي مؼفؼًفا، ضاحًؽا مستجؿًعا قط ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لؿ ُيَر رسقل، وكان َضِحؽف التبسؿ

 .ملسو هيلع هللا ىلص وإكؿا كان يتبسؿ

، أي ضفرت أسـاكف الؿتؼدمة التل تؾل الرباطقة: «َحتَّك َبَدْت َأْكَقاُبفُ »: قوله

كؿا ، أو ُترى أضراسف، لفقاُتفُ بؿعـك أكف لؿ يضحؽ ضحًؽا مستجؿًعا حتك ُتَرى 

 .هق حال كثقٍر مـ الـاس

 .«َأْصِعْؿُف َأْهَؾَؽ »: قوله

 .وتقجقف الجاهؾ تعؾقؿ: فيه

وطؾقف ، تبؼك يف ذمتف حتك يتقسر لف الؼضاء؛ أن الػؼقر إذا طجز طـ الؽػارة: وفيه

 .باب إذا جامع ولؿ يؽـ لف شلء فتصدق طؾقف فؾقؽػر: بقب البخاري يف صحقحف

َٓ ُيْسِؼُط »: (163/ 4الحافظ يف الػتح ) قال ْطَساَر  َوفِقِف إَِشاَرٌة إَِلك َأنا اإْلِ

ةِ  ما ـِ الذِّ اَرَة َط  هـا «اْلَؽػا

اهلل طؾقفؿ مـ ضقؼ الحال حتك  ما طؾقف أهؾ الؿديـة رضقان: ويف احلديث

َبَتْقَفا»: أكف قال َٓ ـَ  ـِ  - َما َبْق َتْق ـْ َأْهِؾ َبْقتِلَأْهُؾ  - ُيِريُد اْلَحرا
معـاه أن ، «َبْقٍت َأْفَؼَر مِ

 .لؽـ هق أفؼرهؿ؛ هـاك فؼراء
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 َا سهِ َٔ أت٢ اَسأت٘ يف ْٗاز زَطإ ٖٚٛ صا٥ِ؟ :َطأي١

 :اختؾػ العؾؿاء يف ذلؽ إلك أققال

وهق ، جؿفقر العؾؿاء طؾك أن مـ أتك امرأتف يف هنار رمضان متعؿًدا: إول

 .أن طؾقف الؽػارة، صائؿ

وخالففؿ  ،والشعبل، والـخعل، سقريـ ابـ: أن ٓ كػارة طؾقف وهذا ققل: الثاين

 .غقر معترب

 .بخالفف ملسو هيلع هللا ىلص ٕن الحديث قد ثبت طـ الـبل

 َٔ تًصَ٘ ايهفاز٠؟ :َطأي١

 :اختؾػ العؾؿاء يف ذلؽ إلك أققال

، والؿرأة، ذهب جؿفقر أهؾ العؾؿ إلك أن الؽػارة تجب طؾك الرجؾ: إول

 .طؾك حد سقاء

ورواية طـد ، وهق مذهب الشافعقة، وخالػفؿ غقرهؿ مـ العؾؿاء: الثاين

 .الؽػارة إكؿا هل واجبة يف حؼ الرجؾ فؼط: فؼالقا، أحؿد

التػصقؾ حقث ذهب بعض العؾؿاء إلك أن الؿرأة إن كاكت مقاتقة : الثالث

 .وإن كاكت مؽرهة فؾقس طؾقف الؽػارة، فعؾقفا الؽػارة

قد دل الرجؾ طؾك  ملسو هيلع هللا ىلص ٕن الـبل؛ ؾك الـساءأن ٓ كػارة ط: والصحقح

 .الحؽؿ الذي يجفؾف ولؿ يلمرها بالؽػارة

وما جاء يف بعض الروايات أكف ، وتلخقر البقان طـ وقت الحاجة ٓ يجقز

 .(1)وقد أطؾفا العؾؿاء، ففل رواية ٓ تثبت، «هؾؽُت وأهؾؽُت »: قال
                                                                                       

هذه الؾػظة وأهؾؽت  ( ضعػ شقخـا أبق طبد اهلل الحافظ 8061قال البقفؼل يف الؽربى ) (1)
= 
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وأهؾؽ غقره ، بالػطرسقؽقن هذا يف رأيف أكف هؾؽ ، وطؾك الؼقل بثبقهتا

 .بالػطر ولؿراجعة إققال يـظر ما سطره الحافظ يف شرحف لؾحديث

 :ايرتتٝب يف ايهفاز٠ :َطأي١

اهلل  يؼقل: ومـ أحؽام هذا الباب أن الؽػارة تؽقن برتتقب آيات الظفار

 :﴿ک ڑک ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ 

 ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ * ڳ گ گ گ کگ ک

 ﮴ ﮳ ۓ﮲ ۓ ے ھے ھ ھ ھ ہہ ہ ہ ۀ

 .وهؽذا الؽػارة يف مـ أتك أهؾف يف هنار رمضان وهق صائؿ، [1 - 1: الؿجادلة] ﴾﮵

اَرَة بِاْلِخَصاِل : (167/ 4قال الحافظ يف الػتح ) َوفِل اْلَحِديِث َأْيًضا َأنا اْلَؽػا

  اْلَؿْذُكقِر َقاَل  التاْرتِقِب الثااَلِث َطَؾك 
ِّ
 بـ اْلَعَربِل

ا
َنا الـابِل

ِ
ـْ َأْمٍر َبْعَد  ملسو هيلع هللا ىلص ٕ

َكَؼَؾُف مِ

َلِة التاْرتِقِب  َٓ َْمٍر آَخَر َوَلْقَس َهَذا َشْلَن التاْخقِقِر َوَكاَزَع ِطَقاٌض فِل ُضُفقِر َد
ِ
َطَدمِِف ٕ

َماِل َقْد ُيْسَتْعَؿُؾ فِقَؿا ُهَق  ـْ َذلَِؽ َفَؼاَل إِنا مِْثَؾ َهَذا السُّ َماِل َط طؾك التاْخقِقر فِل السُّ

بـ اْلُؿـِقِر فِل اْلَحاِشَقِة بَِلنا َشْخًصا َلْق َحـَِث َفاْسَتْػَتك َفَؼاَل َلُف اْلُؿْػتِل َأْطتِْؼ  َوَقررهُ 

ـْ ُمَخالًِػا لَِحِؼقَؼِة التاْخِققِر َبْؾ  اٍم إَِلْخ َلْؿ َيُؽ َٓ َأِجُد َفَؼاَل ُصْؿ َثاَلَثَة َأيا َرَقَبًة َفَؼاَل 

اَرِة َوَقاَل اْلَبْقَضاِويُّ ُيْحؿَ  ُؾ َطَؾك َأنا إِْرَشاَدُه إَِلك اْلِعْتِؼ لَِؽْقكِِف َأْقَرَب لَِتـِْجقِز اْلَؽػا

ِل ُثؿا الثاالِِث بِاْلَػاِء َطَؾك َفْؼِد الثااكِل َيُدلُّ َطَؾك  َوا ْٕ َتْرتِقُب الثااكِل بِاْلَػاِء َطَؾك َفْؼِد ا

ْرِط  َطَدِم التاْخِققِر َمعَ  ُل َمـِْزَلَة الشا َماِل َفُقـَزا َكْقكَِفا فِل َمْعِرِض اْلَبَقاِن َوَجَقاِب السُّ

ـِ  ـَ َرَوُوا التاْرتِقَب َط ِذي لِْؾُحْؽِؿ َوَسَؾَؽ اْلُجْؿُفقُر فِل َذلَِؽ َمْسَؾَؽ التاْرِجقِح بَِلنا الا
                                                                                       

= 
 .وحؿؾفا طؾك أهنا أدخؾت طؾك محؿد بـ الؿسقب إرغقاين... إلك آخر ما قال
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ـ روى التاْخقِقر َوتعؼبف ْهِرّي َأكثر مِؿا بـ  قـ َبان الاذيـ رووا التاْرتِقببـ التِّ  الزُّ

ـَ َرَوُوا التاْخِققَر َمالٌِؽ وبـ ُجَرْيٍج َوُفَؾْقُح  ِذي ُّ َوالا
َْوَزاِطل ْٕ ـُ  ُطَقْقـََة َوَمْعَؿٌر َوا ْب

ِل َفالا  ُسَؾْقَؿاَن َوَطْؿُرو َوا ْٕ  َوُهَق َكَؿا َقاَل فِل الثااكِل ُدوَن ا
ُّ
ـُ ُطْثَؿاَن اْلَؿْخُزومِل ـَ ْب ِذي

ـُ فِل َشْرِحِف َأْيًضا إِْبَراِهقؿُ  ـُ َسْعٍد  َرَوُوا التاْرتِقَب فِل اْلُبَخاِريِّ الاِذي َكْح ْب

ـُ َسْعٍد َوُشَعْقُب  َوالؾاْقُث  ـِ فِل َهَذا اْلَباِب  ْب ـُ َأبِل َحْؿَزَة َوَمـُْصقٌر َوِرَواَيُة َهَذْي ْب

ـْ َذلَِؽ َوُهَق َيـُْظُر فِقِف َبْؾ  ػؾالاِذي كشرحف َوفِل الاِذي َيؾِقِف َفؽقػ غ ـِ َط بـ التِّق

َح التاْرتِقُب َأْيًضا  ـَ َكْػًسا َأْو َأْزَيَد َوُرجِّ ق
ْهِريِّ َكَذلَِؽ َتَؿاُم َثاَلثِ ـِ الزُّ َرَوى التاْرتِقَب َط

ة َطَؾك َوْجِفَفا َفَؿَعُف ِزَياَدُة ِطْؾٍؿ مِ  ـْ ُصقَرِة اْلَقاِقَعِة بَِلْن َراِوَيُف َحَؽك َلْػَظ اْلِؼصا

َواِة  ِف َبْعِض الرُّ ـْ َتَصرُّ
َوَراِوي التاْخقِقِر َحَؽك َلْػَظ َراِوي اْلَحِديِث َفَدلا َطَؾك َأكاُف مِ

َْخَذ  ْٕ َنا ا
ِ
ُح التاْرتِقُب َأْيًضا بَِلكاُف َأْحَقُط ٕ ْختَِصاِر َأْو لَِغْقِر َذلَِؽ َوَيَتَرجا

ِ
ا لَِؼْصِد آ إِما

ـِ بِ  َواَيَتْق ـَ الرِّ َٓ بِِخاَلِف اْلَعْؽِس َوَجَؿَع َبْعُضُفْؿ َبْق ِف مجزىء َسَقاٌء ُقْؾـَا بِالتاْخقِقِر َأْو 

َة َواِحَدٌة َواْلَؿْخَرُج  َنا اْلِؼصا
ِ
ِد َوُهَق َبِعقٌد ٕ ِّ بِاْلَحْؿِؾ َطَؾك التاَعدُّ

َكاْلُؿَفؾاِب َواْلُؼْرُصبِل

َْصُؾ  ْٕ ِة َوالتاْخِققَر َطَؾك  ُمتاِحٌد َوا َْوَلِقيا ْٕ ِد َوَبْعُضُفْؿ َحَؿَؾ التاْرتِقَب َطَؾك ا َطَدُم التاَعدُّ

 
َ
ُْخَرى َلْقَسْت لِؾتاْخقِقِر َوإِكاَؿا ِهل ْٕ َواَيِة ا اْلَجَقاِز َوَطَؽَسُف َبْعُضُفْؿ َفَؼاَل َأْو فِل الرِّ

ـِ اْلِعْتِؼ َأْو ُيْطِعَؿ إِْن لِؾتاْػِسقِر َوالتاْؼِديِر َأَمَر َرُجاًل أَ  ْن ُيْعتَِؼ َرَقَبًة َأْو َيُصقَم إِْن َطَجَز َط

ْهِريا  َواِة بِالتاْخقِقِر َأنا الزُّ َطَجَز َطـُْفَؿا َوَذَكَر الطاَحاِويُّ َأنا َسَبَب إِْتَقاِن َبْعِض الرُّ

اَرُة إَِلك ِطْتِؼ َرَقَبٍة َأْو ِصَقاِم َراِوَي اْلَحِديِث َقاَل فِل آِخِر َحِديثِِف َفَصاَرِت اْلؽَ  ػا

ْهِريُّ َأكاُف  ْصَعاِم َقاَل َفَرَواُه َبْعُضُفْؿ ُمْخَتَصًرا ُمْؼَتَصًرا َطَؾك َما َذَكَر الزُّ ـِ َأِو اإْلِ َشْفَرْي

َْمرُ  ْٕ  هـا. آَل إَِلْقِف ا
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 َا ٖٛ املساد َٔ ايسقب١ يف ايهفاز٠؟ :َطأي١

 ﴾ٺ ٺ ٺ﴿: اهلل تعالك ٔية الـساء قال؛ يجب طتؼ رقبة مممـة

 .[12: الـساء]

وما هق ، اكتؼؾ إلك غقره مـ الؿؽػرات، فنن طجز طـ طتؼ الرقبة الؿممـة

 .فنن طجز طـ ذلؽ اكتؼؾ إلك اإلصعام؛ وهق صقام شفريـ متتابعقـ، أيسر مـف

 نٝف ٜهٕٛ اؿطاب يف صٝاّ ايػٗسٜٔ؟ :َطأي١

حتك وإن اكتفك الشفر إلك ؛ فنكف يعتؿد الؼؿر، يؼال إذا صام مـ أول الشفر

 .تسعة وطشريـ يقًما

ا إن صام يف خالل الشفر  .فنكف يصقم طـ كؾ شفر ثالثقـ يقًما؛ وَأما

إٔ ، ٌٖ ع٢ً َٔ أفطس ظُاع أٌٖ يف ْٗاز زَطإ ٖٚٛ صا٥ِ :َطأي١

 ٜكطٞ ذيو ايّٝٛ ايرٟ أفطدٙ باؾُاع؟

وهق صائؿ ، أتك أهؾف يف هنار رمضانويف الحديث مـ إحؽام أن الرجؾ إذا 

 .طؾك ققل جؿاهقر العؾؿاء، وطؾقف الؼضاء والؽػارة، فؼد أفطر

 فٌٗ جيب عًٝٗا ايكطا٤؟، إذا ناْت املسأ٠ َهس١ٖ ع٢ً اؾُاع :َطأي١

 :وإذا ُأكِرَهت الؿرأة فؼد اختؾػ العؾؿاء يف ذلؽ

 .إلك وجقب الؼضاء طؾقفا: فذهب بعضفؿ

 .ٓ قضاء طؾقفا إلك أكف: وذهب بعضفؿ

 ڌ ڌ ڍ﴿: اهلل  قال، وهذا هق الصحقح إن كان إكراهفا محؼًؼا

 .[306: الـحؾ] ﴾ڈ ڎ ڎ
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 ٖٚٛ جياَع أًٖ٘؟، سهِ َٔ طًع عًٝ٘ ايفذس :َطأي١

 :يف هذه الؿسللة تػصقؾ طـد أهؾ العؾؿ

فؾقس طؾقف ، فنن قطع مباشرة؛ مـ صؾع طؾقف الػجر وهق يليت أهؾف: إول

 .وصقامف صحقح، كػارةوٓ ، قضاء

فؼد اختؾػ العؾؿاء هؾ يجب طؾقف الؼضاء ، مـ استدام ولؿ يؼطع: الثاين

 ٕكف استدام أمًرا جائًزا لف؟؛ والؽػارة أم أكف ٓ قضاء طؾقف وٓ كػارة

وهق ترجقح اإلمام ، والؽػارة، أكف إذا استدام أن طؾقف الؼضاء: والصحقح

 .يف الؿغـل قدامة  ابـ

 َٔ داَع يف ّٜٛ ٚاسد َستني؟ سهِ :َطأي١

 .فعؾقف كػارة واحدة، إن جامع يف يقم واحد مرتقـ

إذا داَع ايسدٌ أًٖ٘ ٚقبٌ إٔ ٜؤدٟ ايهفاز٠ داَعٗا َس٠  :َطأي١

 أّ عًٝ٘ عد٠ نفازات؟، فٌٗ عًٝ٘ نفاز٠ ٚاسد٠، أخس٣ يف ّٜٛ آخس

 .طؾقف كػارة لؽؾ مرٍة يلتقفا وهق صائؿ متعؿًدا: الجقاب

ثِ داَع أًٖ٘ يف ْٗاز ، أٚ بايػساب، َٔ أفطس بايطعاّ :َطأي١

 فٌٗ عًٝ٘ نفاز٠ اجملاَع؟، زَطإ

 :اختؾػ العؾؿاء يف هذه الؿسللة

 .إلك أكف طؾقف الؽػار والؼضاء: فذهب جؿفقرهؿ

ٕن ؛ وهذا هق إضفر، إلك أكف ٓ كػارة طؾقف: وذهب الشافعل 

واكتفاك ، اكتفاك الشفر بعض أهؾ العؾؿ يرى أن الؽػارة وقعت طؾقف بسبب

 .والصحقح أن ٓ كػارة طؾقف إٓ إذا كان فطره هبذا إمر، الصقم
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ّْا عدّ طًٛع ايفذس :َطأي١ ثِ تبني ي٘ ، سهِ َٔ داَع أًٖ٘ ظا

 فٌٗ جيب عًٝ٘ ايكطا٤ ٚايهفاز٠؟، خالف ذيو

فال قضاء ، ثؿ تبقـ لف خالف ذلؽ، ومـ أتك أهؾف ضاًكا طدم صؾقع الػجر

ٕكف ، وجؿع مـ أهؾ العؾؿ، ومجاهد، بـ جبقر وهق ققل سعقد، وٓ كػارة، طؾقف

 ى ى ې ې ې﴿: اهلل  وهق داخؾ يف ققل، لقس بؿخاصب بجفؾف

 . [286: البؼرة] ﴾ائەئ ائ

 .فنكف مػطرٌ ، ٕن مـ تـاول مػطًرا متعؿًدا يف هنار رمضان؛ ولؽـ طؾقف الؼضاء

َهِذِه اْلَؿْسَلَلُة فِقَفا : (264/ 25قال شقخ اإلسالم كؿا يف مجؿقع الػتاوى )

َْهِؾ اْلِعْؾؿِ 
ِ
 :َثاَلَثُة َأْقَقاٍل ٕ

ـْ َمْذَهِب َأْحَؿد: َأَحُدَها
اَرَة َوُهَق اْلَؿْشُفقُر مِ  .َأنا َطَؾْقِف اْلَؼَضاَء َواْلَؽػا

َمْذَهُب َأبِل  َأنا َطَؾْقِف اْلَؼَضاَء َوُهَق َقْقٌل َثاٍن فِل َمْذَهِب َأْحَؿد َوُهقَ : َوالثَّاكِل

 َوَمالٍِؽ 
ِّ
افِِعل اَرةَ : َوالثاالُِث . َحـِقَػَة َوالشا َٓ َكػا َوَهَذا َقْقُل َصَقاِئَػ . َٓ َقَضاَء َطَؾْقِف َو

َؾِػ  ـْ السا
ـُ َوإِْسَحاَق وَداُود َوَأْصَحابِِف  َكَسِعقدِ : مِ ـِ ُجَبْقٍر َوُمَجاِهٍد َواْلَحَس ْب

ِء يَ . َواْلَخَؾِػ  َٓ ـَ َلُف َأكاُف َلْؿ َيْطُؾعْ : ُؼقُلقنَ َوَهُم ـْ َأَكَؾ ُمْعَتِؼًدا ُصُؾقَع اْلَػْجِر ُثؿا َتَبقا . َم

َلِة . َفاَل َقَضاَء َطَؾْقفِ  َٓ ِريَعِة َوَد َْقَقاِل َوَأْشَبُفَفا بُِلُصقِل الشا ْٕ َوَهَذا اْلَؼْقُل َأَصحُّ ا

ـاِة َوُهَق قَِقاُس ُأُصقِل أَ  ـْ  ْحَؿد َوَغْقِرِه َفنِنا اْلؽَِتاِب َوالسُّ اهلَل َرَفَع اْلُؿَماَخَذَة َط

ـَ اْلَخْقُط  َوَهَذا ُمْخطٌِئ َوَقْد َأَباَح . الـااِسل َواْلُؿْخطِئِ  َْكَؾ َواْلَقْطَء َحتاك َيَتَبقا ْٕ اهلُل ا

ـْ اْلَػْجِر َواْسَتَحبا َتْلِخقَر 
َْسَقِد مِ ْٕ ـْ اْلَخْقِط ا

َْبَقُض مِ ْٕ ـْ َفَعَؾ َما ا ُحقِر َوَم السُّ

ـْ الـااِسل َوَاهلُل َأْطَؾؿُ 
ْط َفَفَذا َأْوَلك بِاْلُعْذِر مِ  هـا. ُكِدَب إَلْقِف َوُأبِقَح َلُف َلْؿ ُيَػرِّ
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ثِ ، سهِ َٔ أنٌ أٚ غسب ٖٚٛ ٜعٔ إٔ ايفذس مل ٜطًع :َطأي١

 تبني ي٘ خالف ذيو؟

 :ثؿ تبقـ لف أكف الػجر قد صؾع، لؿ يطؾعالؿسللة خالفقة يف مـ أكؾ ضاكًا أن الػجر 

ًٓ طـف، لؽـف لقس بآثؿ، أن الصقام باصؾ: والؼقل الصحقح  .ويؼضل يقًما بد

 ففؾ تؾزمف كػارة الؿجامع؟، مـ أفطر بالجؿاع مسافًرا: مسللة

 .ومـ أفطر بالجؿاع مسافرا فؾقس طؾقف كػارة وإكؿا طؾقف الؼضاء

والحاصؾ : (314\7الجالل واإلكرام )العثقؿقـ يف فتح ذي  قال الشقخ ابـ

 :أن الؽػارة يشرتط فقفا شرصان

 .وأن يؽقن واجبا طؾقف، أن يؽقن الصقم يف رمضان

، بـاًء طؾك هذيـ الؼقديـ لق أن اإلكسان جامع يف قضاء رمضان فال كػارة لف

كؿا لق كان مسافرا ، ولق جامع يف رمضان وهق صائؿ لؽـ صقمف لقس بقاجب

ويف أثـاء الققم ، وهذا يحصؾ لرجؾ سافر هق وزوجتف وصاما، فال كػارة طؾقف

وأما ، ولؽـؽ أفطرت فعؾقؽ الؼضاء، الجؿاع مباح: فـؼقل، جامع زوجتف

وطؾقف فقجقز لؾؿسافر أن يػطر بالجؿاع كؿا يجقز أن يػطر ، الؽػارة فال كػارة

 .بإكؾ والشرب

أو أكؾ أو ، ؿ جامع ثاكقاإكف ٓ يجقز إٓ إذا كقى اإلفطار أوٓ ث: وأما مـ قال

أكف أفطر بالشرب  ملسو هيلع هللا ىلص ٕكف ثبت طـ الـبل؛ شرب ثؿ جامع فؼقلف ضعقػ بال شؽ

إكف قد : وأما ققلفؿ يف التػريؼ، وٓ فرق بقـ هذا وهذا، وهق صائؿ يف السػر

 :فجقابف مـ وجفقـ، يحتاج إلك إكؾ والشرب فقػطر بخالف الجؿاع

 الجؿاع أكثر مـ احتقاجف إلك إكؾ والشرب إكف ربؿا يحتاج إلك: أن كؼقل: إول
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، يجقز لؾؿسافر إذا صام أن يلكؾ ويشرب ولق بدون حاجة: أكـا كؼقل: الثاين

 هـا. يعـل ولق لؿ يؽـ بف جقطا وٓ ططشا

ٌٖ ايتتابع يف صٝاّ نفاز٠ اجملاَع ألًٖ٘ يف ْٗاز زَطإ  :َطأي١

 أٚ يػري عرز؟، ٜٓكطع إذا أفطس يعرز

العؾؿاء يف مسللة التتابع يف صقام الشفريـ يف كػارة مـ جامع أهؾف اختؾػ 

 :وهق صائؿ

ويجب طؾقف أن يعقد مـ أول ، بلكف يـؼطع إذا أفطر لغقر ما طذر: فؼال بعضفؿ

 .وهذا هق الؼقل الصحقح، الشفريـ

 .وٓ يقجب الؼطع الحقض والـػاس والؿرض

 .ولقس هذا بؼطع، فتصقم، ثؿ صفرت، ثؿ حاضت، فؿثاًل امرأٌة صامت شفًرا

، ثؿ يعقد إلك صقامف، فنكف يػطر زمـ الؿرض، ثؿ مرض، ومـ كان صائًؿا

 .طؾك الؼقل الصحقح مـ أققال أهؾ العؾؿ، وٓ يؼع الؼطع

ٌٖ ٜػرتط فٝ٘ إٔ ٜطعِ ضتني ، اإلطعاّ يف نفاز٠ اجملاَع :َطأي١

ّٓا  أّ جيصئ فٝ٘ إٔ ٜهسز اإلطعاّ ع٢ً بعض املطانني؟، َطهٝ

واختؾػقا هؾ ُيجزئ أن ُيطعؿ ستقـ مسؽقـا ، طؾقف أن ُيطعؿ ستقـ مسؽقـًا

، أو طشرة مساكقـ ست مرات، أو ُيطعؿ ستة مساكقـ طشر مرات، مرة واحدة

والصحقح يف هذه الؿسللة أكف يجب طؾقف أن يطعؿ ستقـ مسؽقـًا كؾ مسؽقـ غقر 

 .الؿسؽقـ إول وٓ يضر إصعامفؿ واحدة أو متػرققـ

 :َكداز اإلطعاّ يهٌ َطهني :َطأي١

 :اختؾػ أهؾ العؾؿ يف مؼدار اإلصعام
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 والصحقح أكف. وقالقا غقر ذلؽ، الؿد: وقال بعضفؿ، الصاع: فؼال بعضفؿ

 .لؿرٍة واحدة، أو غداءٍ ، أو طشاءٍ ، ُيعطك ما يؽػقف مـ صعامٍ 

 .الؿستعانوهـاك أحؽام أخرى متعؾؼة هبذا الباب لؽـ كؽتػل بؿا تؼدم واهلل 
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 درباب الصْو يف الطفس ّغريِ

 

[ِِ  [باُب الصِْو يف الطَّفِس ّغري

l: 

 .أي أحؽام الصقم يف السػر وغقره

 .وباإلجؿاع، وبالسـة، والػطر يف السػر ثابت بالؽتاب

 .[381 :البؼرة] ﴾ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ﴿ : اهلل قال

ـِ  فػل حديث َأكَسِ ، وقد جاءت السـة بذلؽ  َقاَل ْب
ِّ
  َقاَل َرُسقُل : َمالٍِؽ اْلَؽْعبِل

ِ
 اهلل

ْقمَ  إِنَّ »: ملسو هيلع هللا ىلص ـِ الُْؿَسافِرِ الصَّ الَةِ ، اهَّللَ َتَعالَك َوَضَع َط ـِ الَحاِمِؾ َأِو ، َوَشْطَر الصَّ َوَط

َقامَ  ْقَم َأِو الصِّ  ، َوالتِّْرمِِذيُّ ، َرَواُه َأُبق َداُودَ  (1)«الُْؿْرِضِع الصَّ
ُّ
ـُ ، َوالـاَسائِل ، َماَجفْ  َواْب

جف اإلمام القادطل ، وهق حديث ثابت  .يف الصحقح الؿسـد خرا

 سهِ ايصّٛ يف ايطفس؟ :َطأي١

، وأمر بالػطر يف السػر، قد أفطر ملسو هيلع هللا ىلص سقليت يف الباب ما يدل طؾك أن الـبل

 .وصام ورخص يف الصقم أيًضا

 .إذ أن الجؿع بقـ إحاديث الـبقية سبب لؾسالمة مـ ضـ التعارض

 .والصقم يف السػر جائزٌ 
                                                                                       

(، وابـ ماجف 2223(، والـسائل برقؿ: )233(، والرتمذي برقؿ: )2108أخرجف أبق داود برقؿ: ) (1)

 (.3662برقؿ: )
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 سهِ َٔ أْهس دٛاش ايفطس يًُطافس؟ :َطأي١

؛ كؿا قال شقخ اإلسالم ، يستتاب، ومـ أكؽر جقاز الػطر لؾؿسافر
 .ويف السـة، ٕن الرتخقص يف فطر الؿسافر قد جاء يف الؼرآن

 :(209/ 25قال شقخ اإلسالم يف مجؿقع الػتاوى )

َػُر الاِذي  ا السا َػاِق َفَلما اَلُة َفنِكاُف َيُجقُز فِقِف اْلِػْطُر َمَع اْلَؼَضاِء بِاتِّ ُتْؼَصُر فِقِف الصا

َقاِم َأْو َطاِجًزا  ِة َسَقاٌء َكاَن َقاِدًرا َطَؾك الصِّ ُما ْٕ َػاِق ا ِة َوَيُجقُز اْلِػْطُر لِْؾُؿَسافِِر بِاتِّ ؿا
َئِ ْٕ ا

ْقُم َأْو َلؿْ  َيُشؼا بَِحْقُث َلْق َكاَن ُمَسافًِرا فِل الظِّؾِّ َواْلَؿاِء َوَمَعُف  َوَسَقاٌء َشؼا َطَؾْقِف الصا

ـْ َيْخِدُمُف َجاَز َلُف اْلِػْطُر َواْلَؼْصرُ  ـْ َقاَل . َم ـْ : َوَم ـْ َطَجَز َط ٓا لَِؿ َٓ َيُجقُز إ إنا اْلِػْطَر 

ٓا ُقتَِؾ  َقاِم َفنِكاُف ُيْسَتَتاُب َفنِْن َتاَب َوإِ ـْ َأْكَؽَر َطَؾك اْلُؿْػطِِر َفنِكاُف َوكَ . الصِّ َذلَِؽ َم

ـْ َذلَِؽ 
ـْ َقاَل . ُيْسَتَتاُب مِ ـْ َذلَِؽ َفنِنا َهِذِه : َوَم

إنا اْلُؿْػطَِر َطَؾْقِف إْثٌؿ َفنِكاُف ُيْسَتَتاُب مِ

َْحَقاَل ِخاَلُف ِكَتاِب  ْٕ  َوِخاَلُف ُسـاِة َرُسقلِ  ا
ِ
  اهلل

ِ
ةِ َوِخاَلُف  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ُما ْٕ  .إْجَؿاِع ا

 سهِ ايفطس يف ايطفس؟ :َطأي١

 .والػطر يف السػر لقس بقاجب طؾك ققل جؿاهقر العؾؿاء

 .فلوجبقا الػطر، ومـ إلقفؿ مـ الظاهرية، حزم وخالػ يف ذلؽ ابـ

 .َوَأْكَثُر َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ َطَؾك َأكاُف إْن َصاَم َأْجَزَأهُ : (406/ 4قدامة يف الؿغـل ) قال ابـ

ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ  َٓ َيِصحُّ َصْقُم اْلُؿَسافِرِ ، َوُيْرَوى َط  .َأكاُف 

َطاَدةِ  ڤ َكاَن ُطَؿُر َوَأُبق ُهَرْيَرةَ : َقاَل َأْحَؿُد   .َيْلُمَراكِِف بِاإْلِ

ْهِريُّ  ـْ َأبِل َسَؾَؿةَ ، َوَرَوى الزُّ ـْ َأبِقِف ، َط ـِ  َطْبدِ َط ْحَؿ ـِ َطْقٍف  الرَّ : َقاَل َأكاُف ، ڤ ْب

َػِر َكاْلُؿْػطِِر فِل اْلَحَضرِ  ائُِؿ فِل السا ـْ َأْهِؾ الظااِهرِ ، الصا
 ؛ َوَقاَل بَِفَذا َقْقٌم مِ

ِّ
 لَِؼْقِل الـابِل

َػرِ »: ملسو هيلع هللا ىلص ْقُم فِل السَّ ـْ الْبِرِّ الصَّ ُف »، ُمتاَػٌؼ َطَؾقْفِ  «َلْقَس ِم َكَّ ِٕ َػرِ  َو ل السَّ
، َأْفَطَر فِ



 
190 

 

  3/جإفــادة ذوي األفهـــام بشرح عمدة األحكام

 

ا َبَؾَغُف   .«ُأوَلئَِؽ ُهْؿ اْلُعَصاةُ : َقاَل ، َأنَّ َقْقًما َصاُمقاَفَؾؿَّ

ـُ   ، َماَجفْ  َوَرَوى اْب
ِّ
ـْ الـابِل ائُِؿ فِل َرَمَضاَن فِل »: َأكاُف َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص بِنِْسـَاِدِه َط الصَّ

َػرِ   .«َكاْلُؿْػطِرِ فِل اْلَحَضرِ ، السَّ

ُة َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ َطَؾك ِخاَلِف َهَذا اْلَؼْقلِ   هـا. َوَطاما

ـَ َطْؿٍرو  فػل حديث َحْؿَزةَ ، والصحقح أن الػطر لؾؿسافر لقس بقاجب ْب

 
ِّ
َْسَؾِؿل ْٕ   َسَلَل َرُسقَل ، ڤ ا

ِ
ْقَم  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َػِر َوَكاَن َيْسُرُد الصا ْقِم فِل السا ـْ الصا َط

  َفَؼال َرُسقُل 
ِ
 .(1)«إِْن ِشْئَت َفُصْؿ َوإِْن ِشْئَت َفَلْفطِرْ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـِ  ويف صحقح ـِ اْب َٓ َتِعْب َطَؾك »: َقاَل  - اهلل طـفؿا رضك - َطبااسٍ  مسؾؿ َط

ـْ َأْفَطَر َقْد َصاَم َرُسقُل  َٓ َطَؾك َم ـْ َصاَم َو   َم
ِ
َػِر َوَأْفَطرَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  .(2)«فِل السا

ـْ َجابِرِ  ـْ َط ـِ َطبْدِ  وَط   ْب
ِ
  َأنا َرُسقَل ، ڤ اهلل

ِ
َة  َخَرَج َطاَم اْلَػتِْح إَِلك ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َمؽا

ـْ َماٍء ، َفَصاَم الـااُس ، فِل َرَمَضاَن َفَصاَم َحتاك َبَؾَغ ُكَراَع اْلَغِؿقؿِ 
ُثؿا َدَطا بَِؼَدٍح مِ

إِنا َبْعَض الـااِس َقْد : َفِؼقَؾ َلُف َبْعَد َذلَِؽ ، ُثؿا َشِرَب ، َحتاك َكَظَر الـااُس إَِلْقفِ ، َفَرَفَعفُ 

 .(3)«ُأوَلئَِؽ اْلُعَصاةُ ، اْلُعَصاةُ ُأوَلئَِؽ »: َفَؼاَل ، َصامَ 

ـْ َأبِل َسِعقٍد اْلُخْدِريِّ  ويف صحقح مسؾؿ   َغَزْوكَا َمَع َرُسقلِ »: َقاَل ، ڤ َط
ِ
 اهلل

ـْ َرَمَضانَ  ملسو هيلع هللا ىلص
ـْ َأْفَطرَ ، لِِستا َطْشَرَة َمَضْت مِ ـْ َصاَم َومِـاا َم َفَؾْؿ َيِعِب ، َفِؿـاا َم

ائُِؿ َطَؾك اْلُؿْػطِرِ  ائِؿِ ، الصا َٓ اْلُؿْػطُِر َطَؾك الصا  .(4)«َو

                                                                                       

 .ڤ(، مـ حديث طائشة 3323(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3111أخرجف البخاري يف صححقف برقؿ: ) (1)

 (.3331أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (2)

 (.3331أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (3)

(، ومسؾؿ برقؿ: 3112(، وجاء طـد البخاري برقؿ: )3336أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (4)

 .ڤبـ مالؽ  (، مـ حديث أكس3338)
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 أّ ايفطس؟، ايصّٛ، أُٜٗا األفطٌ يف ايطفس :َطأي١

 :اختؾػ العؾؿاء يف إفضؾ

كؿا يف حديث ، اهلل ٕكف أخذ برخصة؛ فذهب بعضفؿ إلك تػضقؾ الػطر

 َأِجُد بِل  َيا َرُسقَل »: َأكاُف َقاَل ، طؿرو إسؾؿل طـد مسؾؿ حؿزة ابـ
ِ
ًة َطَؾك اهلل ُققا

َػرِ  َقاِم فِل السا  ُجـَاٌح ؟، الصِّ
ا
  َفَؼاَل َرُسقُل ، َفَفْؾ َطَؾل

ِ
ـَ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل   ِهَل ُرْخَصٌة ِم

ِ
، اهَّلل

ـٌ  ـْ َأَخَذ بَِفا َفَحَس ـْ َأَحبَّ َأْن َيُصقمَ ، َفَؿ  .(1)«َفاَل ُجـَاَح َطَؾْقفِ ، َوَم

، الصقم يف السػرفؿـ كان ٓ يشؼ طؾقف : والؿسللة تعقد إلك التػصقؾ

 .ومسابؼة إلك الخقرات، ٕن يف صقامف براءة لؾذمة؛ فصقامف أفضؾ

ٕن الصقم يف السػر قد ؛ فػطره أفضؾ، ومـ كان يشؼ طؾقف الصقم يف السػر

إٓ أكف قد يجب الػطر يف السػر بؾ ، وربؿا لحؼف الضعػ، يجعؾف يتثاقؾ العبادة

أو لحؼ ، فقحتاجقن إلك ققة، لؾؽػارويف الحضر إذا كان الؿسؾؿقن يف جفاد 

 .لؿا يليت مـ إحاديث، ربؿا أدى إلك ضرره؛ الصائؿ إرهاق

 :(50/ 2يف زاد الؿعاد ) الؼقؿ  قال ابـ

ْوا َطَؾك قَِتالِفِ  ِهْؿ لَِقَتَؼقا ـْ َطُدوِّ
 .َوَكاَن َيْلُمُرُهْؿ بِاْلِػْطِر إَِذا َدَكْقا مِ

ِهْؿ َفَفْؾ َفَؾِق اتاَػَؼ مِْثُؾ َهَذا فِل  ًة َلُفْؿ َطَؾك لَِؼاِء َطُدوِّ اْلَحَضِر َوَكاَن فِل اْلِػْطِر ُققا

ُفَؿا َدلِقاًل  ِن َأَصحُّ َٓ َوبِِف ، تقؿقة َوُهَق اْختَِقاُر ابـ، َأنا َلُفْؿ َذلَِؽ : َلُفُؿ اْلِػْطُر؟ فِقِف َقْق

ا َلُؼقا اْلَعُدوا  ْساَلمِقاَة َلؿا
َٓ َرْيَب َأنا اْلِػْطَر لَِذلَِؽ ، بَِظاِهِر ِدَمْشَؼ  َأْفَتك اْلَعَساكَِر اإْلِ َو

َػرِ  ِد السا ـَ اْلِػْطِر لُِؿَجرا
َبْؾ إَِباَحُة اْلِػْطِر لِْؾُؿَسافِِر َتـْبِقٌف َطَؾك إَِباَحتِِف فِل َهِذِه ، َأْوَلك مِ

َة ُهـَاَك تَ ، َفنِكاَفا َأَحؼُّ بِِجَقاِزهِ ، اْلَحاَلةِ  َنا اْلُؼقا
ِ
َة ُهـَا َلُف ، ْخَتصُّ بِاْلُؿَسافِرِ ٕ َواْلُؼقا
                                                                                       

 (.3323أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (1)
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ـَ  َػرِ ، َولِْؾُؿْسؾِِؿق ِة السا ـْ َمَشؼا
َة اْلِجَفاِد َأْطَظُؿ مِ َنا َمَشؼا

ِ
َنا اْلَؿْصَؾَحَة اْلَحاِصَؾَة ، َوٕ

ِ
َوٕ

ـَ اْلَؿْصَؾَحِة بِِػْطِر اْلُؿَسافِرِ 
َنا ، بِاْلِػْطِر لِْؾُؿَجاِهِد َأْطَظُؿ مِ

ِ
 ۇ﴿: اهلَل َتَعاَلك َقاَل  َوٕ

ةِ . [60: إكػال] ﴾ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ـْ َأْطَظِؿ َأْسَباِب اْلُؼقا
َؼاِء مِ  هـا. َواْلِػْطُر ِطـَْد الؾِّ

 َا سهِ ايفطس يف ضفس املعص١ٝ؟ :َطأي١

 :اختؾػ العؾؿاء يف حؽؿ السػر الذي ُيػَطر فقف

 .الطاطة سػر يف يؽقن وإكؿا ؛الؿعصقة سػر يف الػطر جقاز طدم طؾك فجؿفقرهؿ

، وطؾك هذا شقخـا مؼبؾ ، حزم ومـفؿ ابـ: وذهب بعض الؿحؼؼقـ
إلك أن مـ سافر جاز لف الػطر يف ، وغقرهؿ مـ أهؾ العؾؿ، اهلل وشقخـا يحقك حػظف

 .إٓ أن صاحب سػر الؿعصقة آثؿ يف سػره، أو معصقة، السػر سقاًء كان يف سػر صاطة

يرتخص  فؽقػ، اهلل  الػطر يف السػر رخصة مـ: الجؿفقر بلنواستدل 

 .اهلل  وهق خرج يف معصقة

 َت٢ ٜفطس َٔ أزاد ايطفس؟ :َطأي١

ـْ ( 211)واستدلقا بؿا أخرج الرتمذي ، يػطر يف بقتف: قال بعضفؿ دِ َط ـِ  ُمَحؿا ْب

ـِ َمالٍِؽ فِل َرَمَضاَن َوُهَق ُيِريُد َسَػًرا َوَقْد ُرِحَؾْت َلُف  َأَتْقُت َأَكَس »: َكْعٍب َأكاُف َقاَل  ْب

َػرِ َراِحَؾُتُف   ،«ُسـاٌة َقاَل ُسـاٌة ُثؿا َرِكَب : َفَدَطا بَِطَعاٍم َفَلَكَؾ َفُؼْؾُت َلفُ ، َوَلبَِس ثَِقاَب السا

 .والحديث مخرج يف الصحقح الؿسـد لؾشقخ مؼبؾ 

بـ  وهق أن محؿد، بؾػظ غقر هذا ؿ يف العؾؾوقد ذكر الحديث أبق حات

 .«سـة قال لقس بسـة»: ڤ قال ٕكس، كعب

فال يجقز لؾؿسافر أن يػطر حتك يضرب يف ، وطؾك الؼقل بنطالل الحديث

، ٕكف قد يحال بقـف وبقـ السػر؛ وٓ يجقز لف أن يبقت الػطر مـ الؾقؾ، إرض
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 .«إطؿال بالـقاتإكؿا »: لحديث، فال يؼع مـف بعد ذلؽ الصقام

 :(53/ 2الؼقؿ يف زاد الؿعاد يف هدي خقر العباد ) قال ابـ

ـْ َغْقِر اْطتَِباِر ُمَجاَوَزِة اْلُبُققِت 
َػَر ُيْػطُِروَن مِ ـَ ُيـِْشُئقَن السا َحاَبُة ِحق ، َوَكاَن الصا

َرِكْبُت َمَع أبل : جرببـ  طبقد)»َكَؿا َقاَل ، ملسو هيلع هللا ىلص َوُيْخبُِروَن َأنا َذلَِؽ ُسـاُتُف َوَهْدُيفُ 

  بصرة الغػاري َصاِحِب َرُسقلِ 
ِ
ـَ اْلُػْسَطاِط فِل َرَمَضانَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

َفَؾْؿ ، فِل َسِػقـٍَة مِ

ْػَرةِ  َأَلْسَت َتَرى اْلُبُققَت؟ َقاَل : ُقْؾُت . اْقَتِرْب : َقاَل . ُيَجاِوِز اْلُبُققَت َحتاك َدَطا بِالسُّ

ـْ ُسـاةِ : أبق بصرة   َرُسقلِ  َأَتْرَغُب َط
ِ
 . (1)؟(«ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ِة فِل َسِػقـَةٍ »: َوَلْػُظ أحؿد ْسَؽـَْدِريا
ـَ اْلُػْسَطاِط إَِلك اإْلِ

، َركِْبُت َمَع أبل بصرة مِ

َبْت  ـْ َمْرَساَها َأَمَر بُِسْػَرتِِف َفُؼرِّ
ا َدَكْقَكا مِ ُثؿا َدَطاكِل إَِلك اْلَغَداِء َوَذلَِؽ فِل ، َفَؾؿا

ـْ ُسـاِة : َفُؼْؾُت . َرَمَضانَ   َما َتَغقاَبْت َطـاا َمـَاِزُلـَا َبْعُد؟ َقاَل َأَتْرَغُب َط
ِ
َيا أبا بصرة َواهلل

  َرُسقلِ 
ِ
ـَ َحتاك َبَؾْغـَا: َقاَل . َفُؽْؾ : َقاَل . َٓ : ؟ َفُؼْؾُت  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  هـا. «َفَؾْؿ َكَزْل ُمْػطِِري

 ايفطس ملٔ ضافس؟َا ضابط املطاف١ اييت ٜػسع فٝٗا  :َطأي١

 :اختؾػ العؾؿاء يف مسافة الػطر

 .أو بعقره، فحددها الجؿفقر بققمقـ لؾؿسافر طؾك قدمف

 .وحددها الحـػقة بثالثة أيام

 .الػطر فقف وجاز ،الؼصر فقف وجب ،سػر أكف البؾد أهؾ طؾقف اصطؾح ما أن والصحقح

ـْ »: (53/ 2الؼقؿ فقزاد الؿعاد ) قال ابـ
ـْ مِ َتْؼِديُر اْلَؿَساَفِة  ملسو هيلع هللا ىلص َهْديِفِ َوَلْؿ َيُؽ

ائُِؿ بَِحد   تِل ُيْػطُِر فِقَفا الصا ءٌ ، الا
ْ
َٓ َصحا َطـُْف فِل َذلَِؽ َشل  هـا. «َو

                                                                                       

 .(2132) وأحؿد (2181) َرَواُه أبق داود (1)
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 :(211/ 25وقال شقخ اإلسالم كؿا يف مجؿقع الػتاوى )

َػِر الاِذي ُيْؼَصُر فِقِف َوُيْػَطرُ » ا مِْؼَداُر السا  َوَأْحَؿد َفَؿْذَهُب َمالٌِؽ : َوَأما
ِّ
افِِعل َوالشا

ـَ  َْقَداِم َوُهَق ِستاُة َطَشَر َفْرَسًخا َكَؿا َبْق ْٕ بِِؾ َوا ـِ بَِسْقِر اإْلِ ـِ َقاِصَدْي َأكاُف َمِسقَرُة َيْقَمْق

ةَ  َة َوُجدا َة وطسػان َوَمؽا ـْ َوَقاَل َصاِئَػٌة مِ . َمِسقَرُةَثاَلَثِة َأياامٍ : َوَقاَل َأُبق َحـِقَػةَ . َمؽا

َؾِػ َواْلَخَؾِػ  ـِ : السا ـْ َيْقَمْق
 هـا. «َوَهَذا َقْقٌل َقِقيٌّ . َبْؾ َيْؼُصُر َوُيْػطُِر فِل َأَقؾِّ مِ

 :املطافس ايرٟ ٜسدع إىل بٝت٘ َفطّسا :َطأي١

 :مـ كان مسافًرا وهق صائؿ ثؿ رجع إلك بقتف اختؾػ فقف أهؾ العؾؿ

 .فذهب بعض أهؾ العؾؿ إلك أكف يؿسؽ بؼقة الققم

أو ، فؾف أن يلكؾ، اهلل  ٕكف مػطر برخصة؛ يؿسؽ والصحقح أكف ٓ

 .وهذا اختقار شقخ اإلسالم، ثؿ يؼضل بعد، يشرب

 :ثِ ْصٍ بٝت٘ قبٌ إٔ ٜفطس، إذا زدع املطافس َٔ ضفسٙ :َطأي١

 .بؾ يجب طؾقف أن يتؿ صقمف؛ ٓ يجقز لف الػطر

ٜػٌُ ست٢ أّ ، ٌٖ ايفطس يف ايطفس خيص صّٛ ايٓاف١ً :َطأي١

 صٝاّ ايفسض؟

واستدلقا ، ذهب جؿع مـ أهؾ العؾؿ إلك أن الؿسافر يػطر مـ صقام الـافؾة

 .بـ طؿرو إسؾؿل وقد تؼدم يف قصة حؿزة ڤ بحديث طائشة

بـ طؿرو إسؾؿل  لحديث حؿزة؛ لؽـ الصحقح أكف يجقز يف صقام الػرض

ـَ »: طـد مسؾؿ   ِهَل ُرْخَصٌة ِم
ِ
 .«اهَّلل

 .فؾف ذلؽ فؼد دل الحديث طؾك الرخصة، يصقمومـ أحب أن 

 .وهذا كقع مـ إطذار التل يباح الػطر يف رمضان بسببفا
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 ذنس بعض األعراز اييت جيب فٝٗا ايفطس يف زَطإ؟ :َطأي١

الحقض والـػاس وخشقة : ومـ إطذار التل يجب بسببفا الػطر يف رمضان

 .اهلل الفؾؽة أو الضعػ لؾؿجاهد يف سبقؾ

 ذنس بعض األعراز اييت ٜباح فٝٗا ايفطس يف زَطإ؟ :َطأي١

 :وأما إطذار التل يباح هبا الػطر يف رمضان فؿـفا

قد رخص لؾحبؾك أن تػطر يف  ملسو هيلع هللا ىلص فنن الـبل؛ الحؿؾ يف الـساء: إول

 .وحؽؿفا حؽؿ الؿريض، رمضان

ـِ َمالٍِؽ الؼشقري َرُجٌؾ  َأَكسِ  كؿا يف حديث، الؿرضع: الثاين ـْ ْب َبـِل  مِ

  َطْبدِ 
ِ
ـِ َكْعٍب  اهلل   َأَغاَرْت َطَؾْقـَا َخْقُؾ َرُسقلِ : َقاَل ، ْب

ِ
  َفَلَتْقُت َرُسقَل ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ى ـِ »: َفَؼاَل ، إِكِّل َصاِئؿٌ : َفُؼْؾُت ، «اْدُن َفُؽْؾ »: َفَؼاَل ، َفَقَجْدُتُف َيَتَغدا ْثَؽ َط اْدُن ُأَحدِّ

َقامِ  ْقِم َأِو الصِّ اَلةِ  إِنَّ ، الصَّ ْقَم َوَشْطَر الصَّ رِ الصَّ
ـِ اْلُؿَسافِ ـِ ، اهَّللَ َتَعاَلك َوَضَع َط َوَط

َقامَ  ْقَم َأِو الصِّ  ، «اْلَحاِمِؾ َأِو اْلُؿْرِضِع الصَّ
ُّ
 َلَؼْد َقاَلُفَؿا الـابِل

ِ
َأْو ، كِْؾَتْقِفَؿا ملسو هيلع هللا ىلص َواهلل

َٓ َأُكقنَ ، إِْحَداُهَؿا   َفَقا َلْفَػ َكْػِسل َأْن 
ِّ
ـْ َصَعاِم الـابِل

 .(1)«ملسو هيلع هللا ىلص َصِعْؿُت مِ

 .بالػطر حػاًضا طؾك غذاء ولدها ملسو هيلع هللا ىلص اهلل فؼد رخص لفا رسقل

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ﴿: لؼقلف تعالك، الؿريض مرضا غقر مفؾؽ: الثالث

 .[381: البؼرة] ﴾ڇ ڇ چ چ چ چ

 ٌٖ نٌ َسض جيٛش فٝ٘ ايفطس أّ َع املػك١؟ :َطأي١

 .معف الصقام الجؿفقر طؾك أكف الؿرض الذي يثؼؾ
                                                                                       

(، 3662) (، وابـ ماجف2223(، والـسائل )233(، والرتمذي )2108أخرجف أبق داود يف ســف برقؿ: ) (1)

 (.322برقؿ: ) وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل 



 
196 

 

  3/جإفــادة ذوي األفهـــام بشرح عمدة األحكام

 

جاز فقف ، وذهب البخاري وغقره مـ أهؾ العؾؿ إلك أن ما أصؾؼ طؾقف مرض

 .الػطر وهذا هق الؼقل الصحقح

 .فؿتك ُسؿل اإلكسان مريًضا جاز لف أن يرتخص برخصة الؿرض

 ٌٖ املػك١ اييت تٛدد يف بعض األعُاٍ تبٝح ايفطس ألصشابٗا؟ :َطأي١

آطذار  فال يجقز ولقس هق مـ، آطؿال وغقرهاأما الػطر بسبب الؿشؼة يف 

 .الؿبقحة لؾػطر

 .ٕكف لقس مـ آطذار؛ فال يجقز لف الػطر، أو كان يف طؿؾ، لق أشتد الحر: مثالف
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 جْاش الصٔاو ّالفطس يف الطفس

 
 

ـْ َطائَِشةَ  - 191 ـَ َطْؿرٍو إَْسَؾِؿلَّ  َأنَّ َحْؿَزةَ »: ڤ )َط َـّبِلِّ َقاَل ، ڤ ْب : ملسو هيلع هللا ىلص لِؾ

قَامِ  َػرِ؟ َوَكاَن َكثِقَر الصِّ  .((1)«إْن ِشئَْت َفُصْؿ َوإِْن ِشئَْت َفلَْفطِرْ »: َفَؼاَل ، َأَأُصقُم فِل السَّ

l: 

 كػسف أخرجف مسؾؿ مـ حديث َحْؿَزةَ 
ِّ
َْسَؾِؿل ْٕ ـِ َطْؿٍرو ا َيا : َأكاُف َقاَل ، ڤ، ْب

  َرُسقَل 
ِ
ًة َطَؾك ، اهلل َػرِ َأِجُد بِل ُققا قَاِم فِل السا  ُجـَاٌح؟ َفَؼاَل َرُسقُل ، الصِّ

ا
  َفَفْؾ َطَؾل

ِ
 اهلل

ـَ »: ملسو هيلع هللا ىلص   ِهَل ُرْخَصٌة ِم
ِ
ـْ َأَخَذ بَِفا، اهَّلل ـْ َأَحبَّ َأْن َيُصقَم َفاَل ُجـَاَح ، َفَؿ ـٌ َوَم َفَحَس

 .(2)«َطَؾْقفِ 

ره ، ڤ مـ أفاضؾ الصحابة: «ڤ بـ طؿرو إسؾؿل حؿزة»: قوله أما

وهق الذي قدم بخرب فتح أجـاديـ إلك أبل بؽر ، طؾك سرية ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل

 .وكان يسرد الصقم يف السػر سرًدا، ڤ الصديؼ

بؾ إكف يجد ، بقان أن اإلكسان إذا تعقد طبادة وأحبفا فنهنا تسفؾ طؾقف: وفيه

 .الؿشؼة يف خالففا

فؼد كان ٓ يققد يف بقتفؿ الـار إٓ إذا ، ڤ أبق أمامة وكان يسرد الصقام

ـْ َأبِل أمامةَ ، جاءهؿ ضقػ   َرُسقَل ُقْؾُت َيا : َقاَل ( 22310طـد أحؿد ) ڤ فَع
ِ
اهلل

                                                                                       

 (.3323(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3111أخرجف البخاري يف صححقف برقؿ: ) (1)

 (.3323أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (2)
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ْقمِ »: ُمْركِل بَِعَؿٍؾ َقاَل  ُف ٓ ِطْدَل َلفُ ، َطَؾْقَؽ بِالصَّ  .«َفنِكَّ

 .سمال أهؾ العؾؿ فقؿا ُيشؽؾ: ويف احلديث مً الفوائد

 .اهلل  إٓ بؿا ثبت يف ديـ أن اإلكسان ٓ يتعبد: وفيه
قَامِ »: قوله َػرِ؟ َوَكاَن َكثِقَر الصِّ  .أي هؾ يجقز لل الصقم يف السػر: «أَأَُصقُم فِل السَّ

قد أذن لفؿ  اهلل  كاكقا يعؾؿقن أن ڤ يف هذا دلقؾ طؾك أن الصحابة

 .يف الػطر يف السػر

 .«إْن ِشْئَت َفُصْؿ َوإِْن ِشْئَت َفَلْفطِرْ »: قوله

وخقره بقـ ، ملسو هيلع هللا ىلص فرخص لف الـبل، «بل ققةأجد »: أكف قال لؿسؾؿ يف رواية

 .الصقم والػطر

فدل ذلؽ طؾك أن الػطر والصقم لقسا بقاجبقـ طؾك الؿسافر وذهبت 

الظاهرية إلك وجقب الػطر طؾك الؿسافر وذكر شقخ اإلسالم أكف مروري طـ 

 .بـ طقف واهلل أطؾؿ الرحؿـ أبل هريرة وطبد

وٓ ، يزطؿقن أن اإلكسان ٓ مشقئة لفرد طؾك الؼدرية والجربية الذيـ : وفيه

 .قد أثبت لفؿ مشقئة وقدرة ملسو هيلع هللا ىلص فنن الـبل، وٓ استطاطة، قدرة
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ـْ َأَكسِ  - 192 ـِ َمالٍِؽ  )َط َفَؾْؿ َيِعِب  ملسو هيلع هللا ىلص ُكـَّا ُكَساِفُر َمَع الـَّبِلِّ »: َقاَل  ڤ ْب

ائُِؿ َطَؾك اْلُؿْػطِرِ  ائِؿِ ، الصَّ  .((1)«َوٓ اْلُؿْػطُِر َطَؾك الصَّ

l: 

 .وجاء طـ طائشة وهق مخرج يف الصحقح

ُر َمَع الـَّبِلِّ »: قوله
 .«ملسو هيلع هللا ىلص ُكـَّا ُكَسافِ

 .ومـفؿ الؿػطر، ومـفؿ الصائؿ، اهلل طؾقفؿ أي الصحابة رضقان

ائُِؿ َطَؾك اْلُؿْػطِرِ »: قوله  .دلقؾ طؾك جقاز إمريـ: «َفَؾْؿ َيِعِب الصَّ

 .طؾك ذلؽ فصار شرًطا ملسو هيلع هللا ىلص ويف هذا تؼرير الـبل

حقث أكف رخص لفؿ يف الػطر يف ؛ بالؿممـقـ اهلل  ويف الحديث رحؿة

 .لؿا يؾحؼ الؿسافر مـ إتعاب وإثؼال، السػر

ػرُ »: ڤ فػل حديث أبل هريرة ـَ  ِقطعةٌ  السَّ َيؿـُع أحَدُكؿ كقَمُف ، العذاِب  م

ؾ إلك ، وجِففِ  مـ فنذا قَضك حُدُكؿ َْهؿَتفُ ، وصعاَمُف وشراَبف ُ  .(2)«َأْهِؾفِ فؾقعجِّ

ائُِؿ َطَؾك اْلُؿْػطِرِ »: قوله  .«َفَؾْؿ َيِعِب الصَّ

أما ما وافؼ الشرع فال ، أن اإلكسان إذا أطاب فؾقعب ما خالػ الشرع: فيه

إٓ أن مـ أخذ ؛ أو أخذ بالعزيؿة، سقاء أخذ بالرخصة، يجقز أن يعاب صاحبف

 .وبراءة الذمة فقف ٓحؼف، بالعزيؿة فلجره أطظؿ

طـف  فؾق كان الصقم يف السػر مؿـقًطا لزجر؛ ملسو هيلع هللا ىلص آستدٓل بنقرار الـبل :وفيه

 .إمريـ دل طؾك جقاز، طؾك الصقم والػطر ملسو هيلع هللا ىلص ولؽـ لؿا أقرهؿ الـبل، ملسو هيلع هللا ىلص الـبل
                                                                                       

 (.3338(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3112أخرجف البخاري يف صححقف برقؿ: ) (1)

 (.3122(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3801أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (2)
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ْرَداءِ  - 193 ـْ َأبِل الدَّ   َخَرْجـَا َمَع َرُسقلِ »: َقاَل  ڤ )َوَط
ِ
فِل َشْفرِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

ل َحر  َشِديدٍ 
ِة اْلَحرِّ ، َرَمَضاَن فِ ـْ ِشدَّ ، َحتَّك إْن َكاَن َأَحُدَكا َلَقَضُع َيَدُه َطَؾك َرْأِسِف ِم

قـَا َصائٌِؿ إَّٓ َرُسقُل 
  َوَما فِ

ِ
  َوَطْبُد  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

ِ
ـُ َرَواَحةَ  اهَّلل  . ((1)«ْب

l: 

بـ مالؽ، وققؾ ابـ ثعؾبة، وققؾ غقر ذلؽ،  هق طقيؿر: «أبق الدرداء»: قوله

 .ڤ مـ زهاد الصحابة، ڤ الخزرجل، أسؾؿ بعد بدر

 َت٢ ناْت ٖرٙ ايطفس٠؟ :َطأي١

والصحقح أهنا ، وقد ذهب بعض أهؾ العؾؿ أن هذه السػرة سػرة فتح مؽة

 .قتؾ شفقًدا يف غزوة ممتة ڤ بـ رواحة ٕن طبداهلل؛ لقست هل

 .كان يف غزوة بدروذهب بعضفؿ إلك أن هذا 

اهلل  ،ففل سػرة أخرى، لؿ يؽـ أسؾؿ يقمئذ، ڤ والصحقح أن أَبا الدرداء

 .أطؾؿ متك كاكت

  َخَرْجـَا َمَع َرُسقلِ »: قوله
ِ
 .«ِفل َحر  َشِديدٍ ، فِل َشْفرِ َرَمَضانَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

 .جقاز السػر يف رمضان: فيه

أمـ طؾك كػسف السالمة إذا كان اإلكسان قد ؛ جقاز السػر يف شدة الحر: وفيه

 .مـ الفؾؽة

 ۀ﴿: يؼقل اهلل  فنن؛ أما إذا كان يشعر أن سػره سقمدي إلك هالكف

 .[313: البؼرة] ﴾ہ ہ ہ ۀ

                                                                                       

 (.3322(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3131أخرجف البخاري يف صححقف برقؿ: ) (1)
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ِة اْلَحرِّ »: قوله ـْ ِشدَّ  .«َحتَّك إْن َكاَن َأَحُدَكا َلَقَضُع َيَدُه َطَؾك َرْأِسِف ِم

يؽـ لفؿ ولؿ ، إذ لؿ يؽـ لفؿ مظالت؛ ڤ ضقؼ حال الصحابة: فيه

فتح طؾك  اهلل  ثؿ إن، وٓ قالكس لبعضفؿ، وربؿا حتك وٓ طؿائؿ، طقازل

 .طباده الؿممـقـ

قـَا َصائٌِؿ إَّٓ َرُسقُل »: قوله
  َوَما فِ

ِ
  َوَطْبُد  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

ِ
ـُ َرَواَحة اهَّلل  .«ْب

،  اهلل يف ذات، مـ حسـ الجفاد لـػسف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ما كان طؾقف رسقل: فيه
 .اهلل  لؾقصقل إلك مرضات ڤ بعض أصحابفوكذلؽ ما بذلف 

إٓ أكف سقليت معـا ؛ كؿا كان يصقم يف حضره، كان يصقم يف سػره ملسو هيلع هللا ىلص فالـبل

 .أكف أفطر خشقًة الضعػ طؾك جقش الؿسؾؿقـ

  َوَطْبُد »: قوله
ِ
ـُ َرَواَحةَ  اهَّلل  .«ڤ ْب

كؿا ، مـ شعراء الؿسؾؿقـ الذيـ كافحقا طـ الديـ بللسـتفؿ ڤ كان

 .شفقًدا يف غزوة ممتة اهلل  حتك لؼل، بلكػسفؿكافحقا 

، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل طؾك متابعة رسقل ڤ بـ رواحف شدة حرص طبداهلل: وفيه

 .اهلل  وطؾك الؿبادرة إلك مرضاه، وطؾك التلسل بػعؾف
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ـْ َجابِرِ  - 194 ـِ َطْبدِ  )َط   ْب
ِ
  َكاَن َرُسقُل »: َقاَل  ڤ اهَّلل

ِ
َفَرَأى ، فِل َسَػرٍ  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

َؾ َطَؾْقفِ  ـْ اْلبِرِّ : َقاَل ، َصائِؿٌ : َما َهَذا ؟ َقاُلقا: َفَؼاَل ، ِزَحاًما َوَرُجاًل َقْد ُضؾِّ َلْقَس ِم

َػرِ  ل السَّ
َقاُم فِ َص َلُؽؿْ  َطَؾْقُؽْؿ بُِرْخَصةِ »: َوفِل َلْػٍظ لُِؿْسِؾؿٍ  .(1)«الصِّ  الَّتِل َرخَّ

ِ
 (.«اهَّلل

l: 

  َكاَن َرُسقُل »: قوله 
ِ
 :«فِل َسَػرٍ  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

 :ناْت ع٢ً أْٛاع ٚأضفاز ايٓيب  

 .بعد الفجرة اهلل وكان هذا أغؾب أسػار الـبل  سػر لؾجفاد يف سبقؾ: إول

 .سػر الحج أو العؿرة: الثاين

 .سػر لتجارة وكان قبؾ بعثتف : الثالث

 سػر الفجرة.الرابع: 

 .ازدحؿقا طؾك شلءوقد ، أي رأى أكاًسا مجتؿعقـ: «َفَرَأى ِزَحاًما»: قوله

َؾ َطَؾْقفِ »: قوله أو لِحَؼف ، بسبب أكف قد سؼط مـ شدة الحر: «َوَرُجاًل َقْد ُضؾِّ

 .ٕن الحر الشديد مع الصقام قد يذهب معف ققى اإلكسان؛ الضرر مـ شدة الحر

 .فنهنا قد ُتِذهب ذلؽ كؾف؛ فضقؾة الظؾ وشرب الؿاء البارد: وفيه

 .«َما َهَذا ؟: َفَؼاَل »: قوله

 .وقد يؽقن السمال طـ ماهقة الشلء، السمال طؿا يطرأ: فيه

 .أي سبب ذلؽ الصقم: «َصائِؿٌ : َقاُلقا»: قوله

َػرِ »: قوله ل السَّ
َقاُم فِ ـْ اْلبِرِّ الصِّ بجؿقع  اهلل  أي أن الرب صاطة: «َلْقَس ِم

                                                                                       

 (.3333صحقحف برقؿ: ) (، ومسؾؿ يف3116أخرجف البخاري يف صححقف برقؿ: ) (1)
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 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿: قال تعالك، أكقاطفا

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

 ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ

 .[322: البؼرة] ﴾ڎ ڎ ڌ ڍڌ

وإن كان ٓ ، إن كان الصقام يشؼ طؾك الؿسافر فرتكف هق الرب، اهلل فالرب صاطة

 .ولق أخذ بالرخصة ففق أفضؾ؛ فصقامف جائز، يشؼ طؾقف

ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ ، أن الديـ يسر: وفيه  ، ڤ فَع
ِّ
ـْ الـابِل ـَ »: َقاَل ، ملسو هيلع هللا ىلص َط ي إِنَّ الدِّ

َّٓ َغَؾَبفُ ، ُيْسرٌ  ـَ َأَحٌد إِ ي ـْ ُيَشادَّ الدِّ ُدوا َوَقاِرُبقا، َوَل َواْسَتِعقـُقا ، َوَأْبِشُروا، َفَسدِّ

ْوَحةِ ، بِاْلَغْدَوةِ  ْلَجةِ ، َوالرَّ ـْ الدُّ  .(1)«َوَشْلٍء ِم

ـْ  جاء كؿا، الجـة إلك يوالرب يفد، أن الصقام مـ أطؿال الرب: وفيه   َطْبدِ  َط
ِ
 اهلل

ـِ  ،ڤ َمْسُعقدٍ  اْبـ   َط
ِّ
ْدَق  إِنَّ »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص الـابِل  َيْفِدي البِرَّ  َوإِنَّ ، البِرِّ  إَِلك َيْفِدي الصِّ

ُجَؾ  َوإِنَّ ، الَجـَّةِ  إَِلك يًؼالَ  الرَّ ، َوإِنَّ الَؽِذَب َيْفِدي إَِلك الُػُجقرِ . َقْصُدُق َحتَّك َيُؽقَن ِصدِّ

ُجَؾ لََقْؽِذُب َحتَّك ُيْؽتََب ِطـَْد ، الُػُجقَر َيْفِدي إَِلك الـَّارِ َوإِنَّ  اًبا َوإِنَّ الرَّ  َكذَّ
ِ
 .(2)«اهَّلل

اهلل  ٕن ،فنكف يحرم طؾقف الصقام؛ إٓ لؿـ تضرر، جقاز الصقام يف السػر: وفيه

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ﴿: يؼقل﴾. 
، [286: البؼرة] ﴾ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ﴿: يؼقل اهلل  وٕن

: اهلل  ويؼقل، [36: التغابـ] ﴾ھ ہ ہ ہ﴿: يؼقل اهلل  وٕن
                                                                                       

 (.11أخرجف البخاري يف صححقف برقؿ: ) (1)

 (.2602(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )6011أخرجف البخاري يف صححقف برقؿ: ) (2)
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: ويؼقل ، [21: الـساء] ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ﴿

 ے ھ ھ ھھ﴿: ويؼقل ، [313: البؼرة] ﴾ہہ ہ ہ ۀ ۀ﴿

 .[313: البؼرة] ﴾ے

فنن اإلسالم جاء ؛ وطؼؾف، وبدكف، أن اإلكسان يؼدم إرفؼ بجسؿف: وفيه

 .بحػظ الضروريات

 اهلل سؿعت رسقل: قال، ڤ بـ طاصؿ إشعري مـ حديث كعب جاء: فائدة

ـَ اْمبِرِّ اْمِصَقاُم فِل اْمَسَػرِ »: بؼقل ملسو هيلع هللا ىلص  .أخرجف أحؿد وسـده صحقح (1)«َلقَْس ِم

لؽـ هؾ تؽؾؿ هبا ، ويتؽؾؿ هبا أكاس كثقر يف الؿـاصؼ القؿـقة، وهذه لغة حؿقر

أن السبب الذي جعؾ : وققؾ، أما الحديث فؼد أطؾف بعض أهؾ العؾؿ، ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

 .هق أن الرجؾ كان متؽؾًؿا هبا واهلل أطؾؿ، الؾفجة يتؽؾؿ هبذه ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

َص َلُؽؿْ  َطَؾْقُؽْؿ بُِرْخَصةِ »: َوفِل َلْػٍظ لُِؿْسِؾؿٍ   الَّتِل َرخَّ
ِ
 .«اهَّلل

 :(184/ 4قال الحافظ يف فتح الباري )

ْقِم فِل  ِة َأنا َكَراَهَة الصا ـْ ُهَق فِل مِْثِؾ َهِذِه اْلَحاَلِة َهِذِه اْلِؼصا ٌة بَِؿ َػِر ُمْخَتصا السا

ـْ 
ْقِم مِ ـَ الصا

ْقُم َوَيُشؼُّ َطَؾْقِف َأْو ُيَمدِّي بِِف إَِلك َتْرِك َما ُهَق َأْوَلك مِ ـْ ُيْجِفُدُه الصا مِؿا

ْقُم فِل ال ـَ اْلبِرِّ الصا
ُل َقْقُلُف َلْقَس مِ َػِر َطَؾك مِْثِؾ َهِذِه اْلَحاَلِة َقاَل ُوُجقِه اْلُؼَرِب َفُقـَزا سا
                                                                                       

(: قؾت: 123يف اإلرواء برقؿ: ) قال اإلمام إلباين (، 21621أخرجف أحؿد يف مسـده برقؿ: ) (1)

بـ الـعؿان السؼطل، وهق شقخ  وهذه الزيادة طـ سػقان شاذة، بؾ مـؽرة، تػرد هبا شقخ الطحاوي محؿد

(: 313)ص« التؾخقص»قال الحافظ يف ثؿ الحافظ،... « الؿقزان»مجفقل كؿا قال أبق حاتؿ، وتبعف الذهبل يف 

وهذه لغة لبعض أهؾ القؿـ، يجعؾقن ٓم التعريػ مقؿا، »بعد أن ذكره بالؾػظ الثاين مـ رواية أحؿد: 

خاصب هبا هذا إشعري كذلؽ ٕهنا لغتف، ويحتؿؾ أن يؽقن إشعري  - ملسو هيلع هللا ىلص -ويحتؿؾ أن يؽقن الـبل 

عفا بف، وهذا الثاين هذا كطؼ هبا طؾك ما ألػ مـ لغتف، فحؿؾفا طـف الراوي طـف، وأداها بالؾػظ الذى سؿ

 .«أوجف طـدي. واهلل أطؾؿ
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َبِب  َٓ بُِخُصقِص السا َػِر َيُؼقُلقَن إِنا الؾاْػَظ َطامٌّ َواْلِعْبَرَة بُِعُؿقمِِف  َواْلَؿاكُِعقَن فِل السا

َقاِق َواْلَؼَرائِ  َبِب َوالسِّ َلِة السا َٓ ـَ َد ـِ َطَؾك َتْخِصقِص َقاَل َوَيـَْبِغل َأْن ُيَتـَباَف لِْؾَػْرِق َبْق

ـِ  ْق ـَ اْلَعاما ِد ُوُروِد اْلَعامِّ َطَؾك َسَبٍب َفنِنا َبْق ـَ ُمَجرا ِؿ َوَبْق اْلَعامِّ َوَطَؾك ُمَراِد اْلُؿَتَؽؾِّ

َد ُوُروِد اْلَعامِّ َطَؾك  ـْ َأْجَراُهَؿا ُمْجًرى َواِحًدا َلْؿ ُيِصْب َفنِنا ُمَجرا َفْرًقا َواِضًحا َوَم

 َٓ ِة َسِرَقِة ِرَداِء َصْػَقاَن َسَبٍب  صا
ِرَقِة فِل قِ  َيْؼَتِضل التاْخِصقَص بِِف َكـُُزوِل آَيِة السا

 اْلُؿْرِشَدُة لَِبَقاِن اْلُؿْجَؿاَلِت 
َ
ِؿ َفِفل ُة َطَؾك ُمَراِد اْلُؿَتَؽؾِّ الا ـُ الدا

َقاُق َواْلَؼَرائِ ا السِّ َوَأما

ـِ الؿحتؿالت  هـا. َوَتْعِقق

 .وهق الحديث الذي سقليت، الزيادة يف حديٍث آخرهذه 

، كؿا يطقعف بالرخصة، بالعزيؿة اهلل  أن اإلكسان طؾقف أن يطقع: فيه

ما دمت  فلكت صائع هلل ، ُيطاع بالرتك، ُيطاع بالػعؾ اهلل  وكؿا أن

 .ومجتـًبا لـفقف، اهلل  مؿتثاًل ٕمر

ٕكف ٓ ، يف السػر لؽـ الحديث قد احتج بف بعضفؿ طؾك وجقب الصقام

؛ واحتج بف بعضفؿ طؾك وجقب اإلتؿام يف السػر، ُيخَرج مـ الصقام إٓ برخصةٍ 

 .ٕن الرخصة ٓ تؽقن إٓ مـ واجب

َص َلُؽؿْ  َطَؾْقُؽْؿ بُِرْخَصةِ »: والصحقح أن الؿراد بالحديث  الَّتِل َرخَّ
ِ
 «اهَّلل

ُطؾِّؼ بالؼضاء يف ٕن إمر ؛ ففذا كالرخصة، مـ حقث أكف أباح لؽؿ الػطر

 .[383: البؼرة] ﴾ہ ہ ہ ہ ۀ﴿: بؼقلف تعالك، الؿستؼبؾ

 ملسو هيلع هللا ىلص ففذا الـبل، ويف الحديث دلقٌؾ طؾك أن أمقر الديـ مبـقة طؾك القحل

 ڀ ڀ ڀ﴿: قال تعالك، وجؿقع ما جاء بف وحل، وهق الذي يتؽؾؿ بالقحل

 .[1 - 1: الـجؿ] ﴾ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ* ٺ

وآكتفاء  طؾك لزوم أمره، كالؿحضض لفؿ اهلل  يستدل طؾقفؿ بؿا أوحاه
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 .طـ هنقف وزجره

وهق قد ، أفطر: ٕكؽ لق قؾت إلكسان، اهلل طؾقفؿ والؿبقـ لفؿ طظؿ كعؿة

 اهلل  فنن، أفطر: مثؾ لق ققؾ لف، ربؿا ٓ يستشعر الـعؿة، لحؼف التعب فافطر
 .طؾك ذلؽ قد رخص لؽ يف ذلؽ رحؿًة بؽ فاحؿده
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ـْ  - 195  ـِ َمالٍِؽ  َأَكسِ )َوَط َـّا ملسو هيلع هللا ىلص ُكـَّا َمَع الـَّبِلِّ »: َقاَل  ڤ ْب َػرِ َفِؿ ائِؿُ  فِل السَّ ، الصَّ

ًٓ فِل َيْقٍم َحار  : َقاَل ، َوِمـَّا الُْؿْػطِرُ  َـّا . َصاِحُب اْلؽَِساءِ : َوَأْكَثُرَكا ضاِلًّ ، َفـََزلْـَا َمـِْز َوِم

ْؿَس بِقَِدهِ  ـْ َيتَِّؼل الشَّ امُ : َقاَل . َم قَّ َْبـَِقةَ  َوَقاَم الُْؿْػطُِرونَ ، َفَسَؼَط الصُّ ْٕ ، َفَضَرُبقا ا

َكاَب    َفَؼاَل َرُسقُل ، َوَسَؼْقا الرِّ
ِ
َْجرِ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل ْٕ  .((1)«َذَهَب اْلُؿْػطُِروَن اْلَقْقَم بِا

l: 

َػرِ  ملسو هيلع هللا ىلص ُكـَّا َمَع الـَّبِلِّ »: قوله   :«ِفل السَّ

 .أو أهنؿ كاكقا متطقطقـ، يف رمضانُيشعر بلهنؿ ، أي يف سػر شديد الحر

ل َيْقٍم َحار  »: قوله
ًٓ فِ  .ولؼضاء الحاجة، أي كزلقا لؾؼقؾقلة: «َفـََزْلـَا َمـِْز

يـزل ، فنذا سافر إلك مؽان بعقد، بـػسف يف السػر أن اإلكسان يرفؼ: وفيه

، وإن ألة تعجز، فنن اإلكسان يعجز، أمشل حتك أصؾ: وٓ يؼقل، ويسرتيح

 .وكحق ذلؽ. وشراٍب ، وصعامٍ ، واإلكسان بحاجة إلك صالةٍ 

 .«َصاِحُب اْلؽَِساءِ ، َوَأْكَثُرَكا ضاِلًّ »: قوله 

، لقس لفؿ مظالت إذ أهنؿ، مـ ضقؼ الحال ڤ ما كان طؾقف الصحابة: فيه

والعتاد يف ، حؿؾ السالح إكؿا كان هؿفؿ، بؾ لؿ يؽقكقا يفتؿقن بذلؽ، وٓ خقام

اهلل  فرفع، بالفقاء ويؾتحػقن، ويػرتشقن إرض، بالسؿاء فقستظؾقن، حروهبؿ

 .قدرهؿ وأطؾك مـزلتفؿ

ْؿَس بَِقِدهِ »: قوله  ـْ َيتَِّؼل الشَّ  .«َوِمـَّا َم

 .ٕن الشؿس تؾفب القجف؛ لؽـ تخػقػ طـ القجف، وهل ٓ تصـع شقًئا
                                                                                       

 (.3331(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )2810أخرجف البخاري يف صححقف برقؿ: ) (1)
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امُ »: قوله  قَّ ، ومـ شدة العطش، أي ضعػقا مـ شدة الجقع: «َفَسَؼَط الصُّ

 .وضعػت ققاهؿ، فػرتت أجسامفؿ، ومـ شدة الشؿس

 .لؼقهتؿ وطدم فتقرهؿ، أي قامقا بالعؿؾ الذي ُيحتاج إلقف: «َوَقاَم الُْؿْػطُِرونَ »: قوله

َْبـَِقةَ »: قوله ْٕ أو ما يؼقم مؼامفا مؿا يقضع ، أي ضربقا الخقام: «َفَضَرُبقا ا

 .حتك يستظؾ الـاس تحتف؛ طؾك إطقاد

َكاَب »: قوله ، فاهتؿقا بالصائؿقـ، َسؼقا إبعرة والجؿال: «َوَسَؼْقا الرِّ

 .فُلجروا َأْجًرا طظقًؿا، وبؿراكب الصائؿقـ

َْجرِ »: قوله ْٕ وإن كان أجر ، وذلؽ لتعدي كػعفؿ: «َذَهَب اْلُؿْػطُِروَن اْلَقْقَم بِا

 .اهلل طظقؿ الصقام يف سبقؾ

ـْ ُطْؼَبةَ  ـِ َطامِرٍ  فَع   َرُسقَل َأّن ، ڤ ْب
ِ
ـْ َصاَم َيْقًما فِل »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َم

  َسبِقؾِ 
ِ
 .(1)«اهَّللُ ِمـُْف َجَفـََّؿ َمِسقَرَة ِمَئِة َطامٍ  َباَطَد ، اهَّلل

  سؿعت َرُسقَل »: قال ڤ طـ أبل َسِعقٍد اْلُخْدِريِّ : (808/ 2ويف مسؾؿ )
ِ
 اهلل

 َباَطدَ  يؼقل مـ َصاَم َيْقًما يف َسبِقؾِ  ملسو هيلع هللا ىلص
ِ
ـَ َخِريًػااهلل  اهلل  .«َوْجَفُف طـ الـااِر َسْبِعق

ـْ َجابِرِ  ـِ َطْبدِ  ويف الصحقح َط   ْب
ِ
  َأّن َرُسقَل »: ڤ اهلل

ِ
َخَرَج َطاَم  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

َة فِل َرَمَضانَ  ُثؿا َدَطا ، َفَصاَم َحتاك َبَؾَغ ُكَراَع اْلَغِؿقِؿ َفَصاَم الـااُس ، اْلَػْتِح إَِلك َمؽا

ـْ َماٍء 
إِنا َبْعَض : ُثؿا َشِرَب َفِؼقَؾ َلُف َبْعَد َذلَِؽ ، َفَرَفَعُف َحتاك َكَظَر الـااُس إَِلْقفِ بَِؼَدٍح مِ

 .(2)«ُأوَلئَِؽ اْلُعَصاةُ ، ُأوَلئَِؽ اْلُعَصاةُ »: َفَؼاَل ، «الـااِس َقْد َصامَ 

أن الطاطة تؽقن صاطة يف الققت التل تؽقن معقـة طؾك : فالشاهد مـ هذا
                                                                                       

 (.2231أخرجف الـسائل يف ســف برقؿ: ) (1)

 (.3331أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (2)
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 .وربؿا اكؼؾبت الطاطة إلك معصقة، اهلل مؿتثاًل فقفا ٕمر ويؽقن العبد، اهلل صاطة

 »: َيُؼقُل ، ڤ بْـ َمالٍِؽ  فعـ َأَكَس 
ِّ
 ملسو هيلع هللا ىلص َجاَء َثاَلَثُة َرْهٍط إَِلك ُبقُقِت َأْزَواِج الـابِل

 
ِّ
ـْ ِطَباَدِة الـابِل ا ُأْخبُِروا َكَلكاُفْؿ َتَؼالُّقَها  ملسو هيلع هللا ىلص َيْسَلُلقَن َط ـْ َفَؾؿا

ـُ مِ ـَ َكْح َفَؼاُلقا َوَأْي

 
ِّ
ا َأَكا َفنِكِّل ُأَصؾِّل  ملسو هيلع هللا ىلص الـابِل َر َقاَل َأَحُدُهْؿ َأما ـْ َذْكبِِف َوَما َتَلخا

َم مِ َقْد ُغِػَر َلُف َما َتَؼدا

َٓ ُأْفطُِر َوَقاَل آَخُر َأَكا َأْطَتِزُل ا ْهَر َو ْقَؾ َأَبًدا َوَقاَل آَخُر َأَكا َأُصقُم الدا لـَِّساَء َفاَل الؾا

ُج َأَبًدا َفَجاَء َرُسقُل    َأَتَزوا
ِ
 إِكِّل إَِلْقِفْؿ َفَؼاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ِ
ـَ ُقْؾُتْؿ َكَذا َوَكَذا َأَما َواهَّلل َأْكُتْؿ الَِّذي

ُج الـِّ  ِف َوَأْتَؼاُكْؿ َلُف َلؽِـِّل َأُصقُم َوُأْفطُِر َوُأَصؾِّل َوَأْرُقُد َوَأَتَزوَّ َْخَشاُكْؿ لِؾَّ ـْ َٕ َساَء َفَؿ

ـْ ُسـَّتِل َفَؾْقَس ِمـِّل  .(1)«َرِغَب َط

، اهلل  إمر بالصرب طؾك أقدار: ويف هذه إحاديث وما يف أبقابفا
ولؿ تؽـ ثؿة ، كؿ تعبقا وكصبقا، فاكظروا إلك أسالفـا، والـظر إلك مـ دوكؽ

ومع ، والشدة، وإكؿا كاكقا يعاكقن الؼؾة، وٓ مظالت، وٓ مؽقػات، سقارات

 .اهلل  ذلؽ يصربون مـ أجؾ تبؾقغ ديـ
والتقجقف إن ، والتػؼد لفؿ، مراطاة إمقر لرطقتف: ويف هذه إحاديث

 .بؾ والتعـقػ إن كان أمرهؿ ٓ يستؼقؿ إٓ بالتعـقػ، احتاجقا إلقف

ويحتاج إلك غقر ذلؽ ، والؿقطظة، فطبقعة اإلكسان أكف يحتاج إلك التذكقر

 .اهلل  مؿا يـشطف طؾك صاطة

فربؿا رأى همٓء ، قد يؽقن أفضؾ باصـًا، أن الؿػضقل َضاِهًرا: ويف احلديث 

ًٓ مـ الؿػطريـ أن هذا الؿػطر الذي  ملسو هيلع هللا ىلص فبقـ لفؿ الرسقل، الصائؿقن أهنؿ أفضؾ حا

 .مـ ذلؽ الذي اكتػك بعبادة واحدة اهلل  طـد، وآجر، أفضؾ، تـقطت طباداتف
                                                                                       

 (.3103(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3061أخرجف البخاري يف صححقف برقؿ: ) (1)
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ٕكف ؛ كان يرتك الصقام»: أكف، ڤ مسعقد اهلل ابـ ولذلؽ جاء طـ طبد

 .«يشغؾف طـ الؼرآن

وربؿا طجز طـ كثقر ، والؿراجعة، فاإلكسان إذا صام ربؿا طجز طـ الدروس

وإذا أفطر ، وتػقت طؾقف صاطات، فقؾزم صاطة واحدة، والطاطة، مـ أطؿال الرب

 .يسفؾ طؾقف الذهاب لؼضاء الحقائج، ربؿا قام بطاطات كثقرة

َٕبِل  ملسو هيلع هللا ىلص فالصقام أجره طظقؿ كؿا قال الـبل، د يف الصقاموهذا لقس بالتزهق

  لؿا َسَلَل َرُسقَل ، ڤ ُأَماَمةَ 
ِ
ْقِم »: أيُّ اْلَعَؿِؾ َأْفَضُؾ؟ َقاَل : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َطَؾْقَؽ بِالصَّ

ُف َٓ ِطْدَل َلفُ   .(1)«َفنِكَّ

أخرجف ، (2)«صقُم الدهر: وثالثِة أيام مـ كؾ شفر، صقُم شفِر الصبر»: وقال

 .ڤ الـسائل طـ أبل هريرة

 ، ڤ َوَرَوى َأُبق َقَتاَدةَ 
ِّ
ـْ الـابِل إكِّل َأْحَتِسُب »: َأكاُف َقاَل يف ِصَقاُم َطَرَفةَ ، ملسو هيلع هللا ىلص َط

ـََة الَّتِل َبْعَدهُ  َطَؾك ـََة الَّتِل َقْبَؾُف َوالسَّ َر السَّ  َأْن ُيَؽػِّ
ِ
 .«اهَّلل

ـََة الَّتِل َقبَْؾفُ  َأْحتَِسُب َطَؾكإكِّل »: فِل ِصقَاِم َطاُشقَراءَ  َوَقاَل  َر السَّ  َأْن ُيَؽػِّ
ِ
 .(3)«اهَّلل

ويبغض  ويؽره، يحب ما أمر بف واهلل ، اهلل  فالُرخصة مشروطة مـ

 .ما هنك طـف

 :ثؿ إن الرخصة فقفا: فائدة

 .طؾك طبادة اهلل  إضفار لؿـة - 1

 .وفقفا بقان محاسـ اإلسالم العظقؿة - 2
                                                                                       

 (.2220(، والـسائل يف ســف برقؿ: )22313أخرجف أحؿد يف مسـده برقؿ: ) (1)

 (.2108أخرجف الـسائل يف مسـده برقؿ: ) (2)

 (.3362أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (3)
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 .بؾ هق ديـ القسط؛ كؿا يصػف مبغضقه، لقس بديـ تشدد إذ أن اإلسالم

، ويف معامالهتؿ، ويف طباداهتؿ، يف طؼائدهؿ، هق العدل الخقار: والقسط

ـِ  أحبُّ »: يؼقل ملسو هيلع هللا ىلص والـبل  .(1)«السؿحةُ  اهَّلل الَحـِقِػقَّةُ  إلك الدي

 .وٓ الؿجقسقة، وٓ الـصراكقة، ٓ القفقدية

 .طؾؿقا وما طؿؾقا: فالقفقدية

 .طؿؾقا وما طؾؿقا: والـصراكقة

 .استحؾقا الؿحارم يف أكؽحتفؿ وغقرها: والؿجقسقة

وٓ بجػاء ، لؿ يلخذ بُِغؾق القفقد، اهلل فؽان اإلسالم أحب الديـ إلك

 .وٓ بػساد الؿجقس، الـصارى

 .اهلل بف طؾقـا معاشر الؿسؾؿقـ وهبذا َتعؾؿ ِطظؿ هذا الديـ الذي امتـ

بؾ يـبغل أن كشؽره طؾقفا لقؾ ، طؾقـا اهلل  كعؿةففق أجدر أٓ كزدري 

 ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ﴿: قال تعالك، هنار

 ،[2: إبراهقؿ] ﴾ڃ ڃ

 :بٝإ أْٛاع ايسخص١ :َطأي١

ـْ َيْعَؾك، كرخصة الؼصر يف السػر، قد تؽقن الرخصة واجبة ـِ ُأَمقاةَ  فَع ، ڤ ْب

ـِ اْلَخطااِب  ُقْؾُت لُِعَؿرَ : َقاَل   جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ ڀ﴿: ْب

ـَ الـااُس ، ﴾مت خت حت
ا َطِجْبَت مِـْفُ : َفَؼاَل ، َفَؼْد َأمِ   َفَسَلْلُت َرُسقَل ، َطِجْبُت مِؿا

ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـْ َذلَِؽ  َق »: َفَؼاَل ، َط  .(2)«اهَّللُ بَِفا َطَؾْقُؽْؿ َفاْقَبُؾقا َصَدَقَتفُ  َصَدَقٌة َتَصدَّ

                                                                                       

 طـ ابـ طباس.( 286أخرجف البخاري يف إدب الؿػرد ) (1)

 (.686أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (2)
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: الصحقح ويف الحديث، واجبأن الؼصر يف السػر ، ومع ذلؽ الؼقل الصحقح

 .«اهَّلل َيحب أن تمتك ُرَخُصف كؿا َيؽره أْن تمتك معصقُتف إن»

 .وقد تؽقن الرخصة مستحبة كؿا هق يف الصقام يف السػر واهلل أطؾؿ
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 قضاٛ الصْو

  

ـْ َطائَِشةَ  - 196 ـْ َرَمَضانَ »: َقاَلْت ، ڤ )َط ْقُم ِم َفَؿا ، َكاَن َيُؽقُن َطَؾلَّ الصَّ

 .((1)«َأْسَتطِقُع َأْن َأْقِضَل إَّٓ فِل َشْعَبانَ 

l: 

 .ساق الؿصـػ الحديث لبقان وجقب الؼضاء ووقتف لؿـ أفطر يف رمضان

غِؾ برسقلِ »: وجاء يف مسؾؿ   الشُّ
ِ
وهذه الرواية قال بعض أهؾ ، «ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 .(2)هل ُمدرجة مـ ققل يحقك: العؾؿ

ْقُم »: قوله ـْ َرَمَضانَ َكاَن َيُؽقُن َطَؾلَّ الصَّ  .«ِم

 .أي لػطرها يف رمضان لؾحقض وغقره

 ايفطس؟ َا ٖٞ أعراز :َطأي١

، والُحبؾك، والُؿرِضع، والـػساء، لؾحائض، وبالـسبة لؾـساء يجقز الػطر

 .والؿسافرة، والؿريضة

 .وطذر السػر، طذر الؿرض ويجقز لؾرجؾ الػطر مـ

 َٔ أفطس يعرز يف زَطإ فعًٝ٘ ايكطا٤؟ :َطأي١

اهلل  كؿا قال، فقؼضقف مـ أيام أخر، إذا كان طؾك اإلكسان فطر يف رمضان

                                                                                       

 (.3316(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3130أخرجف البخاري يف صححقف برقؿ: ) (1)

ـَ ثؿ قال طؼب الحديث: (، 3130أخرج الحديث البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (2)
ْغُؾ مِ َقاَل َيْحَقك: الشُّ

 
ِّ
 َأْو بِالـابِل

ِّ
 .- ملسو هيلع هللا ىلص -الـابِل



 
214 

 

  3/جإفــادة ذوي األفهـــام بشرح عمدة األحكام

 

 .[381: البؼرة] ﴾ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ﴿: تعالك

 :ايتتابع يف قطا٤ ايصٝاّ :َطأي١

 .وهذا ققل جؿاهقرهؿ، أو متتابًعا، ذهب العؾؿاء إلك جقاز قضائف متػرًقا

د الظاهري ومـ إلقف  .التتابع فلوجبقا طؾقف، وشذ َداوُّ

 :ايفٛز١ٜ يف قطا٤ ايصٝاّ :َطأي١

ٕن الؼضاء ؛ أققال جؿاهقر أهؾ العؾؿ طؾك جقاز تلخقر الؼضاء إلك شعبان

 .لقس طؾك الػقر

د ومـ إلقف  .إلك أكف يجب طؾقف أن يصقم مـ الققم الثاين مـ أيام شقال، وذهب َداوُّ

، ملسو هيلع هللا ىلص الـبلوأقرها ، لؿ تصؿ ڤ إذ أن طائشة، وُيرد طؾقفؿ هذا الحديث

لعؾؿفا ؛ ولق كان الؼضاء متعقـًا طؾك الػقر، ٕلزمفا بف؛ فؾق كان التتابع واجًبا

 .اهلل  مع أهنا ستبادر إلك مرضات، ٕلزمفا بف؛ فنن أبت، إياه

ـْ َرَمَضانَ ، َوُجْؿَؾُة َذلَِؽ : قدامف يف الؿغـل قال ابـ
ـْ َطَؾْقِف َصْقًما مِ َفَؾُف ، َأنا َم

 »: َقاَلْت  ڤ لَِؿا َرَوْت َطاِئَشةُ ؛ َلْؿ َيْدُخْؾ َرَمَضاُن آَخرُ  َتْلِخقُرُه َما
ا
َكاَن َيُؽقُن َطَؾل

ـْ َشْفِر َرَمَضانَ 
َقاُم مِ  .ُمتاَػٌؼ َطَؾْقفِ ، «َفَؿا َأْقِضقف َحتاك َيِجلَء َشْعَبانُ ، الصِّ

ـْ َغْقرِ 
َٓ َيُجقُز َلُف َتْلِخقُر اْلَؼَضاِء إَلك َرَمَضاَن آَخَر مِ َنا َطاِئَشةَ ؛ ُطْذرٍ  َو

ِ
 ڤ ٕ

ْرُه إَلك َذلَِؽ  َرْتفُ ، َلْؿ ُتَمخِّ َخا َٕ َرةٌ ، َوَلْق َأْمَؽـََفا  ْقَم ِطَباَدٌة ُمَتَؽرِّ َنا الصا
ِ
َفَؾْؿ َيُجْز ، َوٕ

ـْ الثااكَِقةِ  ُوَلك َط ْٕ َؾَقاِت اْلَؿْػُروَضةِ ، َتْلِخقُر ا  هـا. َكالصا

ّٓا :َطأي١  أّ عًٝ٘ ايفد١ٜ؟، فٌٗ ٜطكط عٓ٘ ايصّٛ، املسٜض َسّضا َصَ

ولقس طؾك ؛ الصقم ٓ يسؼط إٓ طؾك الؿريض الؿزمـ الذي ٓ يرجك برؤه

ولقس ، [286: البؼرة] ﴾ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ﴿: لؼقلف تعالك، أهؾف قضاء
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 ہ ہ ۀ﴿: اهلل  بؼقل، ٕن الػدية مـسقخة، طؾقف فدية طؾك الصحقح

 .[383: البؼرة] ﴾﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ہھ ہ

 .وغقره مـ أهؾ العؾؿ، ڤ إكقع وهذا ققل سؾؿة ابـ

 .اهلل أحؼ أن ُيؼضك طؾك ما سقليت بقاكف أن ديـ: وفيه

 .برمضان، جقاز تسؿقة شفر رمضان: وفيه

 .ما لؿ يؽـ واجبا، وتؼديؿ حؼف طؾك غقره مـ الحؼقق، شغؾ الؿرأة بزوجفا: وفيه

ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ    َأنا َرُسقَل ، ڤ فَع
ِ
َٓ َيِحؾُّ لِْؾَؿْرَأِة َأْن َتُصقَم »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

َّٓ بِنِْذكِفِ   .(1)«َوَزْوُجَفا َشاِهٌد إِ

 أّ أْ٘ خاص بايتطٛع ؟، ٌٖ ٜػٌُ ذيو ست٢ ايكطا٤ :َطأي١

إٓ إذا ، ويدخؾ فقف الؼضاء فال يجقز لفا أن تؼضل إٓ بنذكف، هذا يف التطقع

 .خشقت دخقل رمضان

 مـ محبة إدخال السرور وإكس طؾك رسقل ڤ طؾقف طائشةما كاكت : وفيه

 .فقجدها صائؿة، إلقفا حاجة ملسو هيلع هللا ىلص اهلل فنهنا َخِشقت أن تصقم فقؽقن لرسقل؛ اهلل

نإ  َع إٔ ايٓيب ، تأخس ايكطا٤ ڤ ملاذا ناْت عا٥ػ١ :َطأي١

 :ي٘ تطع ْط٠ٛ غريٖا

متزوًجا بتسع كان  ملسو هيلع هللا ىلص كعؿ قد قال بعض العؾؿاء ُيشؽؾ طؾك هذا أن الـبل

 .وكاكت تستطقع أن تصقم فقفا، كِسقة وٓ يؿر طؾقفا إٓ بعد ثؿاكقة أيام

وإكؿا كان ؛ ملسو هيلع هللا ىلص فرد طؾقف بعض أهؾ العؾؿ أن الؼسؿة غقر واجبة طؾك الـبل

 ٻ ٻ﴿: وإٓ فؼد قال تعالك، وَخِشقًة طؾك قؾقهبـ، تطققًبا لخاصرهـ ملسو هيلع هللا ىلص يؼسؿ
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 .[33: إحزاب] ﴾پ پ پ پ ٻ ٻ

 اهلل  ٕن؛ «اهلل يسارع إلك هقاك ما أرى إٓ أن»: ڤ وقالت طائشة

 .وجعؾ لف الُػسحة يف هذا الباب، خقره

اهلل  ٓسقؿا حؼ، اهلل طؾقفؿ طؾك قضاء الحؼقق حرص السؾػ رضقان: وفيه

. 
 .الؿبادرة إلك الصقام قبؾ دخقل رمضان: وفيه

لؿ يلذن لفا ولق ، جقاز أن تصقم الؿرأة التطقع إذا كان زوجفا صائؿا: وفيه

ًٓ طـفا بالصقام؛ بالؾػظ  .ٕكف سقؽقن مشغق

 ٓ تجقز: وفيه
ّ
إذ لق كاكت تجقز الـقابة لقكؾت إحدى ، أن الـقابة طـ الحل

 .كسائفا

 

 

  



              

 217 الصيام كتاب
 

 
 حهه مً مات ّعلُٔ صْو

  

ـْ َطائَِشةَ  - 197   َأنَّ َرُسقَل ، ڤ )َط
ِ
ـْ َماَت َوَطَؾْقِف ِصَقاٌم َصاَم »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل َم

 (1)«َطـُْف َولِقُّفُ 

ل الـَّْذرِ »: َوَقاَل ، َوَأْخَرَجُف َأُبق َداُود: قال الؿصـػ 
َوُهَق َقْقُل ، َهَذا فِ

ـِ َحـَْبؾٍ  َأْحَؿَد   (.«ْب

l: 

 .ساق الؿصـػ الحديث لبقان حؽؿ الصقام طـ الؿقت إن كان طؾقف صقمً 

، رمضانجؿؾة ذلؽ أن مـ مات وطؾقف صقام مـ : قدامة يف الؿغـل قال ابـ

 :لؿ يخؾ مـ حالقـ

أو لعذر مـ مرض ، أما لضقؼ الققت، أن يؿقت قبؾ إمؽان الصقام: أحدهؿا

 .ففذا ٓ شلء طؾقف يف ققل أكثر مـ أهؾ العؾؿ، أو طجز طـ الصقم، أو سػر

 ٕكف صـــقم؛ يجب اإلصعـام طــــف: وحؽل طـ صاوس وقتادة إهنؿا قآ

طـف كالشقخ الفرم إذا ترك الصقام فقجب اإلصعام ، واجب سؼط بالعجز طـف

 .لعجزه طـف

، مات مـ يجب طؾقف قبؾ إمؽان فعؾف، أكف حؼ هلل تعالك وجب بالشرع: ولـا

ويػارق الشقخ الفرم فنكف يجقز ابتداء القجقب ، كالحج، فسؼط إلك غقر بدل
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 .طؾقف بخالف الؿقت

لؽؾ يقم فالقاجب أن يطعؿ طـف ، أن يؿقت بعد إمؽان الؼضاء: الحال الثاين

 هـا. وهذا ققل أكثر أهؾ العؾؿ، مسؽقـ

 :واختؾػ العؾؿاء يف هذه الؿسللة إلك ثالثة أققال

 .وٓ يف الػرض، فذهب بعضفؿ إلك أكف ٓ يصام طـ الؿقت ٓ يف الـذر - 1

 .وذهب بعضفؿ إلك أكف ُيصام طـف الػرض والـذر فؼط - 2

 .ٓ الػرض، طـف الـذرإلك أكف ُيصام ، وذهب بعضفؿ وهق ققل الجؿاهقر - 3

فجؿفقر الحـابؾة يرون أكف ٓ يجقز ، الؼقؿ  وذكر هذه إققال ابـ

 .أن ُيصام طـف إٓ صقم الـذر

 .جاز يف الػرض، والصحقح أن الباب واحد فؿا جاز يف الـذر

وتؼققدها ٓ يدل طؾك أكف ٓ يعؿؾ ، وقد جاءت إحاديث مطؾؼة ومؼقدة

 .يؽقن حادثة طقـٕن التؼقد قد ؛ بالؿطؾؼ

ـْ َماَت »: قوله  .مِـ ألػاظ العؿقم: َمـ: «َم

 .والػرض، فقدخؾ فقف صقام الـذر، أي واجٌب : «َوَطَؾْقِف ِصَقامٌ »: قوله

 .طؾك آستحباب ٓ القجقب: أي« َصاَم َطـُْف َولِقُّفُ »: قوله

 هـا. ولقس إمر لؾقجقب طـد الجؿفقر: قال الحافظ

 .وكؾف جائز، العاقؾة والقرثة: وققؾ، العصبة: ققؾ، هق الؼريب: القللّ 

 ٌٖ جيٛش إٔ ٜصّٛ عٓ٘ ايبعٝد؟ :َطأي١

طسك أن ، فنن لؿ يصقمقا وصام طـف غقرهؿ،؛ إولك أن تصقم القرثة

وقد بقب البخاري يف صحقحف باب مـ مات وطؾقف ، طـفؿ اهلل  َيؼبؾ
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: قال الـقوي، جازإن صام طـف ثالثقن رجال يقما واحًدا : وقال الحسـ: صقم

 ـاه. لؽـ الجقاز مؼقد بصقم لؿ يجب فقف التتابع لػؼد التتابع يف الصقرة الؿذكقرة

 .مـ شرح الؿفذب

َـّْذرِ : َوَقاَل »: قوله ل ال
، رجح هذا الؼقل أي أن أبا َداُود : «َهَذا فِ

 .تصـقًػا وإفادة وســ أبل َداُود مـ أحسـ الؽتب

ـِ َحـَْبؾٍ  َوُهَق َقْقُل َأْحَؿَد »: قوله بـ  بـ محؿد وهق اإلمام أحؿد: «ْب

 .بـ أسد الشقباين صاحب الؿسـد إمام أهؾ السـة والجؿاطة حـبؾ

هق ققل اإلمام ، وهق أن الؼضاء يؽقن يف صقم الـذر فؼط، أي أن هذا الؼقل

 .بـ حـبؾ  أحؿد
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ـْ َطْبدِ  - 198   )َط
ِ
ـِ َطبَّاسٍ  اهَّلل َيا : َفَؼاَل  ملسو هيلع هللا ىلص إَلك الـَّبِلِّ َجاَء َرُجٌؾ »: َقاَل  ڤ ْب

  َرُسقَل 
ِ
ل َماَتْت َوَطَؾْقَفا َصْقُم َشْفرٍ ، اهَّلل َلْق َكاَن َطَؾك : َأَفَلْقِضقِف َطـَْفا؟ َفَؼاَل . إنَّ ُأمِّ

ـٌ َأُكـَْت َقاِضَقُف َطـَْفا؟ َقاَل  َؽ َدْي ـُ : َقاَل . َكَعؿْ : ُأمِّ  َأَحؼُّ َأْن ُيْؼَضك َفَدْي
ِ
 .(1)«اهَّلل

  َجاَءِت اْمَرَأٌة إَلك َرُسقلِ »: َوفِل ِرَواَيةٍ 
ِ
  َيا َرُسقَل : َفَؼاَلْت  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

ِ
ل ، اهَّلل إنَّ ُأمِّ

ـٌ : َأَفَلُصقُم َطـَْفا؟ َفَؼاَل . َماَتْت َوَطَؾْقَفا َصْقُم َكْذرٍ  ِؽ َدْي َأَرَأْيِت َلْق َكاَن َطَؾك ُأمِّ

ِؽ : َقاَل . َكَعؿْ : ا؟ َفَؼاَلْت َأَكاَن َذلَِؽ ُيَمدِّي َطـْفَ ، َفَؼَضْقتِقفِ  ـْ ُأمِّ  .«(َفُصقِمل َط

l: 

ساق الؿصـػ الحديث لبقان ما رجحف مـ أن الؼضاء طـ الؿقت يؽقن يف 

طباس يؼقده إذ  مطؾؼا وحديث ابـ ڤ صقام الـذر فؽلكف يرى أن حديث طائشة

 .أن الؼاطدة إصقلقة بحؿؾ الؿطؾؼ طؾك الؿؼقد

 .فقؿا أشؽؾ طؾقفؿ ملسو هيلع هللا ىلص طؾقفؿ طؾك سمال الـبل اهلل حرص السؾػ رضقان: وفيه

 .وإكؿا يضر اإلهبام يف اإلسـاد؛ أن اإلهبام يف الؿتـ ٓ يضر: وفيه

 »: مـ ققلف
ِّ
 .«ملسو هيلع هللا ىلص َجاَء َرُجٌؾ إَلك الـابِل

 .وٓ ُيـادى بآسؿ، أو بالـبقة، ُيـادى بالرسالة ملسو هيلع هللا ىلص أن الـبل: ويف احلديث

وهذا ، اهلل يا كبل، اهلل يا رسقل: يؼالوإكؿا ، وٓ يا أحؿد، يا محؿد: فال تؼؾ

 .أما أن ٓ يجقز أن يـادى، يف طفده

فنن هذا شرك أكرب ُيخرج ؛ أو الغقث، وأقبح مـ ذلؽ أن يطؾب مـف الؿدد

 .[10: الزمر] ﴾يئ ىئ مئ حئ﴿: قال تعالك، مقت ملسو هيلع هللا ىلص والـبل، مـ الؿؾة
                                                                                       

 (.3318(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3131أخرجف البخاري يف صححقف برقؿ: ) (1)



              

 221 الصيام كتاب
 

ل َماَتْت َوَطَؾْقَفا َصْقُم َشْفر»: قوله  .«إنَّ ُأمِّ

 .وأداء حؼفؿ حتك بعد مقهتؿ، حرص السؾػ طؾك بر القالديـ: فيه

 .متابعة إولقاء لؼضاء ديقن أولقائفؿ: وفيه

وطؾقف ، فنن كثقًرا مـ الـاس ربؿا مات ولقف؛ وهذه مـ الؿسائؾ الؿفؿة

ـِ  كػُس »: يؼقل ملسو هيلع هللا ىلص والـبل، الُديقن فال يسعك يف قضائفا : بَديـِف معؾَّؼةٌ  الؿمم

 .«َديـُفطـف  ُيؼَضك حتَّك

 .«َوَطَؾْقَفا َصْقُم َشْفرٍ »: قوله

 .أو كحق ذلؽ، أو لقضعٍ ، إما أن يؽقن شفر رمضان أفطَرتف لؿرضٍ 

 .وأما أن يؽقن شفر كذرٍ 

 .وإما أن تؽقن قد تجؿعت طؾقفا أيام بعدد الشفر

 .أي هؾ يجقز أن أكقهبا يف هذا إمر: «َأَفَلْقِضقِف َطـَْفا؟»: قوله

ـٌ َأُكـَْت َقاِضَقُف َطـَْفا؟ َقاَل َلْق َكاَن »: قوله َؽ َدْي  .«َكَعؿْ : َطَؾك ُأمِّ

 .حتك يؼرب الػفؿ؛ الجقاب مع ضرب إمثال: فيه

: قال تعالك، وجقب قضاء الديـ طـ الؿديـقـ مـ القرثة طـ مقرثفؿ: وفيه

 .[33: الـساء] ﴾ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ﴿

الذي يجب أن ُيؼدم مع أن الديـ هق ، وُقِدَمت القصقة يف أية طؾك الديـ

 .بعد مقت الؿقرث

أما الديـ ، ولقس لفا مـ يطالب هبا، ٕن القصقة قد ُتفؿؾ: قال العؾؿاء

 .وُقدمت القصقة كالتـبقف طؾقفا، فؾفذا ُأخر يف الذكر؛ ففـاك مـ يطالب بف

 َا سهِ ايكٝاع؟ :َطأي١

 ضرب ملسو هيلع هللا ىلص إذ أن الـبل، واستدل العؾؿاء هبذا الحديث طؾك جقاز الؼقاس
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 .كؿا يجب أن يؼضل ديـ أدمققـ، اهلل بقجقب قضاء ديـ، هذا الؿثؾ

 َا ٖٛ اؾُع بني ايديًٝني؟ :َطأي١

وهذا ،  [11: الـجؿ] ﴾خب حب جب يئ ىئ مئ﴿: وأما الجؿع بقـ قال تعالك

 .الحديث

وأجره ، ملسو هيلع هللا ىلص وهذا أمر قد رخص فقف الـبل، وولده مـ سعقف وكسبف: كؼقل

 .اهلل  يصؾ إلك الؿقت بنذن
ـُ »: قوله  َأَحؼُّ َأْن ُيْؼَضك َفَدْي

ِ
 .«اهَّلل

 اهلل فؾقبادر إلك قضاء ديـ، أي كؿا أن اإلكسان يبادر إلك قضاء ديـ أدمققـ

 ،والـذر، والصقام، والعؿرة، مـ الحج. 

 أّ دٜٔ اآلدَٞ يف ايكطا٤؟، اهلل  دٜٔ، أُٜٗا ٜكدّ :َطأي١

وأكف ُيؼدم طؾك ، طؾك الؿشاحةاهلل مبـل  أن حؼ، ولقس معـك هذا الحديث

، وكحق ذلؽ، بؾ حؼ أدمل مؼدم يف باب الحؼقق الؿالقة، قضاء حؼ أدمققـ

، مبـل طؾك الؿسامحة اهلل  وحؼ، ٕن حؼقق أدمققـ مبـقة طؾك الؿشاحة

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿: قال تعالك، ويغػر اهلل  فؼد يتجاوز

 .[18: الـساء] ﴾﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ےے ھ ھ

ٓ سقؿا فقؿا ، بف فعؾقف أن يليت، أن مـ ضقع الػرض حتك يخرج وقتف: وفيه

 .يجقز فقف الؼضاء

 .أي يف صريؼ أخرى: «َوفِل ِرَواَيةٍ »: قوله

ل َماَتْت َوَطَؾْقَفا َصْقُم َكْذرٍ »: قوله  :«إنَّ ُأمِّ

 .أن ُيحؿؾ الحديث طؾك تـقع الؼصة: إما
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 .الحؽاية تـقع مـ ماكع ٓ لؽـ ،الؿرأة سللت ثؿ ،سلل الرجؾ أن طؾك ُيحؿؾ إن :وإما

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ﴿: اهلل  قال، وجقب القفاء بالـذر: وفيه

 .[2: اإلكسان] ﴾ٺ

 يعـل هؾ ُيجزئ أن أصقم طـفا؟: «َأَفَلُصقُم َطـَْفا؟»: قوله

 .أخربيـل: «َأَرَأْيِت »: قوله

ـٌ َفَؼَضْقتِقفِ »: قوله ِؽ َدْي  .«َأَكاَن َذلَِؽ ُيَمدِّي َطـَْفا، َلْق َكاَن َطَؾك ُأمِّ

 ُيجزئ طـفا أي

ِؽ »: قوله ـْ ُأمِّ  .أي فنن ذلؽ يجزئ طـفا: «َفُصقِمل َط

 .هذا الصقام طؾك آستحباب كؿا تؼدمو

 َت٢ ٜتعني ايصٝاّ عٔ املٝت؟ :َطأي١

، وجب طؾقف الصقم، ولؿ يؼضِ ، إذا أفطر ثؿ استطاع أن يؼضل: الجقاب

 .وتعؾؼ بف الحؼ

 .حتك مات فؾقس طؾقف قضاء، مـ استؿر بف الؿرضوأما 

ولؿ ، ثؿ مات بعد رمضان، لق أن رجاًل مرض مـ شعبان حتك رمضان: مثالف

ولؿ يدخؾ تحت ، ٕكف لؿ يجب طؾقف؛ لقس طؾقف شلء، يتؿؽـ مـ الؼضاء

 [286: البؼرة] ﴾ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ﴿: يؼقل استطاطتف وربـا 

 . [36: التغابـ] ﴾ھ ہ ہ ہ﴿: اهلل ويؼقل، 

 بايكطا٤؟ ٜهتف٢ ٌٖ جيب ايكطا٤ َع ايفد١ٜ أّ :َطأي١

 وذهب جؿع مـ أهؾ العؾؿ إلك الجؿع بقـ الؼضاء والػدية

أمر بالصقم ولؿ يذكر الػدية  ملسو هيلع هللا ىلص والذي يظفر أكف يؽتػل بالؼضاء ٕن الـبل
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 .واهلل أطؾؿ

ـْ : (154 - 3/153يف الؿغـل ) قدامف  قال ابـ َرُه َط َرَمَضاَن َفنِْن َأخا

ٓا اْلَؼَضاءُ ؛ آَخَر َكَظْرَكا َفَعَؾْقِف َمَع ، َوإِْن َكاَن لَِغْقِر ُطْذرٍ ، َفنِْن َكاَن لُِعْذٍر َفَؾْقَس َطَؾْقِف إ

ـٍ لُِؽؾِّ َيْقمٍ   .اْلَؼَضاِء إْصَعاُم مِْسؽِق

ـُ  ـُ ، َطبااسٍ  َوبَِفَذا َقاَل اْب ـُ  َوَسِعقدُ ، َوُمَجاِهدٌ ، ڤ، َوَأُبق ُهَرْيَرةَ ، ُطَؿرَ  َواْب ْب

 ، َوالثاْقِريُّ ، َوَمالٌِؽ ، ُجَبْقرٍ 
ُّ
َْوَزاِطل ْٕ  ، َوا

ُّ
افِِعل  .َوإِْسَحاُق ، َوالشا

ـُ  َكاُف َصْقٌم َواِجٌب ؛ َٓ فِْدَيَة َطَؾْقفِ : َوَأُبق َحـِقَػةَ ، َوالـََّخِعلُّ ، َوَقاَل اْلَحَس
ِ
َفَؾْؿ ، ٕ

اَرةٌ َيِجْب َطَؾْقِف فِل َتْلِخقِرِه  ََداَء َوالـاْذرَ ، َكػا ْٕ َر ا  .َكَؿا َلْق َأخا

ـِ : َولَـَا ـْ اْب ـِ ، ُطَؿرَ  َما ُرِوَي َط َأْصِعْؿ » :َأكاُفْؿ َقاُلقا ڤ، َوَأبِل ُهَرْيَرةَ ، َطبااسٍ  َواْب

ـْ ُكؾِّ َيْقٍم مِْسؽِقـًا  .«َط

َحاَبِة ِخاَلُفُفؿْ  ـْ الصا
ـْ َغْقِرِهْؿ مِ ـْ َصِريٍؼ َضِعقٍػ ، َوَلْؿ ُيْرَو َط

، َوُرِوَي ُمْسـًَدا مِ

ـْ َوْقتِِف إَذا َلْؿ ُيقِجْب اْلَؼَضاءَ  َنا َتْلِخقَر َصْقِم َرَمَضاَن َط
ِ
، َأْوَجَب اْلِػْدَيةَ ، َوٕ

ْقِخ اْلَفِرمِ   هـا. َكالشا

وهق مذهب ، كثقر مـ أهؾ العؾؿ: فبوإن قال ، فالؼقل بالػدية مـسقخ

 .بنصعام طـ كؾ يقم مسؽقـًافنكف ُيعقـفا : طباس ابـ

، طـ كػسف سقاًء قضاء العبد، هذا تعؾقؼ مختصًرا طؾك ما يتعؾؼ بباب الؼضاء

 .والحؿد هلل رب العالؿقـ، طـ غقره أو قضاء العبد
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 تعجٔل الفطس

  

ـْ َسْفؾِ  - 199 اِطِديِّ  )َط ـِ َسْعٍد السَّ   َأنَّ َرُسقَل ، ڤ ْب
ِ
ٓ َيَزاُل »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

ُؾقا اْلِػْطرَ   .((1)«الـَّاُس بَِخْقرٍ َما َطجَّ

l: 

إذ أن ، هذا الحديث لبقان وجقب تعجقؾ الػطر ساق الؿصـػ 

 ﴾ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿: قال تعالك، وقبؾ ذلؽ الؼرآن، إحاديث دالٌة طؾك ذلؽ
 .[382: البؼرة]

 :(199/ 4قال الحافظ يف الػتح )

أحؿد وما ضرفقة أي مدة فعؾفؿ زاد أبق ذر يف حديثف واخروا السحقر أخرجف 

ذلؽ امتثآ لؾسـة واقػقـ طـد حدها غقر متـطعقـ بعؼقلفؿ ما يغقر ققاطدها زاد 

أبق هريرة يف حديثف ٕن القفقد والـصارى يمخرون أخرجف أبق داود وبـ خزيؿة 

بـ حبان  وغقرهؿا وتلخقر أهؾ الؽتاب لف أمد وهق ضفقر الـجؿ وقد روى

أيضا بؾػظ ٓ تزال أمتل طؾك سـتل ما لؿ تـتظر  والحاكؿ مـ حديث سفؾ

بػطرها الـجقم وفقف بقان العؾة يف ذلؽ قال الؿفؾب والحؽؿة يف ذلؽ أن ٓ يزاد 

يف الـفار مـ الؾقؾ وٕكف أرفؼ بالصائؿ وأققى لف طؾك العبادة واتػؼ العؾؿاء طؾك 

طدل أن محؾ ذلؽ إذا تحؼؼ غروب الشؿس بالرؤية أو بلخبار طدلقـ وكذا 

                                                                                       

 (.3018(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3132أخرجف البخاري يف صححقف برقؿ: ) (1)
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بـ دققؼ العقد يف هذا الحديث رد طؾك الشقعة يف تلخقرهؿ  واحد يف آرجح قال

الػطر إلك ضفقر الـجقم ولعؾ هذا هق السبب يف وجقد الخقر بتعجقؾ الػطر ٕن 

 هـا. الذي يمخره يدخؾ يف فعؾ خالف السـة

، الذيـ ٓ يػطرون حتك يروا الشاهد، وٕن تلخقر الػطر مشاهبة لؾقفقد

 .الـجؿ والشاهد

 ما هل فقائد تعجقؾ الػطر؟: فائدة

 :لتعجقؾ الػطر فقائد طدة مـفا

 .يف تعجقؾ الػطر رحؿة بالؿممـ: إولك

 .يف تعجقؾ الػطر البعد طـ القصال: الثاين

 .يف تعجقؾ الػطر البعد طـ مسللة التؽؾػ وآحتقاط: الثالثة

 .ملسو هيلع هللا ىلص وٕن تعجقؾ الػطر هق هدي الـبل: الرابعة

وقد جاء كحق هذا مـ ، وجب طؾقف الػطر، دخقل الؾقؾ تحؼؼ العبد فنذا

  َقاَل َرُسقُل ، طـد أحؿد وأبل داود ڤ حديث أبل ُهريرة
ِ
َٓ َيَزاُل »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

َؾ الـَّاُس اْلِػْطرَ  ـُ َضاِهًرا َما َطجَّ ي َنَّ اْلَقُفقدَ ، الدِّ
ُرونَ ، ِٕ  .(1)«َوالـََّصاَرى ُيَمخِّ

ـْ َأبِل  َيا ُأما : َطَؾك َطاِئَشَة َفُؼْؾـَا، َدَخْؾُت َأَكا َوَمْسُروٌق : َقاَل ، َططِقاةَ وَط

ـَ  دٍ ، اْلُؿْممِـِق ـْ َأْصَحاِب ُمَحؿا
ُؾ »: َأَحُدُهَؿا، ملسو هيلع هللا ىلص َرُجاَلِن مِ ْفَطاَر َوُيَعجِّ ُؾ اإْلِ ُيَعجِّ

اَلةَ  َخرُ ، «الصا ْٔ اَلةَ »: َوا ُر الصا ْفَطاَر َوُيَمخِّ ُر اإْلِ ُؾ »: َقاَلْت ، «ُيَمخِّ َأيُُّفَؿا الاِذي ُيَعجِّ

اَلَة؟ ُؾ الصا ْفَطاَر َوُيَعجِّ ـَ  ُقْؾـَا َطْبدُ : َقاَل  «اإْلِ  َيْعـِل اْب
ِ
َكَذلَِؽ »: َمْسُعقٍد َقاَلْت  اهلل

                                                                                       

(، والحديث يف الصحقح 2131(، وأبق داود يف ســف برقؿ: )1830أخرجف أحؿد يف مسـده برقؿ: ) (1)

 .بـ هادي القادطل  الؿسـد لإلمام مؼبؾ
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  َكاَن َيْصـَُع َرُسقُل 
ِ
 . (1)«ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 وأن تلخقر، تدل طؾك ققة أهؾ اإلسالم، فؿـ هذا تعؾؿ أن تعجقؾ الػطر سـة

 .تدل طؾك ضعػ أهؾ اإلسالم، الػطر بدطة

 .بؿعـك أكف إذا تسؾط إطداء مـعقا تطبقؼ الســ

قال : أهؿقة العؿؾ بالسـة إذ أن الخقرية يف ذلؽ: ويف الحديث مـ الػقائد

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿: تعالك

 .[330: آل طؿران] ﴾ٹ ٹ

 .يراد بف الخصقصففق مـ العام الذي ، أهؾ اإلسالم: والؿراد بالـاس هـا

 .ففق ديـ الخقر، خقرية أهؾ اإلسالم: والؿراد بالخقرية هـا

ُؾقا اْلِػْطرَ »: قوله   .حقـ مغقب الشؿس، أي ما بادروا إلك اإلفطار: «َما َطجَّ

ـَ  التَّلَكِّل» :الحديث يف جاء لؿا خالًفا ،مذمقم غقر الشرطل آستعجال أن :وفيه  ِم

 
ِ
ـَ  َواْلَعَجَؾةُ  ،اهَّلل قْطَانِ  ِم  .[12 :إكبقاء] ﴾ٹٹ ٿ ٿ ٿ﴿ : اهلل وققل ،(2)«الشَّ

 .ولؾبعد طـ الؿشاهبة، ٓمتثال إمر، ففذا آستعجال ملمقٌر بف

طـدي ، أكا سلزيد كصػ ساطة: فؾق قال إكسان، أن البدطة ٓ تليت بخقر: وفيه

 .لؽان مذمقًما يف الشرع، قدرة واستطاطة

 غسٚب ايػُظ َتعُّدا؟سهِ َٔ أفطس قبٌ  :َطأي١

، ففذا مرتؽب لؽبقرة مـ كبائر الذكقب، ومـ أفطر قبؾ الغروب متعؿًدا

 .وطظقؿ أثام

                                                                                       

 (.3011أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (1)

 وفقف طبد الؿفقؿـ بـ طباس مرتوك.( 2032أخرجف الرتمذي ) (2)
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ُثؿَّ اْكَطَؾَؼ بِل َفنَِذا بَِؼْقٍم »: طـد الحاكؿ ڤ لؿا جاء طـ أبل أمامة الباهؾل

َؼٍة َأْشَداُقُفْؿ َتِسقُؾ َأْشَداُقُفؿْ  ـَ بَِعَراِققبِِفْؿ ُمَشؼَّ ِؼق ـْ َهُمِٓء ؟ : َفُؼْؾُت ، َدًما ُمَعؾَّ َم

ِة َصْقِمِفؿْ : َفِؼقَؾ  ـَ ُيْػطُِروَن َقْبَؾ َتِحؾَّ  .(1)«َهُمِٓء الَِّذي

ثِ تبني ي٘ بعد ذيو إٔ ، سهِ َٔ أفطس ع٢ً غًب١ ظٓ٘ :َطأي١

ّٝا؟  ايٓٗاز َا ٜصاٍ باق

طـد فؼد َجاَء ، ثؿ تبقـ لف طدم ذلؽ، الؾقؾ قد دخؾ ولق أفطر برمضان ضاًكا أن

ـْ ِهَشامِ  ـِ ُطْرَوةَ  البخاري َط ـْ َفاصَِؿةَ ، ْب ـْ َأْسَؿاءَ ، َط يِؼ  َط دِّ ، ڤ بِـِْت َأبِل بَْؽٍر الصِّ

  َطَؾكَأْفَطْرَكا »: َقاَلْت 
ِّ
ْؿُس ، َيْقَم َغْقؿٍ  ملسو هيلع هللا ىلص َطْفِد الـابِل : قِقَؾ لِِفَشامٍ « ُثؿا َصَؾَعِت الشا

ـْ َقَضاءٍ َٓ ُبدَّ »: َفُلمُِروا بِالَؼَضاِء؟ َقاَل  َٓ َأْدِري : َسِؿْعُت ِهَشاًما: َوَقاَل َمْعَؿرٌ  «ِم

 َٓ  .(2)«َأَقَضْقا َأْم 

 رواية طـ طروة
ْ
 .«ولؿ يذكر قضاء»: َوَجاء فِل

يقم »: ڤ لؽـ قال طؿر، ڤ الَخطااب َوَجاء أكف حصؾ يف طفد طؿر ابـ

 .والؿسللة خالفقة بقـ أهؾ العؾؿ، أي ذهب إلك الؼضاء، «بدل يقم

فذهب بعض العؾؿاء طؾك أن مـ أفطر ضاًكا اكتفاء الـفار ثؿ تبقـ لف أن الـفار لؿ 

 .ٕكف طؿؾ بؿا رأى؛ ولقس طؾقف إثؿ، واإلمساك بؼقة الققم، أكف وجب الؼضاء، يـتف

 .والصحقح أن الػطر واقع طؾقف لتعؿده الؿَػطر

 .«اهَّللُ َوَسَؼاهُ  َفْؾقُتِؿَّ َصْقَمفُ َفنِكََّؿا أَْصَعَؿفُ إَِذا َكِسَل َفلََكَؾ َوَشرَِب »: ملسو هيلع هللا ىلص وإكؿا قال الـبل
                                                                                       

(، والبقفؼل يف 3368(، والحاكؿ يف الؿستدرك برقؿ: )2113أخرجف ابـ حبان يف صحقحف برقؿ: ) (1)

 (، وغقرهؿ.8006الؽربى برقؿ: )

 (.3131أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (2)
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اهلل  لؼقلف: وٓ كػارة، وذهب غقرهؿ مـ أهؾ العؾؿ إلك أكف لقس طؾقف قضاء

 .[286: البؼرة] ﴾ائەئ ائ ى ى ې ې ې﴿: تعالك

 .أطؾؿ واهلل، وذلؽ أهنؿ أكؾقا وشربقا متعؿديـ، والذي يظفر أن طؾقف الؼضاء

ويجب طؾقف أن ٓ يؼدم ، يجقز أن يػطر يف دخقل الؾقؾ فال إذا شؽ الصائؿو

 .ويتقؼـ ذلؽ، إٓ طـد تعقـ دخقل وقتفا، طؾك العبادة
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 ّقت األفطاز الػسعٕ

  

ـْ ُطَؿرَ  - 200 ـِ اْلَخطَّاِب  )َوَط   َقاَل َرُسقُل : َقاَل  ڤ ْب
ِ
قُْؾ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل إَذا َأْقَبَؾ الؾَّ

ـْ َهُفـَا ـْ َهُفـَاَوَأْدَبَر . ِم ائِؿُ : الـََّفاُر ِم  .((1)«َفَؼْد َأْفَطَر الصَّ

l: 

 .ساق الؿصـػ الحديث لبقان وقت الػطر

ويقضحف ، وهذا الحديث مقافّؼ لؾحديث إول مـ حقث تعجقؾ الػطر

ـْ َطْبدِ    أكثر ما جاء يف الصحقحقـ َط
ِ
ـَ َأبِل َأْوَفك اهلل ُكـاا َمَع : َقاَل ، ڤ ْب

  َرُسقلِ 
ِ
  َيا َرُسقَل : َقاَل ، «اْكِزْل َفاْجَدْح لِل»: فِل َسَػٍر َفَؼاَل لَِرُجؾٍ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ِ
، اهلل

ْؿُس؟ َقاَل  ْؿُس؟ َقاَل  َيا َرُسقَل : َقاَل ، «اْكِزْل َفاْجَدْح لِل»: الشا  الشا
ِ
اْكِزْل »: اهلل

إَِذا َرَأْيُتُؿ »: ُثؿا َقاَل ، ُهـَاُثؿا َرَمك بَِقِدِه َها ، َفـََزَل َفَجَدَح َلُف َفَشِرَب ، «َفاْجَدْح لِل

ـْ َها ُهـَا ْقَؾ َأْقَبَؾ ِم ائِؿُ ، الؾَّ  .(2)«َفَؼْد َأْفَطَر الصَّ

أو ، ولقس الؿراد هبذا أن آكسان يػطر بؿجرد اختػاء الشؿس خؾػ جبؾ

 .بؾ الؿراد غقاب الشؿس بإفؼ ، بقت

 :طالمات دخقل الؾقؾ: فائدة

ـ : إولك ـ ها هـا»: لؿا تؼدم يف الحديث، الؿشرقضفقر الؾقؾ م  .«إذا رأيتؿ الؾقؾ م

 .بحقث أكؽ ٓ ترى الشؿس؛ تحؼؼ إدبار الـفار: الثاكقة
                                                                                       

 (.3300(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3131أخرجف البخاري يف صححقف برقؿ: ) (1)

 (.3303(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3113أخرجف البخاري يف صححقف برقؿ: ) (2)
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 .غروب الشؿس: الثالثة

ائِؿُ »: قوله  .أي فؼد دخؾ وقت الػطر: «َفَؼْد َأْفَطَر الصَّ

 .بلكف يف حؽؿ الؿػطر: ققؾ

 .صائًؿا فذلؽ ٓ يػقدهوإن بؼل ، بلن الػطر واقٌع طؾقف شرًطا: وققؾ

والؼقل ، أن الحديث مقافٌؼ لؿا تؼدم مـ وجقب تعجقؾ الػطر: والشاهد

وققد ضفقر ، ققد الخقرية بؿـ طجؾقا الػطر ملسو هيلع هللا ىلص بالقجقب ملخقذ مـ أن الـبل

حتك راجعف ؛ قد بادر إلك اإلفطار ملسو هيلع هللا ىلص وٕن الـبل، اإلسالم بؿـ طجؾ الػطر

 .لؿ يذهب الـفاريف شلن التعجقؾ ضاكقـ أن  ڤ بعض أصحابف

فؿتك رأى اإلكسان الشؿس ساقطة وغاب ، البعد طـ التؽؾػ: ويف احلديثني

أو قـديؾ يتشؽؽ ، والؿسللة لقست غقاب شؿعة، وجاز أذاكف، الؼرص صح فطره

 .ُيعرف غقاهبا، بؾ شؿس كبقرة، اإلكسان فقف

والشقعة ، فنن كثقًرا مـ الـاس تشبفقا بالشقعة؛ اهلل السالمة لؽـ أسلل

 .فال يػطرون حتك يروا الشاهد، تشبفت بالقفقد

ربؿا قدمقه قبؾ الػجر ، وبدطة طـد سحقرهؿ، وهذه بدطة طـد فطرهؿ

 .أو ساطتقـ، بساطة

 مباذا ٜهٕٛ ايفطس؟ :َطأي١

ـِ َطامِرٍ  َوأما حديث َسْؾَؿانَ ، أو تؿرٍ ، ويػطر اإلكسان طؾك ما شاء مـ ماءٍ   ْب

  َقاَل َرُسقُل : َقاَل أكاُف ، الذي أخرجف الرتمذي، ڤ
ِ
إَِذا َأْفَطَر َأَحُدُكْؿ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ُف َبَرَكةٌ  ُف َصُفقرٌ ، َفنِْن َلْؿ َيِجْد َفْؾُقْػطِْر َطَؾك َماءٍ ، َفْؾُقْػطِْر َطَؾك َتْؿٍر َفنِكَّ ففق (1)«َفنِكَّ
                                                                                       

(. وهق 3611(، وابـ ماجف )2133(، وأبق داود يف ســف برقؿ: )638أخرجف الرتمذي يف ســف برقؿ: ) (1)
= 
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 .بـت صؾقع مجفقلة حديٌث ضعقػ فقف الرباب

ـِ َمالٍِؽ  وحديث َأَكسِ   َأنا ، ڤ ْب
ا
َكاَن ُيْػطُِر َطَؾك ُرَصَباٍت َقْبَؾ َأْن »: ملسو هيلع هللا ىلص الـابِل

 
َ
ـْ ُرَصَباٌت َفَتَؿَراٌت ، ُيَصؾِّل ـْ ، َفنِْن َلْؿ َيُؽ

ـْ َتَؿَراٌت َحَسا َحَسَقاٍت مِ َفنِْن َلْؿ َتُؽ

، الضبعل بـ سؾقؿان وسـده صحقح إٓ أكف قد أطؾف العؾؿاء بجعػر. (1)«َماءٍ 

 .(2)وُذكِر يف مـاكقره

وأفضؾف التؿر  وإشربة، فتبقـ أن اإلكسان يػطر طؾك ما شاء مـ إصعؿة

 .والؿاء

 :ايدعا٤ عٓد ايفطس َٔ ايصٝاّ :َطأي١

 :مـفا، وقد ذكر العؾؿاء بعض إدطقة التل تؼال طـد اإلفطار

َذَهَب الظََّؿُل َواْبَتؾَِّت »: قال، ملسو هيلع هللا ىلص طـ الـبل، ڤ طؿر ما جاء طـ ابـ

َْجُر إِْن َشاءَ ، اْلُعُروُق  ْٕ بـ الؿؼػع  وفقف مروان، أخرجف أبق داود، (3)«اهَّللُ  َوَثَبَت ا

 .مجفقل

ـْ ُمَعاذِ  ـِ ُزْهَرةَ  ويف ســ أبل داود َط  »: َأكاُف َبَؾَغفُ ، ْب
ا
َكاَن إَِذا َأْفَطَر  ملسو هيلع هللا ىلصَأنا الـابِل

ُفؿَّ َلَؽ ُصْؿُت »: َقاَل  والؿرسؾ مـ ، وهذا مرسؾ، (4)«َوَطَؾك ِرْزِقَؽ َأْفَطْرُت ، الؾَّ

 .قسؿ الضعقػ

                                                                                       
= 

 (.6181برقؿ) يف الضعقػة لإلمام إلباين 

 (، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل616(، والرتمذي )2136أخرجف أبق داود يف ســف برقؿ: ) (1)

 ( :320برقؿ.) 

 (.61-68ولف شاهد طـد الػريابل يف أحؽام الصقام طـ أكس رضل اهلل طـف ) (2)

 (.2132أخرجف أبق داود يف ســف برقؿ: ) (3)

 (.2138أخرجف أبق داود يف ســف برقؿ: ) (4)
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  ماجف طـ َطْبدَ  ويف ســ ابـ
ِ
ـَ َطْؿِرو اهلل ـِ اْلَعاصِ  ْب َقاَل : َيُؼقُل  ڤ، ْب

  َرُسقُل 
ِ
ْطرِِه َلَدْطَقًة َما ُتَردُّ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

اِئِؿ ِطـَْد فِ والحديث هبذا الؾػظ ٓ ، (1)«إِنَّ لِؾصَّ

إٓ أن ، وهق مجفقل الحال، أبل مؾقؽةبـ  اهلل بـ طبقد يف سـده إسحاق، يثبت

 .الصقام كؾف وقت دطاء
 

 
  

                                                                                       

 (.3231أخرجف ابـ ماجف يف ســف برقؿ: ) (1)
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 اليَٕ عً الْصال

  

ـْ َطْبدِ  - 201   )َط
ِ
ـِ ُطَؿرَ  اهَّلل   َكَفك َرُسقُل »: َقاَل  ڤ ْب

ِ
ـْ اْلِقَصالِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل . َط

َوَرَواُه َأُبق ، (1)«َوُأْسَؼكإكِّل ُأْصَعَؿ ، إكِّل َلْسُت َكَفْقَئتُِؽؿْ : َقاَل . إكََّؽ ُتَقاِصُؾ : َقاُلقا

ـُ َمالٍِؽ  ُهَرْيَرَة َوَطائَِشُة َوَأَكُس   (.ڤ ْب

 .هق وصؾ الصقم متابعة بعضف بعًضا دون فطر َأو سحقر: الِقصال

ـْ َأبِل َسِعقٍد اْلُخْدِريِّ : )قال َولُِؿْسِؾؿٍ  - 202 ُؽْؿ َأَراَد َأْن ُيَقاِصَؾ »: ڤ َط َفَليُّ

َحرِ َفْؾُقَقاِصْؾ إَلك   .((2)«السَّ

l: 

 .احلديث لبياٌ حله الوصال يف الصوو شاق املصيف 

 .مػاريده مـ ڤ سعقد أبل حديث أن إذ ،لؾبخاري أكف الصحقح :«ولؿسؾؿ» :قوله

  َكَفك َرُسقُل »: قوله
ِ
 .هق صؾب الرتك طؾك وجف آستعالء: الـفل: «ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

ف بؼريـة إلك الؽراهةإٓ إذا ؛ التحريؿ يػقد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل والـفل مـ رسقل  .ُصرِّ

  َقاَل َرُسقَل ، ڤ فعـ أبل هريرة
ِ
َوَما ، َفاْجَتـُِبقهُ ، َما َكَفْقُتُؽْؿ َطـْفُ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـْ َقْبِؾُؽْؿ َكْثَرُة َمَسائِِؾِفْؿ ، َأَمْرُتُؽْؿ بِِف َفْلُتقا ِمـُْف َما اْسَتَطْعُتؿْ  ـَ ِم َؿا َأْهَؾَؽ الَِّذي َفنِكَّ

 .(3)«َطَؾك َأْكبَِقائِِفؿْ َواْختاَِلُفُفْؿ 
                                                                                       

 (.3302(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3122أخرجف البخاري يف صححقف برقؿ: ) (1)

 (، ولؿ يخرجف مسؾؿ.3161أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (2)

 (.3112صحقحف برقؿ: )(، ومسؾؿ يف 2288أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (3)
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إٓ إذا ، ٓ تػعؾ كان هذا طؾك الػقر: فنذا ققؾ، والـفل طؾك الػقرية: فائدة

 .ٓ تػعؾ كذا يقم كذا: ُصرف بؼريـة كلن يؼقل

وأمر ، بف اهلل  فؿا أمر، وتؽقن بالرتك، تؽقن بالػعؾ اهلل  وصاطف

 گ ک ک ک ک ڑ﴿: اهلل  يؼقل، فػعؾف صاطة، ملسو هيلع هللا ىلص بف رسقلف

 .[61: الـقر] ﴾ڳ ڳ ڳ گ گ گ

  َقاُلقا َيا َرُسقَل »: ما يدل طؾك ذلؽ ڤ ِويفْ حديث أبل َذر
ِ
َأَيلتِل َأَحُدَكا : اهلل

، َأَرَأْيُتْؿ َلْق َوَضَعَفا فِل َحَراٍم َأَكاَن َطَؾْقِف فِقَفا ِوْزرٌ : َقاَل ، َشْفَقَتُف َوَيُؽقُن َلُف فِقَفا َأْجرٌ 

 .(1)«َوَضَعَفا فِل اْلَحاَلِل َكاَن َلُف َأْجًراَفَؽَذلَِؽ إَِذا 

فػل حديث َأبِل ، اهلل كان صائًعا هلل  الحرام مـ أجؾ ومـ لؿ يؼرب

  َأنا َرُسقَل ، ڤ ُهَرْيَرةَ 
ِ
، إَِذا َأَراَد َطْبِدي َأْن َيْعَؿَؾ َسقَِّئةً : اهَّللُ  َيُؼقُل »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـْ َأْجِؾل ، َفنِْن َطِؿَؾَفا َفاْكُتُبقَها ِبِؿْثِؾَفا، َحتَّك َيْعَؿَؾَفاَفالَ َتْؽُتُبقَها َطَؾْقِف  َوإِْن َتَرَكَفا ِم

َفنِْن ، َفاْكُتُبقَها َلُف َحَسـَةً  َوإَِذا َأَراَد َأْن َيْعَؿَؾ َحَسـًَة َفَؾْؿ َيْعَؿْؾَفا، َفاْكُتُبقَها َلُف َحَسـَةً 

 .(2)«ْمَثالَِفا إَِلك َسْبِع ِماَئِة ِضْعٍػ َطِؿَؾَفا َفاْكُتُبقَها َلُف بَِعْشرِ أَ 

ـْ اْلِقَصالِ »: قوله  .هق وصؾ أيام يف الصقام لقس بقـفؿا فطر: القصال: «َط

 :وقد اختؾػ العؾؿاء يف حؽؿف إلك أققال

وثبت طـ ولده ، ڤ بـ الزبقر اهلل وكان يػعؾف طبد، أكف جائز مطؾًؼا: إول

 .واصؾ ملسو هيلع هللا ىلص وحجتفؿ أن الـبل، وطـ غقرهؿ، طامر

والشافعل ، حـقػة قوأب، ومؿـ قال بذلؽ مالؽ، أكف ٓ يجقز مطؾًؼا: الثاين 

                                                                                       

 (.3006أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (1)
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هناهؿ طـ »: وبحديث، «ٓ تقاصؾقا»: ملسو هيلع هللا ىلص واستدلقا بؼقل الـبل، والثقري

 : َقاَل ، ڤ ويف حديث َأَكسٍ ، «القصال
ُّ
ْفرِ  ملسو هيلع هللا ىلص َواَصَؾ الـابِل َوَواَصَؾ ، آِخَر الشا

ـَ الـااسِ 
  َفَبَؾغَ ، ُأَكاٌس مِ

ا
ًٓ َيَدُع »: َفَؼاَل  ملسو هيلع هللا ىلص الـابِل ْفُر َلَقاَصْؾُت ِوَصا َلْق ُمدَّ بَِل الشَّ

َؼُفؿْ  ُؼقَن َتَعؿُّ ـِ ، إِكِّل َلْسُت ِمْثَؾُؽؿْ ، الُؿَتَعؿِّ  .(1)«إِكِّل َأَضؾُّ ُيْطِعُؿـِل َربِّل َوَيْسِؼق

ـْ َطْبدِ ، والتعؿؼ مذمقم   فَع
ِ
  َقاَل َرُسقُل : َقاَل  ڤ بـ مسعقد اهلل

ِ
: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 .(2)«َقاَلَفا َثاَلًثا، «َهَؾَؽ اْلُؿَتـَطُِّعقنَ »

وإن كان مـ باب ، الحديث مـ باب الخرب ففق خرب الصادق فنن كان هذا

 .يستجاب ملسو هيلع هللا ىلص الدطاء فلغؾب دطاء الـبل

 .وٓ يجقز لؿـ ٓ يطقؼف، أكف يجقز لؿـ يطقؼف: الثالث 

: طـد البخاري ڤ ودلقؾف حديث أبل سعقد، جقازه إلك السحر: الرابع

 .«ومـ كان مقاصاًل فؾققاصؾ إلك السحر»

أن القصال يجقز مـ سحر إلك ، وهق أطدل إققال: الؼقؿ  قال ابـ

 هـا. وهذا هق الؿحػقظ طـ أحؿد وإسحاق، سحر

 .هق الؼقل الصحقح الؼقؿ  وما قالف ابـ

وذهب بعض أهؾ العؾؿ إلك أن القصال إلك السحر ٓ يسؿك : فائدة

 ًٓ َحرِ »: قال ملسو هيلع هللا ىلص ٕن الـبل، وهذا ققل غقر صحقح، وصا  .«َفْؾُقَقاِصْؾ إَلك السَّ

 .«إكََّؽ ُتَقاِصُؾ »: قوله

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل اهلل طؾقفؿ طؾك التلسل برسقل حرص الصحابة رضقان: فيه
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فؾؿا ، اهلل طؾقفؿ طؾك مالزمة العؿؾ الصالح حرص الصحابة رضقان: وفيه

 .الػعؾ طاًما ولؿ يعؾؿقا بالخصقصقةيقاصؾ ضـقا  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل رأوا

وباب ، إذا رأى مـفؿ الؿخالػة الشرطقة، هنل اإلمام والعالؿ مـ يؾقف: وفيه

 .إمر بالؿعروف والـفل طـ الؿـؽر

، أن الطاطة ٓ تؽقن صاطًة إٓ إذا كاكت طؾك اإلخالص والؿتابعة: وفيه

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل فالصقام بر ومع ذلؽ لؿا لؿ يقافؼ الفدي هنك طـف رسقل

 .رحؿة بإمة، هنك طـ القصال ملسو هيلع هللا ىلص فنن الـبل، أن هذا الديـ يسر: وفيه

فؾق واصؾ ، أن الديـ مبـل طؾك جؾب الؿصالح ودرئ الؿػاسد: وفيه

 .فػقف سد الذرائع، وربؿا قؾة صاطاتف، إكسان ضعػ جسؿف وُأهنَِؽ 

 .والقصقل إلك الحؼ، جقاز محاورة العالؿ لرفع الشبفة: وفيه

 .أي لست مثؾؽؿ: «إكِّل َلْسُت َكَفْقَئتُِؽؿْ »: قوله

 .بقان العذر: وفيه

 .لف خصائص لقست لغقره ملسو هيلع هللا ىلص بقان أن الـبل: وفيه

 ؟ب٘ ْبٝٓ٘  اهلل  ذنس بعض َا اختص :َطأي١

 :بف اهلل  فؿؿا اختصف

ز: إول  .لف الزيادة طؾك أربع كساء يف الزواج أن جقا

 .جقاز القصال يف حؼف : الثاين

 .دون غقره ملسو هيلع هللا ىلص أن الؿرأة يجقز لفا أن هتب كػسفا لؾـبل: الثالث

 .ولقست الؼسؿة واجبٌة يف حؼف، أكف ُمخّقر يف الؼسؿة بقـ كسائف: الرابع
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 .«إكِّل ُأْصَعَؿ َوُأْسَؼك»: قوله

 .«إِكِّل َلْسُت َكَفقَئتُِؽْؿ إِكِّل َأبِقُت ُيْطِعُؿـل َربِّل وَيْسِؼقـل»: ويف رواية

 :العؾؿاء يف هذا الؿعـكوقد اختؾػ 

، والشراب ،بؿعـك أكف يتـاول الطعام، وُيسؼك حؼقؼةً ، ُيطعؿ حؼقؼةً : فؼال بعضفؿ

 .وٓ يسؿك مقاصاًل ، أو شرب متعًؿدا فؼد أفطر، فنن مـ أكؾ، وهذا ققٌل ضعقػ

، وشرب فؼـع، أي يؽقن لف كالذي صعؿ فشبع، ُيطعؿ وُيسؼك: وقال بعضفؿ

كان يجقع  ملسو هيلع هللا ىلص فنن الـبل؛ وهذا ققل ضعقػ، والشراب إذ ٓ حاجة لف يف الطعام

 .كؿا يف الصحقحقـ وغقرهؿا

ٌء؟ َفنِكِّل َرَأْيُت بَِرُسقلِ »: قال لزوجتف، ڤ بؾ إن جابر ْ
  َهْؾ ِطـَْدِك َشل

ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 .(1)«َخَؿًصا َشِديًدا

َضِعقًػا  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ُٕمِّ ُسَؾْقؿ َقد َسؿعُت َصقَت رسقل، ڤ وَقاَل َأبق َصْؾَحةَ 

 .(2)«َأطِرُف فِقِف الُجقَع َفَفؾ ِطـَدِك مِـ شلٍء؟

ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ    َخَرَج َرُسقُل »: َقاَل ، ڤ وَط
ِ
َذاَت َيْقٍم َأْو َلْقَؾٍة َفنَِذا ُهَق  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

اَطةَ »: بَِلبِل بَْؽٍر َوُطَؿَر َفَؼاَل  ـْ بُقُقتُِؽَؿا َهِذِه السَّ َٓ «َما َأْخَرَجُؽَؿا ِم اْلُجقُع َيا : ؟ َقا

  َرُسقَل 
ِ
َْخَرَجـِل الَِّذي َأْخَرَجُؽَؿا»: َقاَل ، اهلل َٕ  .الحديث (3)«...َوَأَكا َوالَِّذي َكْػِسل بِقَِدهِ 

ـِ َطْؿٍرو اْلؽِـِْديِّ  وهق الؼائؾ كؿا يف حديث اْلِؿْؼَدادِ  ـْ »: ْب ُفؿَّ َأْصِعْؿ َم الؾَّ

ـْ َسَؼاَكا  .(4)«َأْصَعَؿـَا َواْسِؼ َم
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، اهلل  وتػاكقف يف صاطة، والؿعـك الصحقح لؾحديث أن محبتف هلل 
 .ألفتف طـ الطعام والشراب

َوَكاَن : كالًما كػقًسا يف زاد الؿعاد فؼال الؼقؿ  وقد ذكر العالمة ابـ

ُفقرِ  ـَ الشُّ
َٓ َيُخصُّ َغْقَرُه بِِف مِ ـَ اْلِعَباَدِة بَِؿا 

َكاَن  َحتاك إِكافُ ، َيُخصُّ َرَمَضاَن مِ

َر َساَطاِت َلْقؾِِف َوَكَفاِرِه َطَؾك اْلِعَباَدةِ  َوَكاَن َيـَْفك َأْصَحاَبُف ، َلُقَقاِصُؾ فِقِف َأْحَقاًكا لُِقَقفِّ

ـِ اْلِقَصالِ  َوفِل  - َلْسُت َكَفْقَئتُِؽْؿ إِكِّل َأبِقُت »: َفَقُؼقُل ، إِكاَؽ ُتَقاِصُؾ : َفَقُؼقُلقَن َلفُ ، َط

 .«ِطـَْد َربِّل ُيْطِعُؿـِل َوَيْسِؼقـِل - َأَضؾُّ إِكِّل : ِرَواَيةٍ 

ـِ  ـِ َطَؾك َقْقَلْق َراِب اْلَؿْذُكقَرْي  .َوَقِد اْخَتَؾَػ الـااُس فِل َهَذا الطاَعاِم َوالشا

 لِْؾَػؿِ : َأَحُدُهَؿا
ٌّ
ل َٓ ، َوَهِذِه َحِؼقَؼُة الؾاْػظِ : َقاُلقا، َأكاُف َصَعاٌم َوَشَراٌب ِحسِّ َو

 .لِْؾُعُدوِل َطـَْفا ُمقِجَب 

يفِ : الثَّاكِل ـْ َمَعاِرفِفِ  َأنا اْلُؿَراَد بِِف َما ُيَغذِّ
ِة ، اهلُل بِِف مِ ـْ َلذا

َوَما َيِػقُض َطَؾك َقْؾبِِف مِ

ِة َطْقـِِف بُِؼْربِفِ ، ُمـَاَجاتِفِ  ِؿِف بُِحبِّفِ ، َوُقرا ْقِق إَِلْقفِ ، َوَتـَعُّ َْحَقاِل َوَتَقابِِع َذلَِؽ ، َوالشا ْٕ ـَ ا
مِ

 ِغَذاُء اْلُؼُؾقِب 
َ
تِل ِهل َْرَواِح ، الا ْٕ ـِ ، َوَكِعقُؿ ا ُة اْلَعْق وِح ، َوُقرا َوَبْفَجُة الـُُّػقِس َوالرُّ

ـْ ، َواْلَؼْؾِب بَِؿا ُهَق َأْطَظُؿ ِغَذاًء َوَأْجَقُدُه َوَأْكَػُعفُ  َ َط
ي َهَذا اْلِغَذاُء َحتاك ُيْغـِل َوَقْد ُيَؼقِّ

َماِن َكَؿا ِققَؾ  ِغَذاءِ  ـَ الزا
ًة مِ َْجَساِم ُمدا ْٕ  :ا

ـْ ِذْكثثثثثَراَك َتْشثثَغُؾَفا  َلَفثثا َأَحاِديثثُث ِمثث

 

ادِ   ـِ الثثزَّ ـِ الّشثثثثََراِب َوُتْؾِفثثثثقَفا َطثث  َطثث

 َلَفثثا بَِقْجِفثثَؽ ُكثثثثثثقٌر َتْسَتثثثِضلُء بِثثثثفِ  

 

ـْ َحِديثِثثثثثَؽ فِثل َأْطَؼابَِفثا َحثاِدي   َوِم

ثْقرِ َأْوَطثَدَهاإَِذا   ـْ َكثاَلِل السَّ  َشَؽْت ِمث

 

 ُروُح اْلُؼثثثثثثثُدوِم َفَتْحَقثثثا ِطـْثثَد ِمقَعثثثادِ  

ـْ َكثِقٍر   وِح َط ـْ َلُف َأْدَكك َتْجِربٍَة َوَشْقٍق َيْعَؾُؿ اْستِْغـَاَء اْلِجْسِؿ بِِغَذاِء اْلَؼْؾِب َوالرُّ َوَم

 
ِّ
ـَ اْلِغَذاِء اْلَحقََقاكِل

َٓ ، مِ ْت َو ِسقاَؿا اْلَؿْسُروُر اْلَػْرَحاُن الظاافُِر بَِؿْطُؾقبِِف الاِذي َقْد َقرا
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َضك َطـْفُ ، َوَتـَْعُؿ بُِؼْربِفِ ، َطقْـُُف بَِؿْحبُقبِفِ  َوُتَحُػُف َتِصُؾ ، َوَأْلَطاُف َمْحبُقبِِف َوَهَداَياهُ ، َوالرِّ

 بِفِ ، إَِلْقِف ُكؾا َوْقٍت 
ٌّ
ـٍ بَِلْمِرهِ مُ ، َوَمْحبُقُبُف َحِػل ْكَراِم َمَع اْلَؿَحباِة ، ْعَت ُمْؽِرٌم َلُف َغاَيَة اإْلِ

ِة َلفُ  َء ، التااما
ْ
َٓ َشل ؟ َفَؽقَْػ بِاْلَحبِقِب الاِذي  َأَفَؾقَْس فِل َهَذا َأْطَظُؿ ِغَذاًء لَِفَذا اْلُؿِحبِّ

َٓ َأْكَؿُؾ ، َأَجؾُّ مِـْفُ  َٓ َأْجَؿُؾ َو َٓ َأْطَظُؿ َو َٓ ، َو َأْطَظُؿ إِْحَساكًا إَِذا اْمتأََلَ َقْؾُب اْلُؿِحبِّ  َو

ـٍ ، َوَمَؾَؽ ُحبُُّف َجِؿقَع َأْجَزاِء َقْؾبِِف َوَجَقاِرِحفِ ، بُِحبِّفِ  ـَ ُحبُُّف مِـُْف َأْطَظَؿ َتَؿؽُّ َوَهَذا ، َوَتَؿؽا

 هـاُف َوَيْسِؼقِف َلقاًْل َوَكَفاًرا؟ َأَفَؾقَْس َهَذا اْلُؿِحبُّ ِطـَْد َحبِقبِِف ُيْطِعؿُ ، َحاُلُف َمَع َحبِقبِفِ 

وهق محؿقل . ««إن لل صاِطٌؿ ُيطِعُؿـِل وَساٍق يسِؼقـل»: ويف رواية»: قوله

 ، ڤ فػل صحقح مسؾؿ مـ حديث أبل ُهَرْيَرةَ ، طؾك الؿعـك الؿتؼدم
ِّ
ـِ الـابِل ، ملسو هيلع هللا ىلص َط

ـِ ِققَؾ  «إِيَّاُكْؿ َوالِقَصاَل »: َقاَل  َتْق إِكِّل َأبِقُت ُيْطِعُؿـِل َربِّل »: َقاَل ، ُتَقاِصُؾ إِكاَؽ : َمرا

ـِ  ـَ الَعَؿِؾ َما ُتطِقُؼقنَ ، َوَيْسِؼق ـْ أَكسٍ ، (1)«َفاْكَؾُػقا ِم َواَصَؾ : َقاَل ، ڤ وَط

  َرُسقُل 
ِ
ِل َشْفِر َرَمَضانَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ـَ ، فِل َأوا ـَ اْلُؿْسؾِِؿق

، َفَبَؾَغُف َذلَِؽ ، َفَقاَصَؾ َكاٌس مِ

ًٓ »: َفَؼاَل  ْفُر َلَقاَصْؾـَا ِوَصا َؼُفؿْ ، َلْق ُمدَّ َلـَا الشَّ ُؼقَن َتَعؿُّ ُؽْؿ َلْستُْؿ ، َيَدُع اْلُؿَتَعؿِّ إِكَّ

 .(2)«إِكِّل َأَضؾُّ ُيْطِعُؿـِل َربِّل َوَيْسِؼقـِل، إِكِّل َلْسُت ِمْثَؾُؽؿْ  - َأْو َقاَل  -، ِمْثِؾل

ـْ َطائَِشةَ   َكَفاُهُؿ : َقاَلْت ، ڤ وَط
ُّ
ـِ اْلِقَصاِل َرْحَؿًة َلُفؿْ  ملسو هيلع هللا ىلص الـابِل : َفَؼاُلقا، َط

 .(3)«إِكِّل ُيْطِعُؿـِل َربِّل َوَيْسِؼقـِل، إِكِّل َلْسُت َكَفْقَئتُِؽؿْ »: َقاَل ، إِكاَؽ ُتَقاِصُؾ 

كؿا تؼدم ويف ، والػعؾ، طؾك الؿقاصؾقـ بالؼقل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل وقد أكؽر رسقل

 : َقاَل ، ڤ حديث َأبِل ُهَرْيَرةَ 
ُّ
، إِكاَؽ ُتَقاِصُؾ : َقاُلقا، «َٓ ُتَقاِصُؾقا» ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل الـابِل

ـِ ، «إِكِّل َأبِقُت ُيْطِعُؿـِل َربِّل َوَيْسِؼقـِل، إِكِّل َلْسُت ِمْثَؾُؽؿْ »: َقاَل  َفَؾْؿ َيـَْتُفقا َط
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 : َقاَل ، الِقَصالِ 
ُّ
ـِ  ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَصَؾ بِِفُؿ الـابِل ـِ َأْو َلْقَؾَتْق َفَؼاَل ، َرَأُوا اْلِفاَلَل ُثؿا ، َيْقَمْق

 
ُّ
َر الِفالَُل َلِزْدُتُؽؿْ »: ملسو هيلع هللا ىلص الـابِل ِؾ َلُفؿْ  «َلْق َتَلخَّ  .(1)َكاْلُؿـَؽِّ

َحرِ »: قوله ُؽْؿ َأَراَد َأْن ُيَقاِصَؾ َفْؾُقَقاِصْؾ إَلك السَّ  .«َفَليُّ

بحقث ٓ يجؿع ؛ لؽـ بؼقد أن يؽقن إلك السحر، الرتخقص يف القصال: فيه

 ،يف القصالبقـ يقمقـ 

 .ولقس طؾك القجقب، أن القصال إلك السحر إمر فقف طؾك اإلباحة: وفيه

ك مـ رسقل: وفيه فنذا لؿ يلذن لفؿ فال يجقز ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل أن الشرع هق الؿتؾؼا

 .لفؿ ذلؽ

أن الـصارى هؿ الذيـ كاكقا يقاصؾقن ، بلن سبب الـفل طـ القصال: وققؾ

يذكرها  وإكؿا هل تعالقؾ، يف ذلؽ ملسو هيلع هللا ىلص الـبلولؿ كَر شقًئا يثبت طـ ، يف صقامعفؿ

 .أهؾ العؾؿ

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ﴿: قال تعالك، أن العبادة لقست طؾك الؽؾػة: وفيه

 .[286: البؼرة] ﴾ۈ

  اهلل ولؽـ هناهؿ، فؾق كان إمر إلك العباد يف تؽؾقػ أكػسفؿ لقاصؾقا
 .طـ ذلؽ
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 درباب أفضل الصٔاو ّغريِ

 

َِِباُب َأِفَضِل ] ِِٔس ََّغ َٔاِو   [الصِّ

l: 

وهق ما يتؼرب بف : لبقان ما يتعؾؼ بصقام التطقع، طؼد الؿصـػ هذا الباب

 .اإلكسان إلك ربف

َأْكَشَل »: َقاَل  طـد أحؿد َ ، ڤ َأبِل ُأَماَمة فػل حديْث ، والصقام فضؾف طظقؿ

  َرُسقُل 
ِ
  َيا َرُسقَل : َفَلَتْقُتُف َفُؼْؾُت ، َغْزًوا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ِ
َفاَدةِ ، اهلل ُفؿَّ »: َفَؼاَل . اْدُع لِل بِالشا الؾَّ

ْؿُفْؿ َوَغـِّْؿُفؿْ  َؿـَا َوَغـاَؿـَا: َقاَل . «َسؾِّ   ُثؿا َأْكَشَل َرُسقُل : َقاَل . َفَغَزْوَكا َفَسؾا
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

  َيا َرُسقَل : َفُؼْؾُت ، َغْزًوا َثاكًِقا َفَلَتقْتُفُ 
ِ
َفاَدةِ  اْدعُ ، اهلل ُفؿَّ َسؾِّْؿُفْؿ »: َفَؼاَل . اهلَل لِل بِالشا الؾَّ

  ُثؿا َأْكَشَل َرُسقُل ، َفَغَزْوكَا َفَسؾاَؿـَا َوَغـاَؿـَا: َقاَل . «َوَغـِّْؿُفؿْ 
ِ
َيا : َفُؼْؾُت ، َغْزًوا َثالًِثا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

  َرُسقَل 
ِ
ـِ َأْسَلُلَؽ َأْن َتْدُطقَ ، اهلل َتْق َفادَ  َقْد َأَتقُْتَؽ َمرا الؾاُفؿا »: َفُؼْؾَت ، ةِ اهلَل لِل بِالشا

  َيا َرُسقَل ، َسؾِّْؿُفْؿ َوَغـِّْؿُفؿْ 
ِ
َفاَدةِ  َفاْدعُ ، اهلل ْؿُفْؿ » :َفَؼاَل ، اهلَل لِل بِالشا ُفؿَّ َسؾِّ الؾَّ

َؿـَا َوَغـاَؿـَا: َقاَل . «َوَغـِّْؿُفؿْ    َرُسقَل َيا : ُثؿا َأَتْقُتُف َبْعَد َذلَِؽ َفُؼْؾُت ، َفَغَزْوَكا َفَسؾا
ِ
، اهلل

ْقمِ »: َقاَل . اهلُل بِفِ  ُمْركِل بَِعَؿٍؾ آُخُذُه َطـَْؽ َيـَْػُعـِل ُف ٓ ِمْثَؾ َلفُ : َطَؾْقَؽ بِالصَّ  .(1)«َٕكَّ

ـْ َسْفؾِ  ـِ َسْعدٍ  َوَط   َقاَل َرُسقُل : َقاَل ، ڤ ْب
ِ
ل اْلَجـَِّة َباًبا ُيَؼاُل »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

إِنَّ فِ

يَّانُ  ائُِؿقَن َيْقَم اْلِؼَقاَمةِ ، َلُف الرَّ : ُيَؼاُل ، َٓ َيْدُخُؾ َمَعُفْؿ َأَحٌد َغْقُرُهؿْ ، َيْدُخُؾ ِمـُْف الصَّ
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ائُِؿقَن؟ َفَقْدُخُؾقَن ِمـْفُ  ـَ الصَّ  .(1)«ُأْغِؾَؼ َفَؾْؿ َيْدُخْؾ ِمـُْف َأَحٌد ، َفنَِذا َدَخَؾ آِخُرُهؿْ ، َأْي

ـْ أبل سعقد الخدري ـْ َصاَم َيْقًما »: يؼقل ملسو هيلع هللا ىلص سؿعت الـبل: قال، ڤ َوَط َم

َد  فِل َسبِقؾِ  ـَ َخرِيًػا اهَّلل َبعَّ ـْ الـَّاِر َسْبِعق وهذا لػظ ، متػؼ طؾقف (2)«اهَّلل َوْجَفُف َط

 .«باَطد»: ويف لػظ مسؾؿ، البخاري

 ڭ ۓ﴿: فؼال تعالك، طؾك الصائؿقـ اهلل  وقد أثـك

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ

 .[13: إحزاب] ﴾ۅ ۋ ۋ ٴۇ

 :وزيادة اإليؿان، اهلل  أسباب تؼقى والصقام مـ

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿: قال تعالك

 .[381: البؼرة] ﴾ڦ ڦ ڦ

فػل ، وطجز طـ الزواج، إذا صالت طؾقف العزبة، والصقام وجاء لإلكسان

َباِب »: قال ، يف الصحقحقـ، ڤ مسعقد حديث ابـ ـِ ، َيا َمْعَشَر الشَّ َم

ْج اْسَتَطاَع ِمـُْؽُؿ الَباَءَة  ـُ لِْؾَػْرِج ، َفْؾَقَتَزوَّ ُف َأَغضُّ لِْؾَبَصرِ َوَأْحَص ـْ َلْؿ َيْسَتطِْع ، َفنِكَّ َوَم

ْقمِ  ُف َلُف ِوَجاءٌ ، َفَعَؾْقِف بِالصَّ  .(3)«َفنِكَّ

كان »: كؿا سرتى أن داود ، والصالحقـ، والصقام هق دأب إكبقاء

 .اهلل ما يليت بقاكف إن شاء، طؾككان يصقم كثقًرا  ملسو هيلع هللا ىلص والـبل، «يصقم يقًما ويػطر يقًما

لؿا ، إن وقع فقفا خؾؾ؛ هق مؿا يرجك أن ُيتؿ بف الػريضة، والصقام يف التطقع

  َسِؿْعُت َرُسقَل : َقاَل  ڤ جاء طـ َأبِل ُهَرْيَرةَ 
ِ
َل َما ُيَحاَسُب »: َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل إِنَّ َأوَّ
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ـْ َطَؿِؾِف  بِِف الَْعبُْد  َصاَلُتُف َفنِْن َصُؾَحْت َفَؼْد َأْفَؾَح َوَأْكَجَح َوإِْن َفَسَدْت َفَؼْد َيْقَم الِْؼَقاَمِة ِم

بُّ ، َخاَب َوَخِسرَ  ـْ َفرِيَضتِِف َشْلٌء َقاَل الرَّ ـْ : َفنِْن اْكَتَؼَص ِم اْكُظُروا َهْؾ لَِعبِْدي ِم

ـْ الَْػرِيَضِة ؟ ُثؿَّ َيُؽقنُ  َؾ بَِفا َما اْكتََؼَص ِم ٍع َفُقَؽؿَّ  .(1)«َسائُِر َطَؿِؾِف َطَؾك َذلَِؽ  َتطَقُّ

 .حٌظ مـ التطقع وكذلؽ الصقام إن كان لؾعبد

الحديث يف  اهلل  قال، لػضؾف اهلل  والصقام قد أضقػ إلك

َّٓ »: الؼدسل ْقم إ  .سقاء يف ذلؽ صقام الػرض أو الـػؾ، (2)«وأكا أْجِزي بف ِ لل فنكَّف الصَّ

 .والؿحافظة طؾقفا، تحػقًزا طؾك الؿبادرة إلقفا، ويذكر العؾؿاء فضائؾ إطؿال
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 أفضل التطْع

 
 

ـْ َطبْدِ  - 203   )فَع
ِ
ـِ َطْؿرِو اهَّلل ـِ الَْعاصِ  ْب   أُْخبَِر َرُسقُل »: َقاَل  ڤ ْب

ِ
َأكِّل  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

َـّ الـََّفارَ : َأُققُل   َُٕصقَم
ِ
َـّ الؾَّقَْؾ َما ِطْشُت ، َوَاهَّلل   َرُسقُل َفَؼاَل ، َوَُٕققَم

ِ
َأْكَت : ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

ل، َقْد ُقْؾتُفُ : الَِّذي ُقْؾَت َذلَِؽ؟ َفُؼْؾُت لَفُ  ، َفنِكََّؽ ٓ َتْستَطِقُع َذلَِؽ : َفَؼاَل ، بِلَبِل َأْكَت َوُأمِّ

ْفِر َثالَثَة َأيَّامٍ ، َوُقْؿ َوَكؿْ ، َفُصْؿ َوَأْفطِرْ  ـْ الشَّ َوَذلَِؽ . الَِفاَفنِنَّ الَْحَسـََة بَِعْشِر َأْمثَ ، َوُصْؿ ِم

ْهرِ  ـْ َذلَِؽ : ُقْؾُت ، ِمثُْؾ ِصقَاِم الدَّ ـِ : َقاَل ، َفنِكِّل ُأصِقُؼ َأْفَضَؾ ِم ، َفُصْؿ َيْقًما َوَأْفطِْر َيْقَمْق

ـْ َذلَِؽ : ُقْؾُت  ، َفَذلَِؽ ِمثُْؾ ِصقَاِم َداُود. َفُصْؿ َيْقًما َوَأْفطِْر َيْقًما: َقاَل ، ُأصِقُؼ َأْفَضَؾ ِم

قَامِ َوُهَق  ـْ َذلَِؽ : َفُؼْؾُت ، َأْفَضُؾ الصِّ ـْ َذلَِؽ : َقاَل . إكِّل ُأصِقُؼ َأْفَضَؾ ِم  .(1)«ٓ َأْفَضَؾ ِم

ْهرِ  - ٓ َصْقَم َفْقَق َصْقِم َأِخل َداُود»: َوفِل ِرَواَيةٍ   .«(ُصْؿ َيْقًما َوَأْفطِْر َيْقًما - َشْطَر الدَّ

l: 

مـفا ما يتعؾؼ ، بعضفا زيادات ويف، وقد ساق اإلمام مسؾؿ كثقًرا مـ صرقف

 :بؼراءة الؼرآن

ـْ َطْبدِ    َط
ِ
ـِ َطْؿٍرو اهلل   َيا َرُسقَل : ُقْؾُت : َقاَل ، ْب

ِ
: فِل َكْؿ َأْقَرُأ اْلُؼْرآَن ؟ َقاَل ، اهلل

 : َقاَل ُقْؾُت  «َواْقَرأِ اْلُؼْرآَن فِل ُكؾِّ َشْفرٍ »
ا
  َيا َكبِل

ِ
ـْ ، اهلل

: َقاَل ، َذلَِؽ إِكِّل ُأصِقُؼ َأْفَضَؾ مِ

ـَ »  : َقاَل ُقْؾُت  «َفاْقَرْأُه فِل ُكؾِّ ِطْشرِي
ا
  َيا َكبِل

ِ
ـْ َذلَِؽ ، اهلل

: َقاَل ، إِكِّل ُأصِقُؼ َأْفَضَؾ مِ
                                                                                       

 (.3331(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3126أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)



 
246 

 

  3/جإفــادة ذوي األفهـــام بشرح عمدة األحكام

 

 : َقاَل ُقْؾُت  «َفاْقَرْأُه فِل ُكؾِّ َطْشرٍ »
ا
  َيا َكبِل

ِ
ـْ َذلَِؽ ، اهلل

: َقاَل ، إِكِّل ُأصِقُؼ َأْفَضَؾ مِ

َٓ َتِزْد َطَؾك َذلِؽ، َسْبعٍ  َفاْقَرْأُه فِل ُكؾِّ »  .(1)«َو

ـْ َذلَِؽ : ُقْؾُت »: أكفَ َقاَل : وجاءت زيادة خارج مسؾؿ
، إِكال َأْقَقى َطَؾك َأْكَثَر مِ

ـْ َثاَلٍث »: َقاَل  ـْ َيْؼَرُؤُه ِفل َأَقؾَّ ِم  .(2)«َٓ َيْػَؼُفُف َم

  ُأْخبَِر َرُسقُل »: قوله
ِ
 .«َأكِّل َأُققُل  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

 .كؼؾ الخرب إلك السؾطان وغقره لؾؿصؾحة الشرطقة جقاز: وفيه

ـْ َطْبدِ ، ما أخرجف أحؿد وغقره والؾػظ لف وسبب ذلؽ   َط
ِ
ـِ َطْؿٍرو اهلل  ڤ ْب

ـْ ُقَرْيشٍ »: َقاَل 
َجـِل َأبِل اْمَرَأًة مِ َٓ َأْكَحاُش َلَفا، َزوا  َجَعْؾُت 

ا
ا َدَخَؾْت َطَؾل ا ، َفَؾؿا مِؿا

ِة  ـَ اْلُؼقا
اَلةِ ، َطَؾك اْلِعَباَدةِ بِل مِ ْقِم َوالصا ـَ الصا

ـُ اْلَعاِص إَِلك َكـاتِفِ  َفَجاَء َطْؿُرو، مِ ، ْب

َجاِل َأْو َكَخْقرِ : َكْقَػ َوَجْدِت َبْعَؾِؽ؟ َقاَلْت : َفَؼاَل َلَفا، َحتاك َدَخَؾ َطَؾْقَفا  َخْقَر الرِّ

ـْ َرُجٍؾ َلْؿ ُيَػتِّْش َلـَا ، اْلُبُعقَلةِ 
 ، َوَلْؿ َيْعِرْف َلـَا فَِراًشا، َكـًَػامِ

ا
، َفَعَذَمـِل، َفَلْقَبَؾ َطَؾل

ـِل بِؾَِساكِفِ  ـْ ُقَرْيٍش َذاَت َحَسٍب : َفَؼاَل ، َوَطضا
، َوَفَعْؾَت ، َفَعَضْؾَتَفا، َأكَْؽْحُتَؽ اْمَرَأًة مِ

  َوَفَعْؾَت 
ِّ
 َفَلْرَسَؾ إِ ، َفَشَؽاكِل ملسو هيلع هللا ىلص ُثؿا اْكَطَؾَؼ إَِلك الـابِل

ُّ
 الـابِل

ا
: َفَؼاَل لِل، َفَلَتقْتُفُ  ملسو هيلع هللا ىلص َلل

ْقَؾ »: َقاَل ، َكَعؿْ : ُقْؾُت  «؟َأَتُصقُم الـََّفارَ » َلؽِـِّل َأُصقُم » :َقاَل ، كََعؿْ : ُقْؾُت  «؟َوَتُؼقُم الؾَّ

ـْ ُسـَّتِل َفَؾْقَس ِمـِّل، َوَأَمسُّ الـَِّساءَ ، َوُأَصؾِّل َوَأَكامُ ، َوُأْفطِرُ  ـْ َرِغَب َط  .(3)««َفَؿ

َـّ الـََّفارَ »: قوله  َُٕصقَم
ِ
ْقؾ، َوَاهَّلل َـّ الؾَّ أي أكف حؾػ طؾك الؿداومة : «َوَُٕققَم

 .طؾك الصقام والؼقام
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كؿا ، يػعؾف كثقًرا ملسو هيلع هللا ىلص وقد كان الـبل، جقاز الحؾػ بغقر استحالف: وفيه

 .اهلل تعالك سقليت معـا يف باب إيؿان إن شاء

ففق حقـ ، اهلل  طؾقفؿ طؾك صاطةاهلل  حرص السؾػ رضقان: وفيه

 .والؼقام، مـ الصقام، اهلل  كان مراده أن يؽثر مـ صاطة، أقسؿ هذا القؿقـ

 ڤ بـ العاص بـ طؿرو إذ أن طبداهلل، فضقؾة الصقام والؼقام: وفيه

 .اختارهؿا دون غقرهؿا

اَلِة : ُسئَِؾ الـبل : َقاَل ، َيْرَفُعفُ ، ڤ وجاء يف حديث َأبِل ُهَرْيَرةَ  َأيُّ الصا

َقاِم َأْفَضُؾ َبْعَد َشْفِر َرَمَضاَن؟ َفَؼاَل  َأْفَضُؾ »: َأْفَضُؾ َبْعَد اْلَؿْؽُتقَبِة؟ َوَأيُّ الصِّ

اَلةِ  اَلِة اْلَؿْؽُتقَبةِ ، الصَّ ْقؾِ ، َبْعَد الصَّ اَلُة فِل َجْقِف الؾَّ َقاِم َبْعَد َشْفرِ ، الصَّ َوَأْفَضُؾ الصِّ

مِ  َشْفرِ ِصَقاُم ، َرَمَضانَ   اْلُؿَحرَّ
ِ
 .(1)«اهَّلل

 .أي مدة حقايت: «َما ِطْشُت »: قوله

وقد قال تعالك مخربًا طـ الؿممـقـ : مالزمة الطاطة حتك الؿؿات: فيه

وقال ،  [8: آل طؿران] ﴾ىئ ىئ ېئ ېئېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ﴿

، الؼؾقِب  مثبت يا الؾفؿ»: ملسو هيلع هللا ىلص ويؼقل الـبل،  [303: يقسػ] ﴾ۆئ ۆئ﴿: تعالك

 .(2)«قؾبل طؾك ديـِؽثبِّْت 

 .(3)«بِالَخَقاتِقؿِ  إَْطَؿاُل  َوإِكََّؿا» :البخاري يف ڤ الساطدي سعد بـ سفؾ حديث ويف

فنن ، هذا طـده قصقر، أو يؾزم الطاطة ثؿ يرتك، فالذي يستؼقؿ ثؿ يـحرف
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 .كان إذا طؿؾ طؿال داوم طؾقف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

 .«َأْكَت الَِّذي ُقْؾَت َذلَِؽ؟»: قوله

 .مقاجفة الخصؿ بؿا ققؾ فقف: فيه

 .التثبت يف إمر: وفيه

 .«َقْد ُقْؾُتفُ : َفُؼْؾُت َلفُ »: قوله

بؾ يجب طؾقف أن يصرح برفع ، طدم التعريض فقؿا كسب إلك اإلكسان: فيه

 .وأن آطرتاف سقد إدلة، أو باإلجابة فقفا، التفؿة

ل»: قوله  .«بَِلبِل َأْكَت َوُأمِّ

 .ومـ غقره، مـ طالؿٍ ، العظقؿالتػدية لؾرجؾ : فيه

ل»: ومعيى قوله وكان ، اهلل أي أفديؽ بلبل وأمل يا رسقل: «بَِلبِل َأْكَت َوُأمِّ

 .كثقًرا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل يؼقلقهنا لرسقل ڤ الصحابة

 .يف غزوة أحد ڤ بـ أبل وقاص سعد ملسو هيلع هللا ىلص وقد فدى الـبل

ـْ َقْقٍس َقاَل  ـُ َمالٍِؽ  َقاَل َسْعدُ : فَع   َرُسقُل َما َجَؿَع : ْب
ِ
ََحٍد  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ِ
َأَبَقْيِف ٕ

ل، َيا َسْعُد »: َوَلَؼْد َرَأْيُتُف َلَقُؼقُل لِل. َقْبؾِل  .(1)«اْرِم فَِداَك َأبِل َوُأمِّ

 .أي تعجز طـف: «َفنِكََّؽ ٓ َتْسَتطِقُع َذلَِؽ »: قوله

 .الـصقحة بالرفؼ والتقجقف إلك ما هق أحسـ وأفضؾ: وفيه

بـ َطْؿرو  طبداهلل فػل آخر إمر كان يؼقل، ملسو هيلع هللا ىلص الـبلوقد حصؾ ما تخقفف 
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َيااَم التل قال رسقل»: ڤ العاص ْٕ َْن َأُكقَن َقبِْؾُت الثااَلَثَة ا َٕ  
ِ
َأَحبُّ إلل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 .«مـ َأْهؾِل َوَمالِل

 قال وقال لل الـبل»: ويف رواية
ا
َد َطَؾل ْدُت َفُشدِّ َٓ َتْدِري  ملسو هيلع هللا ىلص قال َفَشدا إِكاَؽ 

فؾؿا َكبِْرُت َوِدْدُت  ملسو هيلع هللا ىلص َلَعؾاَؽ َيُطقُل بَِؽ ُطْؿٌر قال َفِصْرُت إلك الذي قال لل الـبل

 
ِّ
  َأكِّل كـت َقبِْؾُت ُرْخَصَة َكبِل

ِ
 .«ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 .وهؽذا الؼقام، أي صؿ بعضا واترك بعضا: «َوُقْؿ َوَكؿْ ، َفُصْؿ َوَأْفطِرْ »: قوله

 .اإلرشاد والدٓلة إلك ما هق أكؿؾ: فيه

 .يدل طؾك ما هق أفضؾ مـف يـبغل أن، أن اإلكسان إذا كصح برتك أمرٍ : وفيه

وققام الؾقؾ ، هناه طـ صقام الدهر ملسو هيلع هللا ىلص فنن الـبل، اإلرشاد إلك إيسر: وفيه

 .ودلف طؾك إيسر الذي هق كافٌع لف، أجؿع

أن ، لؿا جاء يف بعض الروايات، أن اإلكسان بحاجة إلك الـقم والطعام: وفيه

وإنَّ ، وَكِػَفْت كػُسَؽ ، فنكََّؽ إذا فعؾَت ذلَؽ َهَجَؿْت طقـُؽ َ»: قال ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

ا ا، لِـَْػِسَؽ حؼًّ  .«وُقْؿ وَكؿْ ، فُصْؿ وَأْفطِرْ ، وٕهِؾَؽ حؼًّ

 .وكػسؽ، وفرت جسؿؽ، أهنا ضعػت طقـؽ بؿعـك: هجؿت

فنن اإلكسان إذا داوم طؾك طبادة وفقفا شلء مـ ، أو أكف يؾحؼفا الؿؾؾ

 .ربؿا لحؼف الؿؾؾ مـ ذلؽ، الؿشؼة

ـْ َطاِئَشةَ   »: ڤ وَط
ا
ـْ »: َقاَل ، َدَخَؾ َطَؾْقَفا َوِطـَْدَها اْمَرَأةٌ  ملسو هيلع هللا ىلص َأنا الـابِل َم

ـْ َصالَتَِفا، ُفالََكةُ : َقاَلْت  «َهِذِه؟
 َٓ ، َطَؾْقُؽْؿ بَِؿا ُتطِقُؼقنَ ، َمفْ »: َقاَل ، َتْذُكُر مِ

ِ
َفَقاهَّلل

ـِ إَِلْقِف َماَداَم َطَؾْقِف َصاِحُبفُ  «َتَؿؾُّقااهَّللُ َحتَّك  َيَؿؾُّ  ي  .(1)«َوَكاَن َأَحبا الدِّ
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ْفِر َثالَثَة َأيَّامٍ »: قوله ـْ الشَّ استحباب  أي مـ أي الشفر والجؿفقر طؾك: «َوُصْؿ ِم

 .البقض

فنذا ، ٕن الشفر ثالثقن يقًما، طؾك ما يليت، «أنَّ اْلَحَسـََة بَِعْشرِ َأْمَثالَِفا»: وفيه

صارت ، فنذا اكضافت إلك رمضان، كاكت كثالثقـ يقًما، ثالثة أيام صام العبد

 .كصقام السـة

ْهرِ »: قوله  .أي مثؾ صقام السـة: «َوَذلَِؽ ِمْثُؾ ِصَقاِم الدَّ

 .طؾك هذه إمة اهلل  وهذا مـ فضؾ: «َفنِنَّ الَْحَسـََة بَِعْشرِ َأْمثَالَِفا»: قوله

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گگ گ ک ک ک ک﴿: قال تعالك

 .[360: إكعام] ﴾ں ڱ ڱ

ـْ َأبِل َذر  : ويف الحديث الؼدسل   َقاَل َرُسقُل : َقاَل ، ڤ َط
ِ
اهَّللُ  َيُؼقُل »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـْ َجاَء بِاْلَحَسـَِة َفَؾُف َطْشُر َأْمَثالَِفا َوَأِزيُد : َتَعاَلك قَِّئِة َفَجَزاُؤُه َسقَِّئٌة ، َم ـْ َجاَء بِالسَّ َوَم

ْبُت ِمـُْف ِذَراًطا َب ِمـِّل ِشْبًرا َتَؼرَّ ـْ َتَؼرَّ َب ِمـِّل ِذَراًطا ، ِمْثُؾَفا َأْو َأْغِػُر َوَم ـْ َتَؼرَّ َوَم

ْبُت ِمـُْف َباًطا ل َيْؿِشل َأَتْقتُُف َهْرَوَلةً ، َتَؼرَّ
ـْ َأَتاكِ َْرِض َخطِقَئًة ، َوَم ْٕ ـْ َلِؼَقـِل بُِؼَراِب ا َوَم

 .(1)«َشْقًئا َلِؼقُتُف بِِؿْثِؾَفا َمْغِػَرةً َٓ ُيْشرُِك بِل 

وٓ ُيسلل ، وٓ معؼب لؼضائف، ٓ راد لحؽؿف، اهلل فعال لؿا يريد أن: وفيه

 .طؿا يػعؾ وهؿ يسللقن

 .واهلل أطؾؿ، وقد ُذكر أن إمؿ السابؼة لؿ تؽـ الؿضاطػة طـدهؿ

وُيرغب يف ، وُيعؿؾ هبا، ذكر فضقؾة إطؿال الصالحة حتك ُتؾَتزم: وفيه

 .الؿبادرة إلقفا
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 .الدٓلة طؾك جقامع إطؿال الصالحة: وفيه

 :فبعض إطؿال الصالحة جقامع

ـْ َأبِل َذر  ، ركعتل الضحك: مثؾ  ، ڤ يف صحقح مسؾؿ َط
ِّ
ـْ الـابِل  ملسو هيلع هللا ىلص َط

ـْ َأَحِدُكْؿ َصَدَقةٌ »: يؼقل َوُكؾُّ ، َفُؽؾُّ َتْسبِقَحٍة َصَدَقةٌ ، ُيْصبُِح َطَؾك ُكؾِّ ُساَلَمك ِم

، َوَأْمٌر بِاْلَؿْعُروِف َصَدَقةٌ ، َوُكؾُّ َتْؽبِقَرٍة َصَدَقةٌ ، َوُكؾُّ َتْفِؾقَؾٍة َصَدَقةٌ ، َتْحِؿقَدٍة َصَدَقةٌ 

ـِ اْلُؿـَْؽرِ َصَدَقةٌ  َحك، َوَكْفٌل َط ـَ الضُّ ـْ َذلَِؽ َرْكَعَتاِن َيْرَكُعُفَؿا ِم  .(1)«َوُيْجِزُئ ِم

 .كؾ شفر طؾك ما تؼدمصقام ثالثة أيام مـ : ومثؾ

ـِ  كؿا جاء يف حديث، والتحؿقد، التسبقح: ومثؾ ـْ ، ڤ َطبااسٍ  اْب َط

 »: ڤ ُجَقْيِرَيةَ 
ا
 فِل  ملسو هيلع هللا ىلص َأنا الـابِل

َ
ْبَح َوِهل ـَ َصؾاك الصُّ ـْ ِطـِْدَها ُبْؽَرًة ِحق

َخَرَج مِ

 َجالَِسٌة َفَؼاَل 
َ
َما ِزْلِت َطَؾك اْلَحاِل الَّتِل َمْسِجِدَها ُثؿا َرَجَع َبْعَد َأْن َأْضَحك َوِهل

 َفاَرْقُتِؽ َطَؾْقَفا 
ُّ
اٍت  ملسو هيلع هللا ىلص َقاَلْت َكَعْؿ َقاَل الـابِل َلَؼْد ُقْؾُت َبْعَدِك َأْرَبَع َكِؾَؿاٍت َثاَلَث َمرَّ

َـّ ُسْبَحانَ   َوبَِحْؿِدِه َطَدَد َخْؾِؼِف  َلْق ُوِزَكْت ِبَؿا ُقْؾِت ُمـُْذ اْلَقْقِم َلَقَزَكْتُف
ِ
َوِرَضا َكْػِسِف اهَّلل

 .(2)«َوِزَكَة َطْرِشِف َوِمَداَد َكِؾَؿاتِفِ 

ـْ َذلَِؽ : ُقْؾُت »: قوله  :«َفنِكِّل ُأصِقُؼ َأْفَضَؾ ِم

 .بغقر طجب وٓ رياء، جقاز تحدث اإلكسان بؼدرتف: فيه

 .كان شبابًا حقـفا، ڤ بـ طؿرو فنن طبداهلل، أن الشباب يختؾػ طـ غقره: وفيه

 .ازداد اإلكسان مـ العؿؾ الصالح كان ذلؽ أفضؾأكف كؾؿا : وفيه
                                                                                       

، طـد - ڤ -هريرة  (، وجاء يف الصحقحقـ مـ حديث أبل220أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (1)

 (، دون ذكر ركعتل الضحك.3001(، ومسؾؿ برقؿ: )2813البخاري برقؿ: )

 (.2226أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (2)
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 .«َفُصْؿ َيْقًما َوَأْفطِْر َيْقَمْقـ»: قوله

، ٓ سقؿا إذا كان اإلكسان لف استطاطة وقدرة، الدٓلة إلك ما هق أحسـ: فيه

، يتؼقى يف كػسف، ثؿ يػطر يقمقـ، بصقام يقم اهلل  أكف يتؼرب إلك بحقث

 .ويمدي الحؼ الذي طؾقف

  رواية طـ َطْبدِ ويف 
ِ
ـِ َطْؿٍرو اهلل   َأنا َرُسقَل »: ڤ ْب

ِ
، ُذكَِر َلُف َصْقمِل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 
ا
ـْ َأَدٍم َحْشُقَها لِقٌػ ، َفَدَخَؾ َطَؾل

، َفَجَؾَس َطَؾك إَْرضِ ، َفَلْلَؼْقُت َلُف ِوَساَدًة مِ

ـْ ُكؾِّ َشْفرٍ َثالََثُة َأيَّاٍم؟َأَما َيْؽِػقَؽ »: َفَؼاَل ، َوَصاَرِت الِقَساَدُة َبْقـِل َوَبْقـَفُ  : َقاَل ، «ِم

  َيا َرُسقَل : ُقْؾُت 
ِ
  َيا َرُسقَل : ُقْؾُت ، «َخْؿًسا»: َقاَل ، اهلل

ِ
 َيا: ُقْؾُت ، «َسْبًعا»: َقاَل ، اهلل

  َرُسقَل 
ِ
  َيا َرُسقَل : ُقْؾُت ، «تِْسًعا»: َقاَل ، اهلل

ِ
 ُثؿا َقاَل ، «إِْحَدى َطْشَرةَ »: َقاَل ، اهلل

ُّ
 الـابِل

َهرِ  َٓ َصْقَم َفْقَق َصْقِم َداُوَد »: ملسو هيلع هللا ىلص  .(1)«َوَأْفطِْر َيْقًما، ُصْؿ َيْقًما، َشْطَر الدَّ

 .التل لؿ يعؿؾ هبا فقؿا أطؾؿ، وهذه مـ الســ

 «سـة»كان ذلؽ ، أو تسعة، أو سبعة، أو خؿسة، فنن صام ثالثة أيام يف الشفر

وإن صام يقًما ، «سـة»ففق ، ملسو هيلع هللا ىلص الـبل فؼد أمر بف، وإن صام يقًما وأفطر يقمقـ

 .وهق سـة ملسو هيلع هللا ىلص قد أذن بف الـبل وأفطر يقًما

ـِ َأبِل  فػل حديث َأبِل َكْقَفؾِ ، بؾ إن صام يقًما يف الشفر كان مقافًؼا لؾسـة ْب

ـْ َأبِقفِ ، َطْؼَرٍب    َسَلْلُت َرُسقَل »: َقاَل ، َط
ِ
ْقمِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ـِ الصا ـَ »: َفَؼاَل ، َط ُصْؿ َيْقًما ِم

ْفرِ    َيا َرُسقَل : ُقْؾُت  «الشَّ
ِ
 ِزْدكِل ِزْدكِل َتُؼقُل َيا َرُسقَل »: َقاَل ، ِزْدكِل ِزْدكِل، اهلل

ِ
، اهَّلل

ـْ ُكؾِّ َشْفرٍ  ـِ ِم   َيا َرُسقَل : ُقْؾُت ، «َيْقَمْق
ِ
: َفَؼاَل ، ِزْدكِل ِزْدكِل إِكِّل َأِجُدكِل َقِقيًّا، اهلل

  َفَسَؽَت َرُسقُل ، َقِقيًّاَأِجُدكِل ، ِزْدكِل ِزْدكِل
ِ
كِل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل : َقاَل ، َحتاك َضـَـُْت َأكاُف َلَقُردُّ

                                                                                       

 (.3331(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3180أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)
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ـْ ُكؾِّ َشْفرٍ » اٍم ِم  .(1)«ُصْؿ َثاَلَثَة َأيَّ

 .أي يف غقر رمضان: «َفُصْؿ َيْقًما َوَأْفطِْر َيْقًما»: قوله

 .بـقة الؽػارة فصقامف باصؾ أو، بـقة التطقع ولق صام رمضان

 :«َفَذلَِؽ ِمْثُؾ ِصَقاِم َداُود»: قوله

، فؽان صقاًما، وما كان يبادر إلقف مـ الطاطات، فضقؾة داود : فيه

اما  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل وقال رسقل، وخققلف تسرج، فؼد كان يؼرأ الزبقر، قراًءا، ققا

 .(2)«لؼد أوتقت مزماًرا مـ مزامقر آل داود»، ڤ بـ ققس اهلل لعبد

اهلل  وكتابف الزبقر هق رابع الؽتب التل قصفا، فؽان حسـ الصقت بالزبقر

 ومع ذلؽ يضاف إلك ، والزبقر، واإلكجقؾ، والتقراة، الؼرآن: وهل، طؾقـا

 ملسو هيلع هللا ىلص الذي هق الؽتاب الذي أكزل طؾك محؿد، فؿا ُحػظ إٓ الؼرآن، الؿحرفات

 .اهلل وكؾفا كالم

 وئۇئ وئ ەئ ەئ﴿: آقتداء بؿـ سبؼـا إن أقره الشرع قال تعالك: وفيه

 .فشرع مـ قبؾـا شرع لـا هبذا الؼقد، [10: إكعام] ﴾ۆئ ۇئ

َقامِ »: قوله   . أي اكؿؾف وأحسـ الصقام: «َوُهَق َأْفَضُؾ الصِّ

وقد اختؾػ ، هق أفضؾ الصقام مطؾًؼا، وإفطار يقم، بقان أن صقام يقم: وفيه

 .العؾؿاء يف ذلؽ

 .مـ صام الدهر سرًدا ففق أفضؾ: فؼال بعضفؿ

                                                                                       

 (.2111(، والـسائل برقؿ: )20661أخرجف أحؿد يف مسـده برقؿ: ) (1)
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 .الحديث قاٍض يف هذه الؿسللةوالصحقح أن هذا 

ـْ َذلَِؽ »: قوله  .«ٓ َأْفَضَؾ ِم

فنن ، مفؿا حرص اإلكسان أن يزيد، بقان أن السـة هل أفضؾ إطؿال: فيه

 :متبع السـة يمجر أجريـ ولذلؽ، ملسو هيلع هللا ىلص الػضؾ يف متابعة سـة الـبل

 .أجر الؿتابعة: إول

 .وأجر العبادة: الثاين

ـْ َأبِل  َقا»، ڤ َسِعقدٍ فػل ســ الـسائل َط َؿا َوَصؾا ـِ َتَقؿا ُثؿا َوَجَدا ، َأنا َرُجَؾْق

َخرُ ، َماًء فِل اْلَقْقِت  ْٔ َل َأَحُدُهَؿا َوَطاَد لَِصاَلتِِف َما َكاَن فِل اْلَقْقِت َوَلْؿ َيُعِد ا ، َفَتَقضا

 
ا
َٓ الـابِل ـَّةَ »: َفَؼاَل لِؾاِذي َلْؿ َيُعدْ  ملسو هيلع هللا ىلص َفَسَل َوَقاَل . «َوَأْجَزَأْتَؽ َصاَلُتَؽ ، َأَصْبَت السُّ

ا َأْكَت َفَؾَؽ ِمْثُؾ َسْفِؿ َجْؿعٍ »: لِْمَخرِ   .(1)«َأمَّ

 .«أكؽ أطظؿ أجًرا مـ الثاين»: أن معـك أصبت السـة وذكر الشقخ إلباين 

 .«ٓ صقَم فقق ََصقِم داودَ »: قوله

 .ٕكف أكثر الؿسؿقح بف شرًطا يف التطقع؛ أي ٓ أكؿؾ

ا هلل، بقان أن هذا الديـ ديـ التؿام والؽؿال: وفيه ويجب ، وحًؼا لؾعبد، فشرع حؼًّ

وٓ يمدي ، بـػسف اهلل حتك يضر فال يمدي حؼ؛ أن يـظر إلك هذيـ إمريـ طؾك العبد

 .اهلل لؾؿحافظة طؾك حؼف وحؼ اهلل  بؾ يؾتزم شرع، اهلل حؼف حتك يضقع حؼ

، ڤ الّؾف بـ طبدِ  ُجَحقَْػَة َوْهبفػل صحقح اإلمام البخاري مـ حديث أبل 

 »: قال
ُّ
ـَ َسْؾَؿانَ  ملسو هيلع هللا ىلص آَخك الـابِل ْرَداءِ ، َبْق ْرَداءِ ، َوَأبِل الدا َفَرَأى ، َفَزاَر َسْؾَؿاُن َأَبا الدا

                                                                                       

لَ »(، بؾػظ: 118(، وأخرجف أبق داود برقؿ: )111ســف برقؿ: ) أخرجف الـسائل يف (1) َوَقاَل لِؾاِذي َتَقضا

ـِ »َوَأَطاَد:  َتْق َْجُر َمرا ْٕ  .««َلَؽ ا
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َلةً  ْرَداِء ُمَتَبذِّ ْرَداِء َلْقَس َلُف : َما َشْلُكِؽ؟ َقاَلْت : َفَؼاَل َلَفا، ُأما الدا َحاَجٌة َأُخقَك َأُبق الدا

ْكَقا ْرَداءِ ، فِل الدُّ َما َأَكا : َقاَل ، ُكْؾ َفنِكِّل َصائِؿٌ : َفَؼاَل ، َفَصـََع َلُف َصَعاًما، َفَجاَء َأُبق الدا

ْرَداِء َيُؼقمُ ، َفَلَكَؾ ، بِآكٍِؾ َحتاك َتْلُكَؾ  ْقُؾ َذَهَب َأُبق الدا ا َكاَن الؾا ، َفـَامَ ، َكؿْ : َفَؼاَل ، َفَؾؿا

ا َكاَن آِخُر الؾاْقؾِ ، َكؿْ : َفَؼاَل ، َيُؼقمُ  ُثؿا َذَهَب  : َقاَل ، ُقِؿ أنَ : َقاَل َسْؾَؿانُ ، َفَؾؿا

َقا ا: َفَؼاَل َلُف َسْؾَؿانُ ، َفَصؾا ا، إِنا لَِربَِّؽ َطَؾْقَؽ َحؼًّ َْهؾَِؽ ، َولِـَْػِسَؽ َطَؾْقَؽ َحؼًّ
ِ
َوٕ

ا فُ ، َطَؾْقَؽ َحؼًّ  ، َفَلْطِط ُكؾا ِذي َحؼ  َحؼا
ا
 ، َفَذَكَر َذلَِؽ َلفُ  ملسو هيلع هللا ىلص َفَلَتك الـابِل

ُّ
: ملسو هيلع هللا ىلص َفَؼاَل الـابِل

 .(1)««َصَدَق َسْؾَؿانُ »

  َوَطـ َطْبدُ 
ِ
ـُ َطْؿِرو اهلل ـِ اْلَعاصِ  ْب   َقاَل َرُسقُل : َقاَل  ڤ ْب

ِ
َيا »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ْقَؾ  َطْبَد  َؽ َتُصقُم الـََّفاَر َوَتُؼقُم الؾَّ  َأَلْؿ ُأْخَبْر َأكَّ
ِ
 َقاَل  ُقْؾُت َبَؾك َيا َرُسقَل اهَّلل

ِ
َفاَل  اهلل

ا َوإِنَّ  ا َوإِنَّ لَِعْقـَِؽ َطَؾْقَؽ َحؼًّ َتْػَعْؾ ُصْؿ َوَأْفطِْر َوُقْؿ َوَكْؿ َفنِنَّ لَِجَسِدَك َطَؾْقَؽ َحؼًّ

ا  .(2)«لَِزْوِجَؽ َطَؾْقَؽ َحؼًّ

ْهرِ »: قوله  .ولف أجر السـة وزيادة، أي كصػ الدهر: «َشْطَر الدَّ

 .«ُصْؿ َيْقًما َوَأْفطِْر َيْقًما»: قوله

 .ڤ بـ العاص بـ طؿرو تقكقد إمر حتك يؾتزمف طبداهلل: فيه

 سهِ صٝاّ ايدٖس؟ :َطأي١

 .وأكف ٓ يجقز صقم الدهر، ساق الؿصـػ الحديث لبقاهنا

 :وقد اختؾػ العؾؿاء يف معـك الحديث إلك ققلقـ

بؿا فقفا أيام العقد وهل ، السـف كؾفاأن الـفك يف الحؼ مـ صام : الؼقل إول
                                                                                       

 (.3168أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)

 (.3331(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3123أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (2)
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 .وأيام التشريؼ الثالثة، ويقم إضحك، يقم الػطر: خؿسف

ففذه الحالة قد ، ويػطر أيام الـفل، ةأكف يصقم جؿقع السـ: الؼقل الثاين

 .اختؾػ فقفا أهؾ العؾؿ هؾ آفضؾ صقامفا أو صقام يقم وإفطار يقم

إكاَؿا ُيْؽَره إَذا َأْدَخَؾ : َقاَل َأُبق اْلَخطَّاِب : (3/172)قدامة يف الؿغـل  قال ابـ

ـِ   اْلِعقَدْي
ْ
اَم التاْشِريِؼ ، فِقِف َيْقَمل َنا َأْحَؿَد َقاَل ؛ َوَأيا

ِ
ـِ : ٕ  اْلِعقَدْي

ْ
اَم ، إَذا َأْفَطَر َيْقَمل َوَأيا

َٓ َيُؽقَن بَِذلَِؽ َبْلٌس ، التاْشِريِؼ   .َرَجْقت َأْن 

ـْ َمالٍِؽ َوُرِوَي َكْحُق َهذَ   . ا َط
ِّ
افِِعل َحابَةِ ؛ َوُهَق َقْقُل الشا ـْ الصا

َنا َجَؿاَطًة مِ
ِ
 ڤ ٕ

ْقمَ   .ڤ مِـُْفْؿ َأُبق َصْؾَحةَ ، َكاُكقا َيْسُرُدوَن الصا

 : ِققَؾ 
ِّ
ـَ َسـَةً  ملسو هيلع هللا ىلص إكاُف َصاَم َبْعَد َمْقِت الـابِل  .َأْرَبِعق

ْهِر َمْؽُروهٌ َأنا َصْقَم ، َوَالاِذي َيْؼَقى ِطـِْدي َياامَ ، الدا ْٕ َفنِْن ، َوإِْن َلْؿ َيُصْؿ َهِذِه ا

ًما ةِ ، َصاَمَفا َقْد َفَعَؾ ُمَحرا ـْ اْلَؿَشؼا
ْهِر لَِؿا فِقِف مِ ْعِػ ، َوإِكاَؿا ُكِرَه َصْقُم الدا ، َوالضا

 َطـْفُ 
ِّ
 هـا. َوِشْبِف التاَبتُِّؾ اْلَؿـِْفل

وهق صقام ، صقام داوود  الصقام أن أفضؾ، والذي يظفر واهلل أطؾؿ

 .وإفطار يقم، يقم

ولفؿ أجر ، اهلل طؾقفؿ الذيـ ثبت طـفؿ القصال اجتفدوا والصحابة رضقان

 .فنكف قد يلثؿ واهلل أطؾؿ؛ وأما مـ خالػ الحديث متعؿًدا، وأجر الصقام، آجتفاد

َٓ َشؽا : (2/77الؼقؿ يف زاد الؿعاد) قال اإلمام ابـ فِقِف َأنا ِصَقاَم َيْقٍم َفَفْدُيُف 

ْهِر َوَأَحبُّ إَِلك، َوفِْطَر َيْقمٍ  ـْ َصْقِم الدا
  َأْفَضُؾ مِ

ِ
 .اهلل

ْهِر َمْؽُروهٌ  ـْ َمْؽُروًها، َوَسْرُد ِصقَاِم الدا  :َلِزَم َأَحُد َثاَلَثِة ُأُمقٍر ُمْؿتَـَِعةٍ ، َفنِكاُف َلْق َلْؿ َيُؽ

ـْ َصْقِم َيْقٍم َوفِْطِر َيْقمٍ  َأْن َيُؽقَن َأَحبا إَِلك: إول
 مِ
ِ
َكاُف ؛ َوَأْفَضَؾ مِـْفُ ، اهلل

ِ
ٕ
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ِحقِح ، ِزَياَدُة َطَؿؾٍ  َقاِم إَِلك»: َوَهَذا َمْرُدوٌد بِاْلَحِديِث الصا  ِصَقاُم  إِنَّ َأَحبَّ الصِّ
ِ
اهَّلل

َٓ َأْفَضَؾ مِـْفُ ، «َداُودَ   .َوإِكاُف 

ا َأْن َيُؽقَن مُ : الثاين  .َوُهَق ُمْؿَتـٌِع َأْيًضا، َساِوًيا فِل اْلَػْضؾِ َوإِما

ا َأْن َيُؽقَن ُمَباًحا: الثالث ـِ ، َوإِما َرَفْق َٓ ، َٓ اْستِْحَباَب فِقفِ ، ُمَتَساِوَي الطا َو

ا َأْن َتُؽقَن َراِجَحًة ، إِْذ َلْقَس َهَذا َشْلُن اْلِعَباَداِت ، َوَهَذا ُمْؿَتـِعٌ ، َكَراَهةَ  َأْو َبْؾ إِما

 هـا. َواهلُل َأْطَؾؿُ ، َمْرُجقَحةً 

 سهِ صٝاّ أٜاّ ايتػسٜل؟ :َطأي١

لحديث َطاِئَشَة ، إٓ يف الػرض، وأيام التشريؼ الصحقح طدم جقاز صقامفا

ـِ  َٓ ، ڤ ُطَؿرَ  واْب ْص رسقل»: َقا ـَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  َلْؿ ُيَرخا ، فِل َأيااِم التاْشِريِؼ َأْن ُيَصْؿ

ـْ َلْؿ  ٓا لَِؿ  .(1)«َيِجْد اْلَفْدَي إِ

اَم التاْشِريِؼ : (171 - 3/170قدامة يف الؿغـل ) قال ابـ َوُجْؿَؾُة َذلَِؽ َأنا َأيا

ـْ ِصَقامَِفا َأْيًضا ٌّ َط
 ؛ َمـِْفل

ُّ
  َقاَل َرُسقُل : َقاَل ، ڤ لَِؿا َرَوى ُكَبْقَشُة اْلُفَذلِل

ِ
: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ِف ، َوُشْرٍب َأيَّاُم التَّْشرِيِؼ َأيَّاُم َأْكٍؾ »  .ُمتاَػٌؼ َطَؾْقفِ  «َوِذْكرٍ لِؾَّ

ـْ َطبْدِ    َوُرِوَي َط
ِ
ـِ ُحَذاَفةَ  اهلل   َبَعثَـِل َرُسقُل »: َقاَل  ڤ ْب

ِ
: َأيااَم مِـًك ُأكَاِدي ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـْ ِرَواَيِة ، «َوبَِعالٍ  إكاَفا َأيااُم َأْكٍؾ َوُشْرٍب ، َأيَُّفا الـااُس 
ٓا َأكاُف مِ  .َوُهَق َضِعقٌػ ، اْلَقاقِِديِّ إ

ـْ َطْؿِرو ـِ اْلَعاصِ  َوَط تِل َكاَن َرُسقُل »: َأكاُف َقاَل ، ڤ ْب اُم الا َيا ْٕ   َهِذِه ا
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـْ ِصَقامَِفا، َيْلُمُر بِنِْفَطاِرَها  .«َوَيـَْفك َط

اُم التاْشِريِؼ : َقاَل َمالٌِؽ  َ َأيا
 .َرَواُه َأُبق َداُود. َوِهل

 َٓ ًطاَو  .فِل َقْقِل َأْكَثِر َأْهِؾ اْلِعْؾؿِ ، َيِحؾُّ ِصَقاُمَفا َتَطقُّ
                                                                                       

 (.3112صحقحف برقؿ: )أخرجف البخاري يف  (1)
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ـِ  ـْ اْب َبْقرِ  َوَط  .َأكاُف َكاَن َيُصقُمَفا ڤ الزُّ

ـِ  ـْ اْب َْسَقدِ ، ُطَؿرَ  َوُرِوَي َكْحُق َذلَِؽ َط ْٕ ـِ َيِزيدَ  وا  .ڤ ْب

ـْ َأبِل َصْؾَحةَ  ٓا »: َأكاُف َكانَ  ڤ َوَط ـِ َٓ ُيْػطُِر إ  اْلِعقَدْي
ْ
 .«َيْقَمل

 َرُسقلِ 
ُ
ِء َلْؿ َيْبُؾْغُفْؿ َكْفل َٓ   َوالظااِهُر َأنا َهُم

ِ
ـْ ِصَقامَِفا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َوَلْق َبَؾَغُفْؿ َلْؿ ، َط

 .َيْعُدوُه إَلك َغْقِرهِ 

َة َمْقَلك ُأمِّ َهاكِئٍ    َأكاُف َدَخَؾ َمَع َطْبدِ ، َوَقْد َرَوى َأبُق ُمرا
ِ
ـِ  اهلل َطْؿٍرو َطَؾك َأبِقِف ْب

ـِ اْلَعاصِ  َطْؿِرو َب إَلقِْفَؿا َصَعاًما، ْب : َفَؼاَل َطْؿٌرو. إكِّل َصائِؿٌ : َفَؼاَل ، ُكْؾ : َفَؼاَل ، َفَؼرا

تِل َكاَن َرُسقُل ، ُكْؾ » َيااُم الا ْٕ   َفَفِذِه ا
ِ
ـْ ، َيْلُمُر بِنِْفَطاِرَها ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  .«ِصَقامَِفا َوَيـَْفك َط

  َوالظااِهُر َأنا َطْبدَ 
ِ
 َرُسقلِ  اهلل

ُ
ا َبَؾَغُف َكْفل ـَ َطْؿٍرو َأْفَطَر َلؿا   ْب

ِ
 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ا َصْقُمَفا لِْؾَػْرضِ   :َفِػقِف ِرَواَيَتانِ ، َوَأمَّ

ـْ َصْقمَِفا: َٓ َيُجقزُ : إْحَداُهَؿا ٌّ َط
َكاُف َمـِْفل

ِ
 اْلِعقدِ ، ٕ

ْ
 .َفَلْشَبَفْت َيْقَمل

ـِ : َيِصحُّ َصْقُمَفا لِْؾَػْرضِ : َوالثَّاكِقَةُ  ـْ اْب َأكاُفَؿا  ڤ، َوَطائَِشةَ ، َطْؿٍرو لَِؿا ُرِوَي َط

 َٓ ـْ َلْؿ َيِجْد اْلَفْدَي »: َقا ٓا لَِؿ ـَ إ ْص فِل َأيااِم التاْشِريِؼ َأْن ُيَصْؿ اْلُؿَتَؿتُِّع : َأْي ، «َلْؿ ُيَرخا

 هـا. َرَواُه اْلُبَخاِريُّ َوُيَؼاُس َطَؾقِْف ُكؾُّ َمْػُروضٍ ، َحِديٌث َصِحقٌح  َوُهقَ ، إَذا َطِدَم اْلَفْدَي 
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 درباب أفضل الصٔاو ّغريِ

 

ـْ َطْبدِ  - 204   )َط
ِ
ـِ َطْؿرِو اهَّلل ـِ اْلَعاصِ  ْب   َقاَل َرُسقُل : َقاَل  ڤ ْب

ِ
إنَّ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

َقاِم إَلك  ِصَقاُم َداُود َأَحبَّ الصِّ
ِ
الِة إَلك. اهَّلل  َصالُة َداُود َوَأَحبَّ الصَّ

ِ
َكاَن َيـَاُم . اهَّلل

ْقؾِ   .((1)«َوَكاَن َيُصقُم َيْقًما َوُيْػطُِر َيْقًما. َوَيـَاُم ُسُدَسفُ . َوَيُؼقُم ُثُؾَثفُ ، كِْصَػ الؾَّ

l: 

 .اهلل َداُود  صقام كبل، مـ أن أفضؾ الصقام، هذا الحديث مقافؼ لؿا تؼدم
، وبقـ حؼ الجسؿ، اهلل  ٕن فقف الجؿع بقـ حؼ؛ الصقاموهذا أكؿؾ 

آَمةِ   .فال يصاب الصائؿ بالسا

 
َ
ـْ َطائَِشَة َرِضل   َأّن َرُسقَل ، اهلُل َتَعاَلك َطـَْفا فَع

ِ
ـَ اْلَعَؿِؾ »: َقاَل ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ُخُذوا ِم

 . «اهَّللَ َتَعاَلك ٓ َيَؿؾُّ َحتَّك َتَؿؾُّقا َفنِنَّ ، َما ُتطِقُؼقنَ 
َ
اهلُل َتَعاَلك  َقاَلْت َطائَِشُة َرِضل

الِة إَِلك َرُسقلِ : َطـَْفا   َوَكاَكْت َأَحبُّ الصا
ِ
َقاَلْت ، َما َداَوَم َطَؾْقَفا َوإِْن َقؾا  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 
َ
 : اهلُل َتَعاَلك َطـَْفا َطاِئَشُة َرِضل

ُّ
 .(2)«إَِذا َصؾاك َصالًة َداَوَم َطَؾْقَفا ملسو هيلع هللا ىلص َوَكاَن الـابِل

َٓ َيْسَلمُ »: ِويفْ ِرَواَية  
ِ
 .(3)«اهَّللُ َحتَّك َتْسَلُمقا َفَقاهَّلل

 ٚصف١ املًٌ؟، صف١ ايطَّآ١َ ٌٖ تجبت هلل  :َطأي١

 .فجعؾفا بعضفؿ مـ الصػات الؿـػقة، اختؾػ العؾؿاء يف إثبات هذه الصػة
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 .وجعؾفا بعضفؿ مـ الصػات الثبقتقة

رسالة يف هذا الباب ورجح أهنا  وقد ألػ أخقكا أبق حػص العراقل 

 .مـ الصػات الؿـػقة

كؿا سؿعـا مـ ، وُتجرى طؾك ضاهرها، والصحقح أهنا مـ الصػات الثبقتقة

 .اهلل تعالك وكذلؽ مـ شقخـا يحقك حػظف، شقخـا مؼبؾ 

 ملسو هيلع هللا ىلص ورسقل اهلل  وما كػاه، أثبتـاه ملسو هيلع هللا ىلص ورسقلف اهلل  فؿا أثبتف

 .مع إثبات كؿال الضد، كػقـاه

تققػـا يف إلػاظ ، وٓ إثباتف، لؿ يرد يف الؽتاب وٓ يف السـة كػقفوما 

فنن كاكت مـ الؿعاين الحؼة يؽػل يف إثباهتا أدلة الؽتاب ، واستػصؾـا يف الؿعاين

 .وإن كاكت مـ الؿعاين الباصؾة ُردت، والسـة

َقاِم إَلك»: قوله  ِصَقاُم َداُود إنَّ َأَحبَّ الصِّ
ِ
 .«اهَّلل

 ؟ٌٖ تجبت صف١ احملب١ هلل  :َطأي١

 ،والـقوي، الؿؾؼـ وابـ، وتجد أن الحافظ، إثبات صػة الؿحبة هلل : وفيه

ويزطؿقن بلهنا ، وكثقًرا مـ شراح الحديث يمولقن مثؾ هذه الصػة، والؿازري

كؿا قال ، ُيِحب وُيَحب اهلل  فنن، وهذا صرف لؾػظ طـ ضاهره، الثقاب

 .[31: الؿائدة] ﴾ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ﴿: تعالك

َـّ هذه الرايَة »: يؼقل ڤ بـ سعد كؿا يف حديث سفؾ ملسو هيلع هللا ىلص والـبل ُٕططق

 .(1)متػؼ طؾقف «اهَّللُ ورسقُلف ويحبُّف، اهَّللَ ورسقَلف يحبُّ ، اهَّللُ طؾك يَديف رجاًل يػتح

 .وصػة الؿحبة مـ الصػات الثبقتقة الػعؾقة
                                                                                       

 (.2106(، ومسؾؿ )2112البخاري ) (1)
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يف الؽتاب والسـة وإجؿاع السؾػ  أهنا ثابتة هلل »: فؿعـك الثبقتقة

 .«اهلل طؾقفؿ الصالح رضقان

 ﴾ىئ ېئ ېئ﴿: قال تعالك، «يػعؾفا متك شاء اهلل  أن»: ومعـك الػعؾقة
 .كؿا أكف يغضب متك شاء، ويرضك متك شاء، ففق يـزل متك شاء،  [302: هقد]

ويحب ، ويحب الؿحسـقـ، ويحب الؿتطفريـ، يحب التقابقـ واهلل 

ولقس هذا ، كؿا دلت أيات الؽثقرة طؾك ذلؽ، ويحب الصادققـ، الصابريـ

 .مقصـ بسط الؽالم طؾك هذه الصػة

 .ومـفا فاضٌؾ وأفضؾ، فؿـفا محبقٌب وأحب: تػاضؾ إطؿال الصالحة: وفيه

 .كقكف مشروع يف جؿقع الؿؾؾ، فضقؾة الصقام: وفيه

 :اهلل  قال، فضقؾة التلسل بإكبقاء طؾقفؿ الصؾقات والسالم: وفيه

 .[10: إكعام] ﴾ۆئ ۇئ وئۇئ وئ ەئ ەئ﴿

ثؿ تلخذ بعض ، أو اإلكجقؾ، إٓ أكف ٓ يجقز أن َتعُؿد إلك كسخة مـ التقراة

، وُبدلت، فنن تؾؽ الؽتب قد ُحرفت، أو بؿقسك، ما فقفا متلسًقا بعقسك

 . [16: الـساء] ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ﴿: قال تعالك، بـص الؼرآن وُغقرت

 .فقؽقن بؿا هق مـ شرطـا، ملسو هيلع هللا ىلص ثبت طـ كبقـاولؽـ التلسل هبؿ يؽقن بؿا 

أن  ڤ بـ طؿرو وأمر طبداهلل، صقام َداُود  ملسو هيلع هللا ىلص وما ذكر الـبل

 .إٓ لػضقؾتف؛ يصقمف

، جؿقع إكبقاء والؿرسؾقـ متػؼقن طؾك إركان الستة لإليؿان: فائدة

 ڱ﴿: اهلل  وإكؿا تختؾػ الشرائع كؿا قال، وإركان الخؿسة لإلسالم
 .[18: الؿائدة] ﴾ںں ڱ ڱ ڱ
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الِة إَلك»: قوله  َصالُة َداُود َوَأَحبَّ الصَّ
ِ
 .أي مـ الـقافؾ: «اهَّلل

ْقؾِ »: قوله  .أي إول: «َكاَن َيـَاُم كِْصَػ الؾَّ

 سهِ قٝاّ ايًٌٝ؟ :َطأي١

ـْ َسْفؾِ ، وققام الؾقؾ مـ الؿستحبات ـِ َسْعدٍ  فَع َجاَء ِجْبِريُؾ »: َقاَل  ڤ ْب

 
ِّ
ُد »: َفَؼاَل ، ملسو هيلع هللا ىلص إَِلك الـابِل َؽ ، ِطْش َما ِشْئَت َفنِكََّؽ َمقٌِّت ، َيا ُمَحؿَّ َواْطَؿْؾ َما ِشْئَت َفنِكَّ

َؽ ُمَػاِرُقفُ ، َمْجِزيٌّ بِفِ  ـْ ِشْئَت َفنِكَّ ْقؾِ ، َوَأْحبِْب َم ـِ ِقَقاُم الؾَّ ، َواْطَؾْؿ َأنَّ َشَرَف اْلُؿْمِم

ـِ الـَّاسِ  ُه اْستِْغـَاُؤُه َط  .(1)«َوِطزِّ

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ﴿: اهلل  مؿتثاًل لؼقل ملسو هيلع هللا ىلص كان الـبل وقد

 * ٻ ٱ﴿: اهلل  ولؼقل، [21: اإلسراء] ﴾ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

 * ک ک ک ک ڑ ڑ﴿: اهلل  ولؼقل، [2 - 3: الؿزمؾ] ﴾پ پ ٻ ٻ

 گ گ﴿: اهلل  ولؼقل، [38 - 32: الذاريات] ﴾گ گ گ

 .[36: السجدة] ﴾ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

، وٓ سػًرا إٓ ما كان مـ لقؾة مزدلػة، الؾقؾ حضًراققام  ملسو هيلع هللا ىلص ولؿ يرتك الـبل

 .صؾك مـ الـفار اثـتل طشر ركعف، أو كحقه، وكان إذا كام طـ ققام الؾقؾ لؿرضٍ 

  َأنا َرُسقَل ، ڤ كؿا جاء يف حديث َطائَِشةَ 
ِ
ـَ » ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

اَلُة مِ َكاَن إَِذا َفاَتتُْف الصا

ـْ َوَجعٍ 
 َطْشَرَة َرْكَعةً ، َأْو َغْقِرهِ ، الؾاْقِؾ مِ

ْ
ـَ الـاَفاِر ثِـْتَل

وجاء يف مسؾؿ أيًضا ، «َصؾاك مِ

  َقاَل َرُسقُل ، ڤ، بْـ اْلَخطااِب  مـ حديث ُطَؿرَ 
ِ
ـْ ِحْزبِفِ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ـْ َكاَم َط ـْ ، َم َأْو َط

ـَ َصاَلةِ اْلَػْجرِ َوَصاَلِة الظُّْفرِ ُكتَِب لَُف ، َشْلٍء ِمـْفُ  ـْ الؾَّقْؾِ َفَؼَرَأُه َما َبْق  .(2)«َكلَكََّؿا َقَرَأُه ِم
                                                                                       

راجع الصحقحة  ڤ(، وجاء طـ جؿاطة مـ الصحابة 1228أخرجف الطرباين يف إوسط برقؿ: ) (1)

 (.813برقؿ: ) لإلمام إلباين 

ـ حديث طائشة 212، 216أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (2) ـ حديث طؿرڤ(، م ـ الخطاب  ، وم  .ڤب
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ْقؾِ »: قوله  .«َكاَن َيـَاُم كِْصَػ الؾَّ

 .بـشاطٍ  ٕن ذلؽ أدطك إلك الؼقام؛ وأخذ الراحة، أهؿقة إراحة الجسؿ: فيه

 .بخالف ما طؾقف الـاس أن، أهنؿ كاكقا يـامقن مبؽريـ: وفيه

ـْ َطائَِشةَ  وأخرج طبد ُث ، ڤ الرزاق يف مصـػف َط َأكاَفا َسِؿَعْت ُطْرَوَة َيَتَحدا

  َما َهَذا اْلَحِديُث َبْعَد اْلَعَتَؿِة؟ َما َرَأْيُت َرُسقَل »: َبْعَد اْلَعَتَؿِة َفَؼاَلْت 
ِ
َراقًِدا  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ًثا َبْعَدَها، َقطُّ َقْبَؾَفا َٓ ُمَتَحدِّ ًقا َفَقْغـَؿُ ، َو ا ُمَصؾِّ  .(1)«َأْو َراقًِدا َفَقْسَؾؿُ ، إِما

 .«َوَيُؼقُم ُثُؾَثفُ »: قوله

 .وذلؽ طـد الـزول اإللفل، فقف فضقؾة الؼقام يف آخر الؾقؾ

كؿا يف ، ويف آخره، ويف وسطف، الصالة يف أول الؾقؾ ملسو هيلع هللا ىلص وقد ثبت طـ الـبل

قؾُت »: وجاء خارج الصحقح بزيادات، يف صحقح مسؾؿ ڤ حديث طائشة

  أرأيِت رسقَل 
ِ
َل الؾاقِؾ أو اهلل ِل  يف رباؿا أوترَ : آخِرِه ؟ قالت يف كاَن يقتُِر أوا أوا

 .(2)«َسعةً  اهلُل أكربُ الحؿُد هلل ِالاذي جعَؾ يف إمرِ  :قؾُت ، آخِره يف الؾاقِؾ ورباؿا أوترَ 

قِؾ فؾققتِْر ِمـ »: ڤ ويف حديث جابر َّٓ يؼقَم ِمـ آِخرِ الؾَّ َمـ خشل مـؽؿ أ

ِل  قِؾ فننَّ قراءَة آِخرِ أوَّ ْر آِخَر الؾَّ
قِؾ فؾققتِ قِؾ وَمـ صِؿع مـؽؿ أْن يؼقَم آِخَر الؾَّ الؾَّ

قِؾ محضقرٌة وذلؽ أفضُؾ   .(3)«الؾَّ

 .«َوَيـَاُم ُسُدَسفُ »: قوله

اهَّلل أن  يصؾل ما شاء»: ملسو هيلع هللا ىلص فؼد كان، ملسو هيلع هللا ىلص وقد كان يػعؾف رسقلـا، أي إخقر

كقدي لؾصالة قام فصؾك ركعتقـ فنذا ، ثؿ يضطجع طؾك شؼف إيؿـ، يصؾل
                                                                                       

 (.2312الرزاق يف مصـػف برقؿ: ) أخرجف طبد (1)

 (.102أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (2)

 (.233أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (3)
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 .ڤ أخرجف مسؾؿ طـ طائشة، (1)«ثؿ يضطجع طؾك شؼف إيؿـ، خػقػتقـ

 .فقبؼك هناره ققًيا، اهلل يف الـفار بعد طقن وهذه الـقمة ربؿا تؽقن طقًكا لؾعبد

 .«َوُيْػطُِر َيْقًما، َوَكاَن َيُصقُم َيْقًما»: قوله

 .اهلل  الصقام الؿحبقب طـد وهذا هق، وهذا هق الشاهد مـ ذكر الحديث
 .بف هلل  تعقـ التعبد اهلل  وما أحبف

، وما هنك طـ أمر إٓ وهق يبغضف، ما أمر بلمٍر إٓ وهق يحبف اهلل  فنن

 .بؿحبقباتف اهلل  فقتؼرب إلك

 

 

  

                                                                                       

 (.216(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )626أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)



              

 265 الصيام كتاب
 

 

 صٔاو ثالث٘ أٓاو مً نل غَس

 
 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ : قال) - 205 بَِثالٍث ِصَقاِم َثالَثِة  ملسو هيلع هللا ىلص َخِؾقِؾلَأْوَصاكِل »: َقاَل  ڤ َط

ـْ ُكؾِّ َشْفرٍ  اٍم ِم َحك، َأيَّ  .((1)«َوَأْن ُأوتَِر َقْبَؾ َأْن َأَكامَ ، َوَرْكَعَتْل الضُّ

l: 

 .ڤ مـ تعاهد أصحابف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ما طؾقف رسقل: فيه

، ڤ طقيؿر - أبا الدرداء ملسو هيلع هللا ىلص قد أوصك هبا الـبل، وهذه القصقة: فائدة

ْرَداءِ ، كؿا يف صحقح مسؾؿ ـْ َأبِك الدا : ملسو هيلع هللا ىلص - َأْوَصاكِل َحبِقبِل: َقاَل ، ڤ َط

َحك َوبَِلْن َٓ » ـْ ُكؾِّ َشْفٍر َوَصالَِة الضُّ اٍم ِم َـّ َما ِطْشُت ِبِصَقاِم َثالََثِة َأيَّ ـْ َأَدَطُف بَِثالٍَث َل

 .(2)«َأَكاَم َحتَّك ُأوتِرَ 

ـْ َأبِل ، ڤ أبا ذر وأوصك هبا َأْوَصاكِل »: َقاَل ، ڤ َذر  فػل ســ الـسائل َط

ـا إِْن َشاءَ  ملسو هيلع هللا ىلص َحبِقبِل َٓ َأَدُطُف َحك  بَِثاَلَثٍة  اهلُل َتَعاَلك َأَبًدا َأْوَصاكِل بَِصاَلِة الضُّ

ـْ ُكؾِّ َشْفرٍ 
 .(3)«َوبِاْلَقْتِر َقْبَؾ الـاْقِم َوبِِصَقاِم َثاَلَثِة َأيااٍم مِ

 .ورغبـل، وحثـل، أي أمرين: «َأْوَصاكِل»: قوله

، والرب والػاجر، يحتاج إلقفا العالؿ والجاهؾ، والقصقة شلهنا طظقؿ

 .والرجال والـساء، والؿسافر والحاضر

                                                                                       

 (.223(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3328أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)

 (.222أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (2)

 (.2223(، ويف الؽربى برقؿ: )2101أخرجف الـسائل برقؿ ) (3)
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 ڻ ڻ ڻ ڻ﴿: قال تعالك، قد وصك جؿقع الـاس اهلل  فنن
 .[313: الـساء] ﴾ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

أوصقؽؿ »: بؼقلف ، الخاص والعام مـ أمتف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ووصك رسقل

 .وغقر ذلؽ، «اهَّلل بتؼقى

 .«ملسو هيلع هللا ىلص َخِؾقِؾل»: قوله

، خؾقاًل لفؿ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل تؼدم الؽالم يف كتاب الصالة مـ أهنؿ اتاخذوا رسقل

 :كؿا قال الشاطر، فقحبقكف وحالفؿ معف

وِح ِمـِّثثثل ْؾثثثَت َمْسثثثَؾَؽ الثثثرُّ  َقثثثْد َتَخؾَّ

 

ثثثثثثَل الَخؾثثثثثثقؾ الَخِؾثثثثقالَ    َوبِثثثثَذا ُسؿِّ

 ں ں﴿: اهلل  قال، خؾقاًل  اهلل  فؼد اتخذه ملسو هيلع هللا ىلص وأما الـبل 

 . [323: الـساء] ﴾ڻ ڻ

اهَّللَ اتََّخذين خؾقاًل كؿا  إنَّ »: ڤ كؿا يف حديث أبل سعقد ملسو هيلع هللا ىلص وقال الـبل

 .«(1)اتََّخذ إبراهقَؿ خؾقاًل 

تِفِ »: ويف رواية وَلق كـُت متَّخًذا مـ أهِؾ ، إكِّل أبرُأ إلك كؾِّ خؾقٍؾ مـ ُخؾَّ

 .«خؾقاًل إرض خؾقاًل ٓتَّخذُت أبا بؽرٍ 

 .وأطؾك درجاهتا، هل صايف الؿحبة: والخؾة

: بؼقلف، يف طؼقدتف ملسو هيلع هللا ىلص حقـ وصػ الـبل  وقد خطال العؾؿاء الطحاوي

، إلبراهقؿ الخؾة»: اطتؿاًدا طؾك حديث ضعقػ، «وحبقب رب العالؿقـ»

 .«والؿحبة لؿحؿد
                                                                                       

سعقد الخدري، ومسؾؿ يف صحقحف  ( مـ حديث أبل162، 166أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)

 .- ڤ -(، مـ حديث جـدب 312برقؿ: )
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طؾك أن الؿحبة أطؾك مـ ، والؿستشفدون بف، وزطؿ رواة هذا الحديث

 .اهلل  بؾ كالهؿا خؾقؾ؛ وققلفؿ ضعقػ، الخؾة
، ولؽـفا كاكت يف مجؾس واحد، هذا لقس طؾك الحصر: «بَِثالٍث »: قوله

وأوصك ، أوصك بالؽتاب والسـة، كثقرة ملسو هيلع هللا ىلص ووصايا الـبل، ولعؾف ُخصا هبا

 .وأوصك بؽؾ خقر، والبعد طـ سػاسػفا، بؿعالل إمقر

فربؿا أوصك هذا بؿا يف ، لف بؿا يراه مـاسًبا كان يقصل كؾ طبدٍ  ملسو هيلع هللا ىلص والـبل

ويقصل ، ويقصل ذلؽ بصؾة إرحام، وأوصك أخر برب القالديـ، الحديث

 .(1)«اهَّلل ٓ يزال لساكؽ رصب مـ ذكر»، ذلؽ بالذكر

 .(2)«قؾ آمـت باهَّلل ثؿ استؼؿ»، وأخر بآستؼامة

 ، ڤ ويف حديث أبل هريرة
ِّ
: قاَل ، َأوِصـل»: فؼاَل  ملسو هيلع هللا ىلص جاَء رجٌؾ إلك الـابل

 .(3)««تغَضْب  ٓ»

، وامتثال شرطف - اهلل  - فنن القصقة تؽقن بطاطة: ويف الجؿؾة

 .والبعد طـ البدع ملسو هيلع هللا ىلص اهلل وامتثال هدي رسقل

 ڀ ڀ ڀ پ پ * پ ٻ ٻ ٻ * ٱ﴿: قال تعالك

 [1 - 3: العصر ] ﴾ٺ ٺ ٺ ڀ

ـْ ُكؾِّ َشْفرٍ »: قوله اٍم ِم  .«ِصَقاِم َثالَثِة َأيَّ

 .الحديثوهذا هق الشاهد مـ 

                                                                                       

 .ڤبـ بسر  اهلل (، مـ حديث طبد1211(، وابـ ماجف برقؿ: )1123أخرجف الرتمذي يف ســف برقؿ: ) (1)

اهلل  بـ طبد (، مـ حديث سػقان1122(، وابـ ماجف برقؿ: )2130أخرجف الرتمذي يف ســف برقؿ: ) (2)

 .ڤالثؼػل 

 (.6336أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (3)
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 َا ٖٛ املتعني يف صٝاّ ٖرٙ ايجالث١ األٜاّ؟ :َطأي١

أيام  فذهب جؿفقرهؿ إلك أهنا، وقد اختؾػ العؾؿاء يف هذه الثالثة إيام

 .والخامس طشر، والرابع طشر، الثالث طشر: البقض

فقصقم ثالثة أيام مـ أي ، وذهب بعض أهؾ العؾؿ إلك أكف ٓ يتعقـ فقفا شلء

 .أو آخره، أو مـ وسطف، شفر

  كاَن رسقُل » :ڤ لؼقل طائشة
ِ
: قؾت، يصقُم ثالثَة أيااٍم مـ كؾِّ َشْفرٍ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 .(1)«لؿ َيُؽـ يبالل مِـ أيِِّف كانَ : مِـ أيِِّف قاَلت

وتؽقن السبت وإحد ، وذهب بعضفؿ إلك أهنا ثالثة أيام مـ أول الشفر

 .وآثـقـ

 .وإربعاء والخؿقسفنذا كان الشفر الثاين يصقم الثالثاء 

 .ولؿ أرى دلقؾف ثابًتا، ڤ وهذا ققل لعائشة

، فؼد ثبتت بطرقفا، أن أفضؾفا صقام أيام البقض - واهلل أطؾؿ - والذي يظفر

 .«لؿ َيُؽـ يبالل مِـ أيِِّف كانَ »: ڤ لحديث طائشة، ولق صام مـ أي الشفر أجزأهُ 

ـْ ُسَرِر »: ڤ ويف حديث طؿران  .(2)««َشْعَباَن؟َأُصْؿَت ِم

َحك»: قوله  .«َوَرْكَعَتْل الضُّ

 َا ٖٛ سهِ صال٠ ايطش٢؟ :َطأي١

َحك سـة طؾك ققل جؿاهقر أهؾ العؾؿ وهل ثابتة يف السـة ، صالة الضُّ

 .وقد خالػ فقفا بعض السؾػ، الؿستػقضة
                                                                                       

 (.3360أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (1)

 (.3363أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (2)
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ٍق َقاَل  ـْ ُمَقرِّ ـِ : فػل البخاري َط ْب
ِ
َحك، ڤ ُطَؿرَ  ُقْؾُت ٓ ، َٓ »: َقاَل  َأُتَصؾِّل الضُّ

 : ُقْؾُت ، َٓ : َقاَل ، َفَلبُق بَْؽرٍ : ُقْؾُت ، َٓ : ُقْؾُت َفُعَؿُر َقاَل 
ُّ
 .(1)«إَِخاُلفُ  َٓ »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص َفالـابِل

َحك ڤ مسعقد وإلك هذا ذهب ابـ وبسبب ، فُذكر أكف لؿ يؽـ يصؾل الضُّ

 .هذا اختؾػ العؾؿاء

 .العؾؿاءوهؿ جؿفقر ، فؿـفؿ مـ ذهب إلك استحباهبا مطؾًؼا

 .ومـ ذكر، ڤ طؿر كابـ، ومـفؿ مـ ذهب إلك طدم استحباهبا مطؾًؼا

ًٓ بحديث، ومـفؿ مـ ذهب إلك استحباهبا يف السػر ـِ  َطْبدِ  مستد ْحَؿ ـِ  الرا ْب

 : َقاَل ، َأبِل َلْقَؾك
ا
ٓا ُأما َهاكِئٍ  ملسو هيلع هللا ىلص َما َأْخبََركِل َأَحٌد َأكاُف َرَأى الـابِل َحك إِ ، ڤ ُيَصؾِّل الضُّ

َثْت َأنا َرُسقَل »: َفنِكاَفا   َحدا
ِ
ةَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َفَسباَح َثَؿاَن ، َفاْغتََسَؾ ، َدَخَؾ َبْقتََفا َيْقَم َفْتِح َمؽا

ُجقدَ ، َما َرَأْيتُُف َصؾاك َصاَلًة َقطُّ َأَخػا مِـَْفا، َرَكَعاٍت  ُكقَع َوالسُّ  .(2)«َغْقَر َأكاُف َكاَن ُيتِؿُّ الرُّ

ـْ طائشة «َصِحقِحفِ »فؼد َرَوى اْلُبَخاِريُّ فِل  َما َرَأْيُت »: َقاَلْت ، ڤ َط

  َرُسقَل 
ِ
َحك ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َُسبُِّحَفا، ُيَصؾِّل ُسْبَحَة الضُّ َٕ  .(3)«َوإِكِّل 

طـ ، ڤ وإٓ فؼد ثبت مـ حديث طائشة، ققؾ لؿ تره يصؾقفا يف الحضر

 .(4)«ما شاءويزيد ، كان يصؾل الضحك أربًعا»: أكف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

 ومـفؿ مـ رأى أهنا تستحب يف الحضر ٓ يف السػر

 .ٓ يداوم طؾقفا. وأحقاكًا، ومـفؿ مـ ذهب إلك أن صالة الضحك تستحب أحقاكًا

ومـفؿ مـ ذهب إلك أهنا بدطة كؿا تؼدم والصحقح يف هذه الؿسللة أهنا 
                                                                                       

 (.3323أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)

 (.116(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3301أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (2)

 (.238(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3328أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (3)

 (.231أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (4)
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 .وأحاديثفا مستػقضة، مستحبة

، يف صحقح مسؾؿ، ڤ ذروقد جاء يف فضؾ ركعتل الضحك حديث أبل 

ـِ الـابِل ـْ َأَحِدُكْؿ َصَدَقٌة َفُؽؾُّ َتْسبِقَحٍة »َأكاُف َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص َط ُيْصبُِح َطَؾك ُكؾِّ ُسالََمك ِم

َصَدَقٌة َوُكؾُّ َتْفِؾقَؾٍة َصَدَقٌة َوُكؾُّ َتْؽبِقَرٍة َصَدَقٌة َوَأْمٌر  َتْحِؿقَدةٍ َصَدَقٌة َوُكؾُّ 

ـَ  ـْ َذلَِؽ َرْكَعَتاِن َيْرَكُعُفَؿا ِم ـِ اْلُؿـَْؽرِ َصَدَقٌة َوُيْجِزُئ ِم بِاْلَؿْعُروِف َصَدَقٌة َوَكْفٌك َط

َحك  .(1)«الضُّ

ـَ »: بـ أرقؿ كؿا يف حديث زيد، وأفضؾ وقتفا حقـ يشتد الحر صالُة إّوابِق

ـَ َترُمُض الِػصاُل   .(2)«ِحق

 َت٢ ٜبدأ ٚقت صال٠ ايطش٢؟ :َطأي١

 طبسة وخروج الؽراهة لحديث طؿرو ابـ، ويبدأ وقتفا بعد صؾقع الشؿس

ـِ الصالِة حتك َتطُؾَع الشؿُس حتك َترَتِػعَ »: ڤ بِح ُثؿَّ أْقِصْر ط ، صؾِّ صالَة الصُّ

ارُ ، َشقطانٍ فنكَّفا َتطُؾُع بقـ َقْرَكل  ُثؿَّ صؾِّ فننَّ الصالَة ، وِحقـَئٍِذ َيسُجُد لفا الُؽػَّ

ْمِح   .(3)«...َمشفقَدٌة َمحُضقرٌة حتك ُيستْؼَبَؾ الظِّؾُّ بِالرُّ

َحك»: إكؿا هل، ما يسؿك بصالة الشروق، ولقس يف الشرع فؾف ، «صالة الضُّ

 .أن يصؾقفا بعد الشروق

ُٜكسأ يف صال٠ ايطش٢؟ :َطأي١  َا 

 فذهب بعضفؿ إلك أكف يؼرأ فقفا ، وقد اختؾػ العؾؿاء فقؿا يؼرأ فقفا

 .يف ذلؽ شلء ملسو هيلع هللا ىلص ولؿ يثبت طـ الـبل،  ﴾ٻ ٱ﴿، «الضحك»: بسقريت
                                                                                       

 (.220أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (1)

 (.218أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (2)

 (.812أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (3)
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 .«َوَأْن ُأوتَِر َقْبَؾ َأْن َأَكام»: قوله

 َا ٖٛ أفطٌ ٚقت يصال٠ ايًٌٝ؟ :َطأي١

مسؾؿ مـ كؿا يف صحقح ، تؼدم أن أفضؾ القتر أن يؽقن يف آخر الؾقؾ

  َقاَل َرُسقُل : َقاَل ، ڤ حديث َجابِرٍ 
ِ
ْقِؾ » ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ـْ آِخرِ الؾَّ ـْ َخاَف َأْن َٓ َيُؼقَم ِم َم

َلفُ  ْر َأوَّ
ْقؾِ ، َفْؾُققتِ ـْ َصِؿَع َأْن َيُؼقَم آِخَرُه َفْؾُققتِْر آِخَر الؾَّ ْقِؾ : َوَم َفنِنَّ َصالََة آِخرِ الؾَّ

 .(1)«َمْشُفقَدٌة َوَذلَِؽ َأْفَضُؾ 

فالجؿع بقـفؿا إما أكف طؾؿ مـ حالفؿ العجز والضعػ طـ الؼقام يف آخر 

 .أو أكف رأى أن ذلؽ أكشط لفؿ، الؾقؾ

 .وما كان معف أخشع وأقرب، اهلل  يعؿؾ ما يراه مؼرًبا إلك فالعبد

إٓ أن ، لف أن يصؾل ما شاء، ثؿ قام وبدا لف أن يصؾل، وإذا أوتر قبؾ أن يـام

 .طؾك إحدى طشر ركعة إفضؾ أن ٓ يزيد

وٓ يجقز ، (2)«ٓ وتران يف لقؾة»: يؼقل ملسو هيلع هللا ىلص فالـبل، وإن صؾك مـ أخر الؾقؾ

 .لف أن يشػع القتر

 ٌٖ تػسع صال٠ ايسنعتني بعد ايٛتس؟ :َطأي١

فال بلس بآستدٓل ، ثؿ صؾك بعده ركعتقـ، الِقتر ملسو هيلع هللا ىلص وقد صؾك الـبل

 .والتـػؾ الؿطؾؼ، بعؿقم هذا الحديث طؾك جقاز الزيادة طؾك ركعتقـ

  
                                                                                       

 (.233أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (1)

(، وهق يف صحقح 3621(، والـسائل )120(، والرتمذي )3111أخرجف أبق داود يف ســف برقؿ: ) (2)

صحقح، وصححف ابـ حبان،  (، وقال فقف: إسـاده3211برقؿ: ) داود إم لإلمام إلباين  أبل

 وحسـف الرتمذي.
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 بٔاٌ األٓاو امليَٕ عً صٔامَا

 
 

دِ  - 206 ـْ ُمَحؿَّ ـِ َطبَّادِ  )َط ـِ َجْعَػرٍ َقاَل  ْب ـَ َطْبدِ  َسَلْلُت َجابِرَ »: ْب   ْب
ِ
، ڤ اهَّلل

ـْ َصْقِم َيْقِم اْلُجُؿَعِة؟ ملسو هيلع هللا ىلص َأَكَفك الـَّبِلُّ   .«َكَعؿْ »: َقاَل  «َط

 .((1)«اْلَؽْعَبةِ َوَربِّ »: َوَزاَد ُمْسِؾؿٌ 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ ) - 207   َسِؿْعُت َرُسقَل : َقاَل  ڤ َوَط
ِ
َـّ »: َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل َٓ َيُصقَم

َّٓ َأْن َيُصقَم َيْقًما َقْبَؾفُ ، َأَحُدُكْؿ َيْقَم اْلُجُؿَعةِ   .((2)«َأْو َيْقًما َبْعَدهُ ، إ

ـِ ) - 208 ـْ َأبِل ُطَبْقٍد َمْقَلك اْب ـُ ُطَبْقدٍ  َأْزَهَر َواْسُؿُف َسْعُد  َوَط َشِفْدت »: َقاَل  - ْب

ـِ اْلَخطَّاِب  اْلِعقَد َمَع ُطَؿرَ    َهَذاِن َيْقَماِن َكَفك َرُسقُل »: َفَؼاَل  ڤ ْب
ِ
ـْ  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل َط

ـْ ِصَقاِمُؽؿْ : ِصَقاِمِفَؿا ْطرُِكْؿ ِم
َخرُ ، َيْقُم فِ ْٔ ـْ : َواْلَقْقُم ا قِف ِم

 .((3)«ُكُسؽُِؽؿْ َتْلُكُؾقَن فِ

ـْ َأبِل َسِعقٍد الُْخْدِريِّ ) - 209   َكَفك َرُسقُل »: َقاَل  ڤ َوَط
ِ
ـِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل ـْ َصْقِم َيْقَمْق : َط

َـّْحرِ  اءِ . الِْػطْرِ َوال ؿَّ ـْ الصَّ ُجُؾ فِل الثَّْقِب الَْقاِحدِ ، َوَط اَلِة بَْعَد ، َوَأْن َيْحتَبَِل الرَّ ـْ الصَّ َوَط

بِْح  ْقَم َفَؼْط(. َأْخَرَجُف ُمْسِؾٌؿ بِتََؿاِمفِ  (4)«َواْلَعْصرِ الصُّ  .َوَأْخَرَج اْلبَُخاِريُّ الصَّ

l: 

 .والصحقح أن ألػاضف أخرجفا البخاري أيًضا
                                                                                       

 (.3311(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3181أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)

 (.3311(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3183أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (2)

 (.3312(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3110أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (3)

 (.3110(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3861ف البخاري يف صحقحف برقؿ: )أخرج (4)
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 : َقاَل َأُبق ُطَبْقدٍ 
ُّ
َْصَؿِعل ْٕ اِء ِطـَْد اْلَعَرِب : َقاَل ا ؿا ُجُؾ : اْشتَِؿاُل الصا َأْن َيْشَتِؿَؾ الرا

َٓ َيْرَفَع مِـُْف َجاكًِبا َفُقْخِرَج مِـُْف َيَدهُ ، َفُقَجؾَِّؾ بِِف َجَسَدُه ُكؾافُ ، بَِثْقبِفِ  َوُرباَؿا اْضَطَبَع ، َو

 .فِقِف َطَؾك تِْؾَؽ اْلَحالِ 

 : َقاَل َأُبق ُطَبْقدٍ 
ِ
ٌء ُيِريُد آ

ْ
ُف ُيِصقُبُف َشل َٓ َيْدِري َلَعؾا ْحتَِراَس َكَلكاُف َذَهَب إَِلك َأكاُف 

 .َوَأْن َيتاِؼَقُف بَِقِدِه َفاَل َيْؼِدَر َطَؾك َذلَِؽ ، مِـْفُ 

ا َتْػِسقُر اْلُػَؼَفاءِ : َقاَل  ُهَق َأْن َيْشَتِؿَؾ بَِثْقٍب َواِحٍد َلْقَس : َفنِكاُفْؿ َيُؼقُلقنَ  ؛َوَأما

ـْ َأَحِد َجاكَِبْقفِ ، َطَؾْقِف َغْقُرهُ 
 .َفَقَضَعُف َطَؾك َمـْؽَِبْقِف َفَقْبُدَو مِـُْف َفْرُجفُ ، ُثؿا َيْرَفَعُف مِ

 هـا. اْلَؽاَلمِ َوَذلَِؽ َأَصحُّ َمْعـًك فِل ، َواْلُػَؼَفاُء َأْطَؾُؿ بِالتاْلِويِؾ فِل َهَذا: َقاَل َأُبق ُطبَقْدٍ 

لُّ 
اءِ : َوَجَعَؾ اْلَخَطابِ ؿا ُثؿا َيْرَفَع ، ُيَجؾَِّؾ بِِف َبَدَكفُ َأْن َيْشَتِؿَؾ بَِثْقٍب : اْشتَِؿاَل الصا

َْيَسرِ  ْٕ  .َصَرَفْقِف َطَؾك َطاتِِؼِف ا

 َطـُْف فِل َحِديِث 
ُ
َفنِْن َلْؿ َيْرَفْعُف َطَؾك َطاتِِؼِف َفُفَق اْشتَِؿاُل اْلَقُفقِد الاِذي َجاَء الـاْفل

ـِ   ، ُطَؿرَ  اْب
ُّ
ـَ َصَرَفْقفِ  َيْشَتِؿُؾ بِالثاْقِب  ملسو هيلع هللا ىلص َوإِكاَؿا َكاَن الـابِل َفُفَق ُمَخالٌِػ ، َوُيَخالُِػ َبْق

 هـا. َلُفَؿا َجِؿقًعا

ّٜٚٛ ، َجٌ ّٜٛ عٝد ايفطس، َا سهِ صٝاّ األٜاّ املٓٗٞ عٓٗا :َطأي١

 ٚصٝاّ أٜاّ ايتػسٜل؟، عٝد األضش٢

وهل صقام إيام ، ذكر الؿصـػ ما تؼدم مـ إحاديث لبقان مسللة مفؿة

، وإضحك، وصقام يقم الػطر، إفراد يقم الجؿعةوهل ، الؿـفل طـ صقامفا

 .وصقام أيام التشريؼ

ففق آثؿ طؾك ، فؿـ صام هذه إيام، وهق يؼتضل الػساد، والـفل لؾتحريؿ

 .ٕن الـفل يرجع إلك الصقم كػسف؛ وصقامف فاسد وباصؾ، ذلؽ
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 َا سهِ إفساد صٝاّ ّٜٛ ايطبت؟ :َطأي١

وسقليت الؽالم طؾك ، صقام يقم السبتذهب بعض أهؾ العؾؿ إلك الؿـع مـ 

 .هذه الؿسللة

ـَ َطْبدِ  َسَلْلُت َجابِرَ »: قوله    ْب
ِ
 .«اهَّلل

 .سمال أهؾ العؾؿ فقؿا أشؽؾ: فيه

 .ڤ اهلل طبد بـ جابر طؾك الحديث طرض فنكف ،العرض مسللة طؾك دلقؾ :وفيه

بدلقؾ إٓ فقؿا ُصرف إلك الؽراهة ، يؼتضل التحريؿ ملسو هيلع هللا ىلص أن هنل الـبل :وفيه

 .آخر صحقح

يجب طؾقف أن يليت ، أن الصقام والصالة أطؿال مقققتة طؾك الؿسؾؿ: وفيه

 .اهلل  هبا طؾك القجف الذي شرطف
وهق الققم الذي فقف ، هق الققم الذي يجتؿع الـاس فقف: «َيْقِم اْلُجُؿَعةِ »: قوله 

 .صالة الجؿعة

 .هنك طـ ذلؽ، أي كعؿ: «َكَعؿْ »: قوله

ـْ َذلَِؽ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل تقكقد أن رسقل: ««َوَربِّ اْلَؽْعبَةِ »: ُمْسِؾؿٌ  َوَزادَ »: قوله  .كََفك َط

 .الحؾػ بدون استحالف: وفيه

 .سهِ إفساد ّٜٛ اؾُع١ بايصٝاّ :َطأي١

 :إٓ أكف يجقز صقامف يف أحقاٍل ثالثة، الحديث دال طؾك كراهقة صقام يقم الجؿعة

 .ففذا واجب، رمضانكشفر ، إذا كان مع صقام فرض: الحالة إولك

ـْ ُجَقْيِرَيةَ ، أو يقًما بعده، أن يصقم يقًما قبؾف: الحالة الثاكقة : ڤ كؿا جاء َط

« 
ا
 َصائَِؿٌة َيْقَم اْلُجُؿَعةِ  ملسو هيلع هللا ىلص َأنا الـابِل

َ
، «َأْصُؿت َأْمِس؟»: َفَؼاَل ، َدَخَؾ َطَؾْقَفا َوِهل
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ـَ َغًدا؟ َقاَلْت : َقاَل ، َٓ : َقاَلْت   .(1)«َفَلْفطِرِي»: َقاَل َٓ : َأَفَتُصقمِق

وصادف  ،كلن يؽقن يصقم يقًما وُيػطر يقًما؛ صقامف لؿؼصد أخر: الحالة الثالثة

 .أو صقام يقم طاشقراء، أو يؽقن صقام يقم طرفة، يقم الجؿعة

وهل أن يتطقع بصقامف بدون أن يسبؼف ، وهل الؿـفل طـفا: الحالة الرابعة

 .أو يؾحؼف شلء، شلء

 السبب يف الـفل طـ إفراد صقام يقم الجؿعة؟ما هق : مسللة

 :اختؾػ العؾؿاء يف سبب الـفل طـ صقام يقم الجؿعة إلك أققال

 .ٕكف طقد الؿسؾؿقـ: ققؾ

 .أو بعض العؿؾ يف الجؿعة، لعؾف أن يعجز طـ التبؽقر: وققؾ

 .هبا اهلل  حتك ٓ ُيَخَصص الققم بعبادة لؿ يلذن: وققؾ

ـْ  ـِ الـابِل، - اهلل طـف رضك - َأبِك ُهَرْيَرةَ كؿا يف صحقح مسؾؿ َط : َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص َط

ـْ » قا َيْقَم اْلُجُؿَعِة ِبِصَقاٍم ِم َقالِل َوَٓ َتُخصُّ ـِ الؾَّ ـْ َبْق قا َلْقَؾَة اْلُجُؿَعِة بِِؼَقاٍم ِم َٓ َتْخَتصُّ

ـِ إَيَّامِ   .(2)«إَِّٓ َأْن َيُؽقَن يف َصْقٍم َيُصقُمُف َأَحُدُكؿْ ، َبْق

أو مـ ، إذ أن الـاس ٓ يخصصقن يقًما مـ إيام، فضقؾة يقم الجؿعة: وفيه

 .إٓ ٓطتؼادهؿ لؿا فقف مـ الػضؾ، أو مـ إماكـ بالعبادات، إوقات

ـْ َأبِك ُهَرْيَرَة َأنا الـابِل َخْقُر َيْقٍم َصَؾَعْت َطَؾْقِف »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص ويف صحقح مسؾؿ َط

ْؿُس  َوَٓ ، وفقف ُأْخرَِج ِمـَْفا، وفقف ُأْدِخَؾ اْلَجـَّةَ ، فِقِف ُخِؾَؼ آَدمُ ، اْلُجُؿَعةِ َيْقُم ، الشَّ

                                                                                       

 (.3186أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)

 (.3311أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (2)
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اَطُة إَِّٓ فِل َيْقِم اْلُجُؿَعةِ   .(1)«َتُؼقُم السَّ

َـّ َأَحُدُكْؿ َيْقَم اْلُجُؿَعةِ »: قوله َّٓ َأْن َيُصقَم َيْقًما َقبَْؾفُ ، َٓ َيُصقَم  .«َأْو َيْقًما َبْعَدهُ ، إ

صقام  إلك جقاز، وغقرهؿ، واإلمام مالؽ، هبذا الحديث استدل اإلمام الشافعل

ويف ، قد أذن يف التؼديؿ طؾقف ملسو هيلع هللا ىلص وذلؽ أن الـبل، وإفراده بالصقام، يقم الجؿعة

 .ولقس لؾتحريؿ، فدل طؾك أن الـفل لؾؽراهة، التلخقر

ا مالؽ فؼقلف أكف لقس بؿحرم واطُتذر ، أن ُيصام ذلؽ الققم، وٓ مؽروه، وَأما

 .لف لعؾف لؿ يبؾغف الحديث

إذ قد جاء مـ ، فنن هذا الحديث مشفقرٌ ، واستبعد بعضفؿ هذا آطتذار

 .صرق متعددة

 َا سهِ إفساد ّٜٛ ايطبت بايصّٛ؟ :َطأي١

واطتؿدوا طؾك حديٍث يف ســ ، يقم السبت، وألحؼ بعضفؿ بققم الجؿعة

ٓ تصقمقا »: قال ملسو هيلع هللا ىلص الـبلأن : ڤ بـت بسر الصؿاء طـ، وغقره، أبل داود

الؾحاء  - وإن لؿ يجد أحدكؿ إٓ لحاء طـبة، يقم السبت إٓ فقؿا افترض طؾقؽؿ

 .(2)«فؾقؿضغف، أو طقد شجرة - الؼشر طؾك العقد

 .وهذا الحديث مـسقخ: قال أبق داود

أن يخص الرجؾ ، ومعـك كراهتف يف هذا، هذا حديث حسـ: وقال الترمذي

                                                                                       

 (.831أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (1)

(، وهق يف صحقح 3226(، وابـ ماجف )211(، والرتمذي )2123أخرجف أبق داود يف ســف برقؿ: ) (2)

(، وقال: وإسـاده صحقح طؾك شرط البخاري، وكذلؽ قال الحاكؿ والذهبل، 2012داود إم برقؿ) أبل

 حديث حسـ،»وصححف أيضًا ابـ خزيؿة وابـ حبان وابـ السؽـ والضقاء الؿؼدسل، وقال الرتمذي: 

 .«أن َيُخص الرجؾ يقم السبت بصقام؛ ٕن القفقد ُتَعظِّؿ يقم السبت»ومعـك كراهتف يف هذا: 
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 .القفقد تعظؿ يقم السبتٕن ؛ يقم السبت بصقام

أو أكف ، ففق مـؽر متـًا، والصحقح أن هذا الحديث طؾك تؼدير أكف ثبت سـًدا

 :مـسقخ ٕمقر

 .صامَ  شفر أي مـ يبالل وٓ ،شفر كؾ مـ أيام ثالثة يصقم كان ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أن :إول

وربؿا صادفت يف أشفٍر كثقرة ، أن مـ السـة صقام ثالثة أيام البقض: والثاين

 .السبتيقم 

ومعؾقم أن فقف طدة ، أو أكثر شعبان، قد صام شعبان ملسو هيلع هللا ىلص أن الـبل: الثالث

 .أيام تصادف السبت

قَاِم بَْعَد َرَمَضاَن »: ڤ قد قال يف حديث َأبِل ُهَرْيَرةَ  ملسو هيلع هللا ىلص أن الـبل: الرابع َأْفَضُؾ الصِّ

مُ  َشْفرُ   اْلُؿَحرَّ
ِ
اَلِة َبْعَد الَْػرِيَضِة ، اهَّلل قْؾِ َوَأْفَضُؾ الصَّ  .وٓ بد مـ سبت، (1)«َصاَلُة الؾَّ

ـْ َبِؼقُت إَِلك »: قد شرع صقام يقم طاشقراء وقال ملسو هيلع هللا ىلص أن الـبل: الخامس
َلئِ

َـّ التَّاِسعَ  َُصقَم َٕ  .وقد يصادف يقم السبت، (2)«َفَؿاَت َقْبَؾ َذلَِؽ ، َقابٍِؾ 

ب يف صقام الست مـ شقال ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل : السادس وإذا صامفا ، قد رغا

 .إٓ إذا كان العقد يقم سبت، متتابعة قد يقافؼ السبت

 .فال يـبغل أن ُيستدل بف، فدل طؾك أن هذا الحديث فقف كؽارة

 َا سهِ صٝاّ ّٜٛ ايعٝدٜٔ؟ :َطأي١

 ،طـ صقامفــؿا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ومـ إيام التل هنك رسقل

 .وصقامفؿا حرام بالـص واإلجؿاع ويقم الػطر، يقم إضحك

                                                                                       

 (.3361أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (1)

 (.3311أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (2)
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ـِ اْلَخطَّاِب  اْلِعقَد َمَع ُطَؿرَ َشِفْدت »: قوله  .«ڤ ْب

 .كؿا بقـفا الراغب يف مػردات الؼران، فنن شفد تليت لعدة معان، أي حضرتف

  َهَذاِن َيْقَماِن َكَفك َرُسقُل »: قوله
ِ
ـْ ِصَقاِمِفَؿا ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل  .«َط

 .لقدل طؾك قرهبؿا، وأشار إلقفؿا باسؿ اإلشارة هذا، قالفا يف خطبة العقد

ـْ ِصَقاِمُؽؿْ »: قوله ْطرُِكْؿ ِم
 .أي يقم طقد الػطر وهق أول أيام شقال: «َيْقُم فِ

ـْ ُكُسؽُِؽؿْ »: قوله قِف ِم
 .«َتْلُكُؾقَن فِ

 وكان يف، فؾق صام إكساٌن لؽان صقامف باصاًل ، فالصقام يف هذه إيام محرم

 .مخالػة إمر الـبقي

 َا ٖٞ ايع١ً َٔ ؼسِٜ صٝاّ ّٜٛ ايعٝدٜٔ؟ :َطأي١

وكقن ، أيام أطقاد لؾؿسؾؿقـ، جعؾ هذه إيام اهلل  أن، والعؾة يف ذلؽ

 .اإلكسان يصقم فقفا يضقؼ طؾك كػسف

ـِ َطامِرٍ  ويف حديث ُطْؼَبةَ    َأّن َرُسقَل ، ڤ ْب
ِ
َوَيْقَم ، إِنَّ َيْقَم َطَرَفةَ »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 .(1)«َوِهَل َأيَّاُم َأْكٍؾ َوُشْرٍب ، اإِلْسالمِ ِطقُدَكا َأْهَؾ ، َوَأيَّاَم التَّْشرِيِؼ ، الـَّْحرِ 

 
ِّ
  َقاَل َرُسقُل : َقاَل ، ڤ ِويفْ حديث ُكَبْقَشَة اْلُفَذلِل

ِ
َأيَّاُم التَّْشرِيِؼ َأيَّاُم »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 .وجاء طـ غقره، (2)«َأْكٍؾ َوُشْرٍب 

 .سهِ َٔ اضتدٍ عدٜح عكب١ ع٢ً ؼسِٜ صٝاّ ّٜٛ عسف١ :َطأي١

، مـ ٓ ُيحسـ الؽالم يف الصـاطة الحديثقة ڤ طامر طؼبة ابـاستدل بحديث 
                                                                                       

(، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام 1001(، والـسائل )221(، والرتمذي )2131أخرجف أبق داود ) (1)

 (.110برقؿ: ) طل القاد

 (.3313أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (2)
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 :ولف رأٌي مخالػ ٔراء العؾؿاء مـ أمقر، حقث ذهب إلك تحريؿ صقام يقم طرفة

وفقف ، الذي أخرجف اإلمام مسؾؿ، ڤ أكف َضعاػ حديث أبل قتادة: إول

  ِصَقاُم َيْقِم َطَرَفَة َأْحَتِسُب َطَؾك»: صقام يقم طرفة
ِ
ـََة  اهَّلل ـََة الَّتِل َقْبَؾُف َوالسَّ َر السَّ َأْن ُيَؽػِّ

ـََة الَّتِل الَّتِل َبْعَدُه َوِصَقاُم َيْقِم َطاُشقَراَء َأْحَتِسُب َطَؾك َر السَّ  َأْن ُيَؽػِّ
ِ
 .(1)«َقْبَؾفُ  اهَّلل

ر أن هذا الحديث ضعقٌػ كؿا زطؿ: الثاين   فػل حديث ُأمِّ اْلَػْضؾِ ، أكف لق ُقدِّ

  َشؽا الـااُس فِل ِصقَاِم َرُسقلِ : َقاَلْت ، دلقؾ طؾك صقامف، ڤ
ِ
، َيْقَم َطَرَفةَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـٌ َفَشِرَب  َشؽا الـااُس فِل ِصقَاِم : َفَؽاَن ُسْػَقاُن ُرباَؿا َقاَل ، «َفَلْرَسْؾُت إَِلقِْف بِنِكَاٍء فِقِف َلَب

  َرُسقلِ 
ِ
ـْ ، ڤ ِف ُأمُّ اْلَػْضؾِ َيْقَم َطَرَفَة َفَلْرَسَؾْت إَِلقْ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َفنَِذا ُوقَِّػ َطَؾقِْف َقاَل ُهَق َط

 .(2)«ُأمِّ اْلَػْضؾِ 

 .ٕن الذبح إكؿا يؽقن فقفا، أن الـحر يؽقن يف يقم إضحك وأيام التشريؼ: الثالث

 :وأضقػ إلقفا يقم طرفة ٕمريـ

 .ويرجقكف اهلل  أن الـاس يجتؿعقن يف طرفات يدطقن: إول

، مسعقد التؽبقر قد ُشرع مـ فجر يقم طرفة كؿا هق مذهب ابـ أن: الثاين

 .وهق الؿذهب الصحقح

 َا ٖٛ ايصشٝح يف تعٝني أٜاّ ايتػسٜل؟ :َطأي١

 :اختؾػ العؾؿاء يف أيام التشريؼ ما هل

 .فذهب بعضفؿ إلك أهنا يقمان فؼط

، والثاين طشر، يقم الحادي طشر، وذهب الجؿفقر إلك أهنا ثالثة أيام
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 .وهذا هق الصحقح، والثالث طشر

 َا سهِ صٝاّ أٜاّ ايتػسٜل؟ :َطأي١

ـِ ، ڤ والدلقؾ طؾك ذلؽ حديث َطائَِشةَ ، ٓ يجقز أن ُتصام  واْب

َٓ  ،ڤ ُطَؿرَ  ْص  َلؿْ » :َقا ـَ  َأنْ  التاْشِريِؼ  َأياامِ  فِل ُيَرخا ٓا  ُيَصْؿ ـْ  إِ  .(1)«اْلَفْدَي  َيِجدْ  َلؿْ  لَِؿ

ٓ سقؿا يف إمقر الضرورية ، إلك جقاز صقامفؿا وذهب بعض أهؾ العؾؿ

 .وأفطر يقم العقد، كؿـ كان طؾقف كػارة

، ولؿ تؼطع التتابع، والذي يظفر أكف لق أفطر هذه الثالثة إيام لؿ ُيـؽر طؾقف

 .مـ صرق ملسو هيلع هللا ىلص اهلل كؿا ثبت طـ رسقل، ٕهنا أيام أكؾ وشرب وذكر هلل 

، حقث أكف أباح لفؿ، طؾك طباده بإطقاد الشرطقة اهلل  مـةُ : ويف احلديث

 .إياها اهلل  حتك ٓ ُيحرمقا مـ الؿباحات التل رزقفؿ؛ بؾ ومـعفؿ مـ الصقام

 ويطؾؼ ،الذبقحة طؾك يطؾؼ والـسؽ ،الذبقحة وهل ،الـسقؽة مـ إكؾ جقاز :وفيه

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿: قال تعالك، ويطؾؼ طؾك الحج، طؾك مطؾؼ العبادة

 .[361 - 362: إكعام] ﴾ې ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ٴۇ * ۈ ۆ ۆ ۇ

 الخطاب بـ فنن طؿر، لتذكقر الـاس، مشروطقة الخطبة يف العقد وغقره: وفيه

: َقاَل ، ڤ ويف حديث َأبِل َسِعقٍد اْلُخْدِريِّ ، قام هبذه الخطبة يف مجؿع الـاس ڤ

  كََفك َرُسقُل »
ِ
ـِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ـْ َصْقِم َيْقَمْق  .وقد تؼدم الؽالم طؾقف، (2)«َوالـاْحرِ اْلِػْطِر : َط

 ٚعٝد األضش٢ بٗرا االضِ؟، ملاذا مسٞ عٝد ايفطس :َطأي١

 يقم الػطر
ا
 .لؽثرة الدماء التل ُتسال فقف؛ ويقم الـحر، لػطر الـاس فقف؛ وُسؿل
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اءِ »: قوله ؿَّ ـْ الصَّ  .الصؿاء أي وهنك طـ الصؿاء: «َوَط

حتك ، الصؿاء هق الثقب الذي ُيؾَتَحػ بفوذهب كثقر مـ أهؾ العؾؿ إلك أن 

ولؿ يستطع أن يستخدم ، فربؿا سؼط طؾك وجفف فتؽسر، ٓ يبؼك مخرٌج لقديف

 .يديف يف صد الَفِقي الذي يـزلف

ُجُؾ فِل الثَّْقِب اْلَقاِحدِ »: قوله  .«َوَأْن َيْحَتبَِل الرَّ

 ،السراويالتٓ سقؿا لؿـ لؿ يستخدم ، ٕن ذلؽ قد يمدي إلك ضفقر طقرتف

  َرَأى َرُسقَل »: أكف، ڤ بـ زيد اهلل ويف حديث طبد
ِ
ُمْسَتْؾِؼًقا فِل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ُْخَرى ْٕ  .(1)«اْلَؿْسِجِد َواِضًعا إْحَدى ِرْجَؾْقِف َطَؾك ا

ولذلؽ وضع إحدى رجؾقف طؾك ؛ ٕن اإلكسان إذا استؾؼك اكؽشػت طقرتف

 .مـ باب التسرت، إخرى

ـْ »: قوله ْبِح َواْلَعْصرِ َوَط اَلِة َبْعَد الصُّ أي وهنك طـ التـؼؾ بعد العصر : «الصَّ

 .والحؿد هلل، وقد تؼدم الؽالم يف إوقات الؿـفقة، والػجر
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 فضل الصٔاو يف اجلَاد

 
 

ـْ َأبِل َسِعقٍد اْلُخْدِريِّ ) - 210   َقاَل َرُسقُل : َقاَل ، ڤ وَط
ِ
ـْ َصاَم َيْقًما » ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل َم

َد  َسبِقؾِ فِل   َبعَّ
ِ
ـَ َخرِيًػا اهَّلل ـْ الـَّاِر َسْبِعق  .((1)«اهَّللُ َوْجَفُف َط

l: 

ـْ َصاَم َيْقًما فِل َسبِقؾِ »: قوله   َم
ِ
 .«اهَّلل

 .واإلخالص فقف، فضقؾة الصقم: فيه

 ؟«اهلل يف ضبٌٝ» :َا ٖٛ املساد َٔ قٛي٘ :َطأي١

 :ققلقـإلك ، اهلل اختؾػ العؾؿاء يف معـك ققلف يف سبقؾ

 .اهلل  فذهب بعضفؿ إلك أكف مـ صام يقًما متؼرًبا بف إلك: إول

، اهلل وذهب أكثرهؿ إلك أن الؿراد بف مـ صام يقًما يف الجفاد يف سبقؾ: الثاين

أصحابف  وربؿا صام معف بعض، ربؿا خرج يف الجفاد وكان صائؿا ملسو هيلع هللا ىلص وٕن الـبل

 .كؿا تؼدم

  ِشَؼقْف فنن مـ صام وأخؾص هلل وٓ ُيؿـع مـ آستدٓل بالحديث طؾك
 .اهلل ُيرجك لف الخقر يرجك لف الخقر ومـ صام وكان مجاهًدا يف سبقؾ

 .فضقؾة اإلخالص: وفيه

َد »اهلل العظقؿ مـ ققلف  فضؾ: وفيه ـَ َخرِيًػا َبعَّ ـْ الـَّاِر َسْبِعق  .«اهَّللُ َوْجَفُف َط
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اهلل  كسلل، الـارأن إطؿال الصالحة مـ أسباب السالمة مـ : وفيه

 .اهلل العافقة كسلل، كؿا أن إطؿال السقئة مـ أسباب الؼرب مـ الـار، السالمة

 فقف دفع بف شروًرا طظقؿة اهلل  أن العؿؾ القسقر إذا بارك: وفيه

 .والحؿد هلل طؾك التؿام

 :أن إيام الؿـفل طـفا محصقرة وهل، فتؾخص لـا مؿا تؼدم

 .إذا كان مػرًدا، الجؿعةالـفل طـ صقام يقم  - 1

 .وإضحك مطؾًؼا، طقد الػطر، الـفل طـ صقام العقديـ - 2

 .الـفل طـ صقام أيام التشريؼ ورخص لؿـ لؿ يجد الفدي - 3

 .يقم الشؽ مطؾًؼا، الـفل طـ صقام - 4

 .الـفل طـ القصال مطؾًؼا ورخص يف القصال إلك الػجر - 5

 .هبا الشرع ادٍة لؿ يلِت الـفل طـ تخصقص شفٍر أو يقٍم بعب - 6

يقم الخامس  اهلل بف لؽـ تخصقص مالؿ يلذن، فربؿا يؽقن الصقام جائًزا

، أو الثاين طشر مـ ربقٍع إولك، أو السابع والعشريـ مـ رجب، طشر مـ شعبان

 .يعترب مـ الؿحدثات، أو غقر ذلؽ

 .ومـ ذلؽ ما يصـعف كثقر مـ الـاس مـ تخصقص شفر رجب بالصقام

 :األٜاّ املطتشب١ٚأَا  

 :فؿـفا ما هق مستحب مطؾًؼا مثؾ 

 .فال يبالل مـ أي الشفر صام، صقام ثالثة أيام مـ كؾ شفر - 1

 ..والخامس طشر، والرابع طشر، وهل الثالث طشر، صقام ثالثة أيام البقض - 2

 .لحديث أبل طؼرب وقد تؼدم، صقام يقم يف الشفر - 3
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 .أبل طؼرب وقد تؼدم لحديث، وصقام يقمقـ يف الشفر - 4

 .بـ طؿرو وقد تؼدم لحديث طبداهلل، صقام يقم وإفطار يقمقـ - 5

 .بـ طؿرو وقد تؼدم لحديث طبداهلل، يقم وإفطار، صقام يقم - 6

صقام خؿسة أو سبعة أو تسعة أو أحدى طشر يقًما يف الشفر طؾك ما  - 7

 .ڤ بـ طؿرو جاء يف روايات حديث طبداهلل

 :الؿؼقدومـ الصقام  

حديث أبل أيقب طـد مسؾؿ قال ، ودلقؾفا، صقام ستة أيام مـ شقال - ١

الٍ »: ملسو هيلع هللا ىلص الـبل ْهرَ ، َمـ صام رَمضاَن ثؿَّ أتَبَعُف بِست  ِمـ شقَّ  .(1)«فؽلكَّؿا صام الدَّ

فالحديث ثابت وٓ ، وققلف مردود، يرى طدم جقاز ذلؽ، وكان اإلمام مالؽ

 .مطعـ فقف

أو ، فؾعؾفؿ كاكقا ُيشغؾقن طـفا؛ يمثر طـ السؾػ صقامفاوأما ققلفؿ بلكف لؿ 

 .ومـ شاء أفطر، مـ شاء صامفا، أو ٕهنا مـدوبة، لعؾفؿ خشقا أن ُتؾتحؼ بالػريضة

ـْ َجابِرٍ : (759قال اإلمام الترمذي بعد حديث رقؿ ) َوَأبِل ، َوفِل الَباِب َط

 .ڤ َوَثْقَبانَ ، ُهَرْيَرةَ 

ـٌ َصِحقٌح َحِديُث َأبِل َأيُّقَب   .َحِديٌث َحَس

اٍل بَِفَذا الَحِديِث  ـْ َشقا
 .َوَقْد اْسَتَحبا َقْقٌم ِصَقاَم ِستاِة َأيااٍم مِ

ـُ  ـْ ُكؾِّ َشْفرٍ : اْلُؿَباَركِ  َقاَل اْب
ـٌ ُهَق مِْثُؾ ِصَقاِم َثالََثِة َأيااٍم مِ  .ُهَق َحَس

ـُ  َقاُم بَِرَمَضانَ َوُيْرَوى فِل َبْعِض الَحدِ : اْلُؿَباَركِ  َقاَل اْب ، يِث َوُيْؾَحُؼ َهَذا الصِّ

ـُ  ْفرِ  َواْخَتاَر اْب ِل الشا  .اْلُؿَباَرِك َأْن َتُؽقَن ِستاَة َأيااٍم فِل َأوا
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ـِ  ـِ اْب ًقا َفُفَق َجائِزٌ : اْلُؿبَاَرِك َأكاُف َقاَل  َوَقْد ُرِوَي َط اٍل ُمتََػرِّ ـْ َشقا
 .إِْن َصاَم ِستاَة َأيااٍم مِ

دٍ  الَعِزيزِ  َوَقْد َرَوى َطْبدُ  ـُ ُمَحؿا ـْ َصْػَقانَ ، ْب ـِ ُسَؾْقؿٍ  َط ـِ َسِعقدٍ  َوَسْعدِ ، ْب ، ْب

ـْ ُطَؿرَ  ـِ َثابٍِت  َط ـْ َأبِل َأيُّقَب ، ْب  ، َط
ِّ
ـِ الـابِل  .َهَذا ملسو هيلع هللا ىلص َط

ـْ َوْرَقاءَ ، َوَرَوى ُشْعَبةُ  ـِ ُطَؿرَ  َط ـْ َسْعدِ ، ْب ـِ َسِعقٍد َهَذا  َط ، الَحِديَث ْب

ـُ َسِعقٍد ُهَق َأُخق َيْحَقك َوَسْعدُ  ـِ َسِعقٍد إَْكَصاِريِّ َوَقْد َتَؽؾاَؿ َبْعُض َأْهِؾ  ْب ْب

ـْ ِقَبِؾ ِحْػظِفِ  الَحِديِث فِل َسْعدِ 
ـِ َسِعقٍد مِ  .ْب

َثـَا َهـاادٌ  ـُ : َقاَل ، َحدا   َأْخَبَرَكا الُحَسْق
ُّ
 الُجْعِػل

 
ـُ َطؾِل ـْ ، ْب ، إِْسَراِئقَؾ َأبِل ُمقَسكَط

ـِ الَبْصِريِّ َقاَل  ـِ الَحَس الٍ : َط ـْ َشقا
َر ِطـَْدُه ِصَقاُم ِستاِة َأيااٍم مِ

: َفَقُؼقُل ، َكاَن إَِذا ُذكِ

 
َ
 َلَؼْد َرِضل

ِ
ـَِة ُكؾَِّفا َواهلل ـِ السا ْفِر َط  هـا. اهلُل بِِصَقاِم َهَذا الشا

فإولك أن يؼدم الؼضاء ٕكف ديـ يف حؼف ومـ كان طؾقف قضاء مـ رمضان 

 .وواجب طؾقفا

 .أطؾؿ واهلل كاماًل  رمضان يصؿ لؿ ٕكف ،الحديث يف يدخؾ ٓ ولؽـ ،جاز تطقع وإن

: أخرجف مسؾؿ، يف صقام يقم طرفة ڤ لحديث أبل قتادة، وصقام يقم طرفة - ٢

 َأْن  ِصَقاُم َيْقِم َطَرَفَة َأْحَتِسُب َطَؾك»
ِ
ـََة الَّتِل َبْعَدهُ اهَّلل ـََة الَّتِل َقبَْؾُف َوالسَّ َر السَّ  .(1)«ُيَؽػِّ

 َاسهِ صٝاّ تطع ذٟ اؿذ١؟ :َطأي١

 ،كؿا يف صحقــح مســؾؿ، اختؾػ العؾؿاء يف صقام التسع مـ ذي الحجة

ـْ َطاِئَشةَ    َما َرَأْيُت َرُسقَل »: َقاَلْت  ڤ َط
ِ
 .(2)«َصاِئًؿا فِل اْلَعْشِر َقطُّ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـْ ُهـَقَْدةَ  ـِ َخالِدٍ  وجاء مـ حديث َط ـْ اْمَرَأتِفِ ، ْب  ، َط
ِّ
ـْ بَْعِض َأْزَواِج الـابِل ، ملسو هيلع هللا ىلص ،َط
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  َأنا َرُسقَل »
ِ
ةِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ـْ ِذي اْلِحجا

اٍم ، َوَيْقَم َطاُشقَراءَ ، َكاَن َيُصقُم تِْسًعا مِ َوَثاَلَثَة َأيا

ـْ ُكؾِّ َشْفرٍ 
ـَ ، مِ

ـِ مِ َل اْثـَْق ـِ َأوا ْفِر َوَخِؿقَسْق لجفالة  ،وهذا الحديث ٓ يثبت، (1)«الشا

 .ڤ والثابت هق حديث طائشة، ولجفالة زوجتف، بـ خالد هـقدة

 ڤ طباس ٕهنا داخؾة يف طؿقم حديث ابـ؛ لؽـ لق صامفا أحٌد فال ُيـؽر طؾقف

 يف العؿُؾ  ما»: طـد أحؿد ڤ طؿر بـحقه طـ ابـ وجاء، الذي أخرجف البخاري

ةِ  يف أفضُؾ مـف أيَّامٍ    يا رسقَل : قالقا، طْشِر ذي الحجَّ
ِ
؟  سبقؾِ  !وٓ الجفاُد يف اهلل

ِ
اهلل

  الجفاُد يف سبقؾِ  وٓ: قال
ِ
َّٓ رجٌؾ خرج، اهَّلل   بـػِسف ومالِف يف سبقؾِ  إ

ِ
يرِجْع ثؿَّ لؿ ، اهَّلل

 .(2)«مـ ذلؽ بشلءٍ 

ـْ َأبِل ، اهَّلل الؿحرم اإلكثار مـ صقام شفر - ٣ َقاَل : َقاَل  ڤ ُهَرْيَرةَ فَع

  َرُسقُل 
ِ
َقاِم َبْعَد َرَمَضاَن َشْفرُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل مُ  َأْفَضُؾ الصِّ  اْلُؿَحرا

ِ
 .(3)«اهلل

أن »: ڤ طباس لحديث ابـ، وطاشقراء مـ محرم، تاسقًطا وصقام - ٤

 .«صام العاشر مـ محرم ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

إِكِّل ، يقِم طاُشقراءَ وِصقاُم »: الؿتؼدم معـا أكف قال، ويف حديث أبل قتادة

َر السـََة التِل َقْبَؾفُ  أْحَتِسُب طؾك  أْن ُيَؽػِّ
ِ
 .(4)«اهَّلل

َـّ التَّاِسعَ »: وقال َُصقَم َٕ ـْ ِطْشُت إَِلك َقاِبٍؾ 
 .(5)«َلئِ

 .أراد أن يخالػ أهؾ الؽتاب، ففل مـ السـة الفؿقة
                                                                                       

 يف صحقح الســ. (، وصححف اإلمام إلباين 2132رجف الـسائل يف ســف برقؿ: )أخ (1)

 ،ڤ(، مـ حديث ابـ طؿر 3116(، وأخرجف أحؿد برقؿ: )161أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (2)

ـْ َأيااٍم َأْطَظُؿ ِطـْدَ »بؾػط: 
ـا  َما مِ ـَ اْلَعَؿِؾ فِقِف

َٓ َأَحبُّ إَِلْقِف مِ ، َو
ِ
َيااِم اْلَعْشرِ اهلل ْٕ ـْ َهِذِه ا

 .«مِ

 (.3361أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (3)

 (.3362أخرجف مسؾؿ برقؿ: ) (4)

 (.3311أخرجف مسؾؿ برقؿ: ) (5)
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، فقف حديثفال يثبت ، والحادي طشر، والعاشر، وأما الجؿع بقـ صقام التاسع

صقمقا »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل قال رسقل: قال ڤ طباس بـ حـبؾ طـ ابـ ويف مسـد أحؿد

فقف  فال يثبت، (1)«يقم طاشقراء وخالػقا فقف القفقد وصقمقا قبؾف يقما أو بعده يقًما

 .بـ طبداهلل الفاشؿل ضعقػ طؾك وداود ابـ، بـ أبل لقؾك بـ طبدالرحؿـ محؿد

إذ أكف أمٌر لؿ ، مـ الؿحدثات والذي أرى أن هذا التخصقص ُيعترب

 . اهلل يشرطف

فنن اكتػك بالعاشر ، ٓ يؾزمف صقام الحادي طشر، ومـ فاتف صقام التاسع

صام العاشر ولؿ يـؼؾ أكف صام الحادي طشر  ملسو هيلع هللا ىلص ٕن الـبل؛ وهق السـة، أجزأه

َـّ التَّاِسعَ »: بقـؿا قال َُصقَم َٕ ـْ ِطْشُت إَِلك َقابٍِؾ 
 .«َلئِ

لؿا سئؾ »: ڤ لؿا ثبت طـ حديث أبل قتادة، اإلثـقـ والخؿقسصقام  - ٥

ـِ َقاَل ، طـ صقام يقم اإلثـقـ ْثـَْق
ِ
ـْ َصْقِم َيْقِم آ َؾ َط

َذاَك َيْقٌم ُولِْدُت فِقِف َقاَل َوُسئِ

 .(2)«َوَيْقٌم ُبِعْثُت َأْو ُأْكِزَل َطَؾلَّ 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ    َأنا َرُسقَل  ڤ وَط
ِ
ـِ »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ُتْعَرُض إَْطَؿاُل َيْقَم آْثـَْق

 .(3)«َفُلِحبُّ َأْن ُيْعَرَض َطَؿِؾل َوَأَكا َصائِؿٌ : َواْلَخِؿقسِ 

ـْ رسقل»: أهنا قالت ڤ لحديث طائشة، صقام شعبان - 6   لؿ َيُؽ
ِ
يف  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـَِة َأْكثََر ِصقَاًما مـف يف َشْعبَانَ  ْفِر مـ السا  .واهلل أطؾؿ، فال أطؾؿأما غقر ذلؽ ، (4)«الشا

                                                                                       

 (.2331أخرجف أحؿد يف مسـده برقؿ: ) (1)

 (.3362أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (2)

(، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام 2138(، والـسائل برقؿ: )212أخرجف الرتمذي يف ســف برقؿ: ) (3)

 ، حقث قال فقف: هذا حديث حسـ.القادطل 

 (.3336(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3161أخرجف البخاري ) (4)
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 درباب لٔل٘ الكدز

 

ِ٘ الَكدِز]  [باُب لٔل

l: 

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ * ڀ ڀ پ پ پ * ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: اهلل تعالك قال

 .[3 - 3: الؼدر] ﴾ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ * ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ * ٿ

 :مسٝت ي١ًٝ ايكدز بٗرا االضِ :فا٥د٠ 

 .ولرفعة مـزلتفا، لعظؿ إجر فقفا - 1

 .إطؿال ُتؼدر فقفإن : وققؾ - 2

 .لؽثرة اجتؿاع الؿالئؽة فقفا: وققؾ - 3

أّ ٖٞ ، ب٘ ٖرٙ األ١َ اهلل  ٌٖ ي١ًٝ ايكدز مما اختص :َطأي١

 يهٌ األَِ ايطابك١؟

 .هبا هذه إمة اهلل  وهل لقؾٌة اختص

 .وذهب بعضفؿ إلك أهنا طامة يف بؼقة إمؿ وٓ دلقؾ طؾك ذلؽ

 هلرا األ١َ ب١ًًٝ ايكدز؟ اهلل  ؽصٝصَا ٖٛ ايطبب يف  :َطأي١

 وكاكت بؼقة ، ٕهنا قؾقؾة إطؿار؛ وققؾ يف سبب اختصاص هذا إمة هبا

التل هل ، الؿممـقـ هبذه الؾقؾة الؿباركة اهلل  فعقض، إمؿ صقيؾة إطؿار

 .خقر مـ ألػ شفر
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 َت٢ تهٕٛ ي١ًٝ ايكدز؟ :َطأي١

اْخَتَؾَػ اْلُعَؾَؿاُء فِل َلْقَؾِة اْلَؼْدِر اْختاَِلًفا َوَقِد : يف الػتح قال الحافظ 

ًٓ ، َكثِقًرا ـَ َقْق ـْ َأْرَبِعق
ـْ َمَذاِهبِِفْؿ فِل َذلَِؽ َأْكَثُر مِ

َؾ َلـَا مِ َكَؿا َوَقَع َلـَا َكظِقُر ، َوَتَحصا

 .مِـُْفَؿا لَِقَؼَع اْلِجدُّ فِل َصَؾبِِفَؿاَوَقِد اْشَتَرَكَتا فِل إِْخَػاِء ُكؾ  ، َذلَِؽ فِل َساَطِة اْلُجْؿَعةِ 

ُل  َوَّ ْٕ ـِ : اْلَؼْقُل ا ِة َط َأكاَفا ُرفَِعْت َأْصاًل َوَرْأًسا َحَؽاُه اْلُؿَتَقلِّل فِل التاتِؿا

َوافِضِ   ، الرا
ُّ
ـِ اْلَحـَِػقاةِ  َواْلَػاِكَفاكِل ِذي َوالا . َوَكَلكاُف َخَطٌل مِـْفُ ، فِل َشْرِح اْلُعْؿَدِة َط

 
ُّ
ُروِجل قَعةِ  َحَؽاُه السُّ اِق  َوَقْد َرَوى َطْبدُ ، َأكاُف َقْقُل الشِّ زا ـْ َصِريِؼ َداُودَ  الرا

ـِ َأبِل  مِ ْب

ـْ َطْبدِ  َطاِصؿٍ    َط
ِ
ـِ ُيَحـاَس  اهلل َبِل ُهَرْيَرةَ : ُقْؾُت ، ْب

ِ
َزَطُؿقا َأنا َلْقَؾَة اْلَؼْدِر : ڤ ٕ

ـْ »: َقاَل ، ُرفَِعْت   .«َقاَل َذلَِؽ َكَذَب َم

ـْ َصِريِؼ َطْبدِ 
  َومِ

ِ
ـِ َشِريٍؽ  اهلل اُج َلْقَؾَة اْلَؼْدِر َفَؽَلكاُف َأْكَؽَرَها: َقاَل ، ْب ، َذَكَر اْلَحجا

ـُ ُحَبْقشٍ  َفَلَراَد ِزرُّ   .«َأْن َيْحِصَبُف َفَؿـََعُف َقْقُمفُ »: ْب

ٌة بَِسـٍَة َواِحَدٍة َوَقَعْت : الثَّاكِل ـِ َرُسقلِ َأكاَفا َخاصا   فِل َزَم
ِ
َحَؽاُه  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 َأْيًضا
ُّ
 .اْلَػاكَِفاكِل

َُمِؿ َقْبَؾُفؿْ : الثَّالُِث  ْٕ ـْ فِل ا ِة َوَلْؿ َتُؽ ُما ْٕ ٌة بَِفِذِه ا ـُ ، َأكاَفا َخاصا  َحبِقٍب  َجَزَم بِِف اْب

ـِ اْلُجْؿُفقِر َوَحَؽاُه َصاِحُب  ـَ اْلَؿالِؽِقاِة َوَكَؼَؾُف َط
ةِ »َوَغْقُرُه مِ افِِعقاِة  «اْلِعدا ـَ الشا

مِ

َحفُ    َوُهَق ُمْعَتَرٌض بَِحِديِث َأبِل َذر  ، َوَرجا
ِّ
َيا : ُقْؾُت »: َحْقُث َقاَل فِقفِ  ِطـَْد الـاَساِئل

َ  َرُسقَل  ْٕ  َأَتُؽقُن َمَع ا
ِ
 َباِقَقةٌ ، َٓ : ْكبَِقاِء َفنَِذا َماُتقا ُرفَِعْت؟ َقاَل اهلل

َ
َوُطْؿَدُتُفْؿ  «َبْؾ ِهل

لِ »فِل  َقْقُل َمالٍِؽ    َبَؾَغـِل َأنا َرُسقَل  «اْلُؿَقصا
ِ
ـْ َأْطَؿاِر  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل تِِف َط َتَؼاَصَر َأْطَؿاَر ُأما

َُمِؿ اْلَؿاِضَقِة َفَلْطَطاهُ  ْٕ َوَهَذا َيْحَتِؿُؾ التاْلِويَؾ َفاَل َيْدَفُع التاْصِريَح ، رِ اهلُل َلْقَؾَة اْلَؼدْ  ا

 .فِل َحِديِث َأبِل َذر  
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ابِعُ  ـَةِ : الرَّ ـِ اْلَحـَِػقاِة َحَؽاُه ، َأكاَفا ُمْؿؽِـٌَة فِل َجِؿقِع السا َوُهَق َقْقٌل َمْشُفقٌر َط

اِزيُّ  َقاِضل َخانْ  ـِ َوُرِوَي ، مِـُْفؿْ  َوَأُبق َبْؽٍر الرا ـِ اْب ـِ  َمْسُعقدٍ  مِْثُؾُف َط َطبااٍس  َواْب

َبـَاُه َطَؾك َدَوَراِن  َلَعؾا َصاِحَبفُ : َهَذا اْلَؼْقَل َوَقاَل  َوَزياَػ اْلُؿَفؾاُب ، َوَغْقِرِهؿْ  َوِطْؽِرَمةَ 

َِهؾاةِ  ْٕ َماِن لِـُْؼَصاِن ا َنا َذلَِؽ َلْؿ ُيْعَتَبْر فِل ِصقَ ؛ َوُهَق َفاِسدٌ ، الزا
ِ
اِم َرَمَضاَن َفاَل ُيْعَتَبُر ٕ

ـْ َرَمَضانَ   هـا. فِل َغْقِرِه َحتاك ُتـَْؼَؾ َلْقَؾُة اْلَؼْدِر َط

ـِ   ، َمْسُعقٍد َكَؿا َثَبَت فِل َصِحقِح ُمْسؾِؿٍ  َوَمْلَخُذ اْب
ِّ
ـْ ُأَبل ـِ َكْعٍب  َط َأكاُف َأَراَد : ْب

َٓ َيتاؽَِؾ الـااُس   .َأْن 

ٌة بَِرَمَضاَن ُمْؿؽِـٌَة فِل َجِؿقِع َلَقالِقفِ َأكاَفا : اْلَخاِمُس  ـِ ، ُمْخَتصا  ُطَؿرَ  َوُهَق َقْقُل اْب

ـُ  َوفِل ، َوُرِوَي َمْرُفقًطا َطـُْف َأْخَرَجُف َأُبق َداُودَ ، بِنِْسـَاٍد َصِحقٍح َطـْفُ  َأبِل َشْقَبةَ  َرَواُه اْب

ـْ َأبِل َحـِقػَ  «َشْرِح اْلِفَداَيةِ » ـُ  ةَ اْلَجْزُم بِِف َط  َوَبْعُض  َوَقاَل بِِف اْب
ُّ
اْلُؿـِْذِر َواْلَؿَحامِؾِل

 فِل 
ُّ
بْؽِل َحُف السُّ افِِعقاِة َوَرجا ـُ ، «َشْرِح اْلِؿـَْفاِج »الشا َوَقاَل ، ِرَواَيةً  اْلَحاِجِب  َوَحَؽاُه اْب

 
ُّ
ُروِجل  .َتـْتَِؼُؾ فِل َجِؿقِع َرَمَضانَ إِكاَفا : َقْقُل َأبِل َحـِقَػةَ : «َشْرِح اْلِفَداَيةِ »فِل  السُّ

 ، إِكاَفا فِل َلْقَؾٍة ُمَعقاـٍَة مِـُْف ُمبَْفَؿةٍ : َوَقاَل َصاِحَباهُ 
ُّ
 :«اْلَؿـُْظقَمةِ »فِل  َوَكَذا َقاَل الـاَسِػل

ثثثثثثْفرِ   َوَلْقَؾثثثثثثُة اْلَؼثثثثثثْدِر بُِؽثثثثثثؾِّ الشَّ

 

ثثثثثثثثثثثَرٌة َوَطقَّـَاَهثثثثثثثثثثثا َفثثثثثثثثثثثاْدرِ  
 َدائِ

ـُ  َوَهَذا اْلَؼْقُل َحَؽاهُ   ـْ َقْقٍم َوُهَق  اْب ِّ َط
اِدُس اْلَعَربِل  .السَّ

ابِعُ   : السَّ
ِّ
ـٍ اْلُعَؼْقؾِل ـْ َأبِل َرِزي ـْ َرَمَضاَن َحَؽك َط

ُل َلْقَؾٍة مِ   َأكاَفا َأوا
ِّ
َحابِل ، الصا

ـُ  ـْ َحِديِث َأَكٍس َقاَل  َوَرَوى اْب
ـْ : َأبِل َطاِصٍؿ مِ

ُل َلْقَؾٍة مِ َقاَل ، َرَمَضانَ َلْقَؾُة اْلَؼْدِر َأوا

ـُ   .َٓ َكْعَؾُؿ َأَحًدا َقاَل َذلَِؽ َغْقَرهُ : َأبِل َطاِصؿٍ  اْب

ـُ  ـْ َرَمَضانَ : الثَّاِم
ـِ ، َأكاَفا َلْقَؾُة الـِّْصِػ مِ ي ـِ  َحَؽاُه َشْقُخـَا ِسَراُج الدِّ ـُ اْلُؿَؾؼِّ  ْب

  «اْلُؿْػِفؿِ »َوالاِذي َرَأْيُت فِل  «َشْرِح اْلُعْؿَدةِ »فِل 
ِّ
ِحَؽاَيُة َقْقٍل َأكاَفا َلْقَؾُة  لِْؾُؼْرُصبِل
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ـْ َشْعَبانَ 
ـْ َصاِحِب ، الـِّْصِػ مِ ِّ َط

ُروِجل َرازِ »َوَكَذا َكَؼَؾُف السُّ َفنِْن َكاَكا  «الطِّ

ـِ َفُفَق   .اْلَؼْقُل التَّاِسعُ َمْحُػقَضْق

 »ُثؿا َرَأْيُت فِل 
ِّ
ُروِجل ـِ  «َشْرِح السُّ َِخقرِ َأكا  «اْلُؿِحقطِ »َط ْٕ  .َفا فِل الـِّْصِػ ا

ـْ َرَمَضانَ : اْلَعاِشرُ 
ـُ ، َأكاَفا َلْقَؾُة َسْبَع َطْشَرَة مِ   َأبِل َشْقَبةَ  َرَوى اْب

ُّ
َبَراكِل ـْ  َوالطا

مِ

ـِ َأْرَقؿَ  َحِديِث َزْيدِ  ـْ َرَمَضانَ : َقاَل  ْب
َٓ َأْمَتِرَي َأكاَفا َلْقَؾُة َسْبَع َطْشَرَة مِ  َما َأُشؽُّ َو

ـِ  َوَأْخَرَجُف َأُبق َداُودَ . َلْقَؾَة ُأْكِزَل اْلُؼْرآنُ  ـِ اْب  .َأْيًضا َمْسُعقدٍ  َط

َْوَسِط َحَؽاُه الـاَقِويُّ : اْلَؼْقُل اْلَحاِدي َطَشرَ  ْٕ َوَطَزاُه  َأكاَفا ُمْبَفَؿٌة فِل اْلَعْشِر ا

ـِ َأبِل اْلَعاصِ  لُِعْثَؿانَ  الطاَبِريُّ  ـِ اْلَبْص  ْب افِِعقاةِ  ِريِّ َواْلَحَس  .َوَقاَل بِِف َبْعُض الشا

 : اْلَؼْقُل الثَّاكِل َطَشرَ 
ِّ
فِل َشْرِحِف  َأكاَفا َلْقَؾُة َثَؿاِن َطْشَرَة َقَرْأُتُف بَِخطِّ اْلُؼْطِب اْلَحَؾبِل

ـُ   .فِل ُمْشؽِؾِفِ  اْلَجْقِزيِّ  َوَذَكَرُه اْب

اِق  َرَواُه َطْبدُ ، تِْسَع َطْشَرةَ َأكاَفا َلْقَؾُة : اْلَؼْقُل الثَّالَِث َطَشرَ  زا   الرا
 
ـْ َطؾِل َوَطَزاُه ، َط

ـِ َثابٍِت  لَِزْيدِ  الطاَبِريُّ  ـِ  ْب ـِ  َوَوَصَؾُف الطاَحاِويُّ ، َمْسُعقدٍ  َواْب ـِ اْب  .َمْسُعقدٍ  َط

ابَِع َطَشرَ  َِخقرِ : اْلَؼْقُل الرَّ ْٕ ـَ اْلَعْشِر ا
ُل َلْقَؾٍة مِ  َوَجَزَم ، َأكاَفا َأوا

ُّ
افِِعل َوإَِلْقِف َماَل الشا

افِِعقاةِ  ـَ الشا
 ، بِِف َجَؿاَطٌة مِ

ُّ
ْبؽِل ـْ َقاَل السُّ

َػاِقِفْؿ  َوَلؽِ تِّ
ِ
إِكاُف َلْقَس َمْجُزوًما بِِف ِطـَْدُهْؿ ٓ

ـَ ِطْتَؼ َطْبِدِه فِل َلْقَؾِة اْلَؼْدِر أَ  ـْ َطؾاَؼ َيْقَم اْلِعْشِري َٓ َيْعتُِؼ تِْؾَؽ َطَؾك َطَدِم ِحـِْث َم كاُف 

ْقَؾةَ  ِحقِح ، الؾا ْفِر َطَؾك الصا َِخقرِ  َبْؾ بِاْكِؼَضاِء الشا ْٕ : َوقِقَؾ . بِـَاًء َطَؾك َأكاَفا فِل اْلَعْشِر ا

ـَةِ  َِخقرِ  بِاْكِؼَضاِء السا ْٕ َٓ َتْخَتصُّ بِاْلَعْشِر ا  فِل َرَمَضانَ ، بِـَاًء َطَؾك َأكاَفا 
َ
 .َبْؾ ِهل

 َلْقَؾُة : ْقُل اْلَخاِمَس اْلؼَ 
َ
ا َفِفل ْفُر َتامًّ ٓا َأكاُف إِْن َكاَن الشا َطَشَر مِْثُؾ الاِذي َقْبَؾُف إِ

ـَ   َلْقَؾُة إِْحَدى َوِطْشِري
َ
ـَ َوإِْن َكاَن َكاقًِصا َفِفل ْفرِ ، اْلِعْشِري ، َوَهَؽَذا فِل َجِؿقِع الشا

ـِ  ْخَباِر بَِذلَِؽ َوَزَطَؿ ، َحْزمٍ  َوُهَق َقْقُل اْب ـَ اإْلِ  َوَيُدلُّ َلُف َما َرَواُه َأْحَؿدُ ، َأكاُف ُيْجَؿُع َبْق
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ـْ َحِديِث َطْبدِ  َوالطاَحاِويُّ 
  مِ

ِ
ـِ ُأَكْقسٍ  اهلل   َسِؿْعُت َرُسقَل : َقاَل  ْب

ِ
: َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ْقَؾةَ  ْقَؾُة َلْقَؾَة : َقاَل . اْلَتِؿُسقَها الؾا ـَ َوَكاَكْت تِْؾَؽ الؾا َهِذِه : َفَؼاَل َرُجٌؾ ، َثاَلٍث َوِطْشِري

ـَ  ـَ : َقاَل . َأْوَلك بَِثَؿاٍن َبِؼق َٓ َيتِؿُّ ، َبْؾ َأْوَلك بَِسْبٍع َبِؼق ْفَر   .َفنِنا َهَذا الشا

اِدَس َطَشرَ  ـَ : اْلَؼْقُل السَّ ـِ َوِطْشِري َوَرَوى ، َوَسَقْلتِل ِحَؽاَيُتُف َبْعدُ ، َأكاَفا َلْقَؾُة اْثـَْق

ـْ َحِديِث َطْبدِ  َأْحَؿدُ 
  مِ

ِ
ـِ ُأَكْقسٍ  اهلل   َسَلَل َرُسقَل : َأكافُ  ْب

ِ
ـْ َلْقَؾِة اْلَؼْدِر َوَذلَِؽ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َط

ـَ َفَؼاَل  ْقَؾُة؟ ُقْؾُت : َصبِقَحَة إِْحَدى َوِطْشِري ـَ : َكِؿ الؾا ـِ َوِطْشِري  : َفَؼاَل ، َلْقَؾُة اْثـَْق
َ
ِهل

ْقَؾُة َأِو   .اْلَؼابَِؾةُ الؾا

ابَِع َطَشرَ  ـَ َرَواُه ُمْسؾِؿٌ : اْلَؼْقُل السَّ ـْ َطْبدِ  َأكاَفا َلْقَؾُة َثاَلٍث َوِطْشِري   َط
ِ
ـِ  اهلل ْب

قُتَفا»: ُأَكْقٍس َمْرُفقًطا َلؽِـاُف َقاَل  َفَذَكَر مِْثَؾ َحِديِث َأبِل َسِعقدٍ  «ُأِريُت َلْقَؾَة اْلَؼْدِر ُثؿَّ ُكسِّ

ـَ »: فِقفِ  ـَ »َبَدَل  «َلْقَؾَة َثاَلٍث َوِطْشرِي َيا : ُقْؾُت »: َوَطـُْف َقاَل  «إِْحَدى َوِطْشرِي

  َرُسقَل 
ِ
اْكِزْل َلْقَؾَة َثاَلٍث : َقاَل . َفُؿْركِل بَِؾْقَؾِة اْلَؼْدرِ ، فِقَفا إِنا لِل َباِدَيًة َأُكقنُ ، اهلل

ـَ  ـُ  «َوِطْشرِي ـْ ُمَعاِوَيَة َقاَل  َأبِل َشْقَبةَ  َوَرَوى اْب َلْقَؾُة اْلَؼْدِر َلْقَؾُة »: بِنِْسـَاٍد َصِحقٍح َط

ـَ  ـْ َصِريِؼ َأبِل َحاِزمٍ  َوَرَواُه إِْسَحاُق  «َثاَلٍث َوِطْشِري
ـْ  فِل ُمْسـَِدِه مِ ـْ َرُجٍؾ مِ َبـِل  َط

اِق  َوَرَوى َطْبدُ ، َلُف ُصْحَبٌة َمْرُفقًطا َبَقاَضةَ  زا ـْ َمْعَؿرٍ  الرا ـْ َأيُّقَب  َط ـْ َكافِعٍ  َط ـِ  َط َط

ـِ  َها َلْقَؾَة َسابَِعٍة َوَكاَن َأيُّقُب : َمْرُفقًطا ُطَؿرَ  اْب َيَفا َفْؾَقَتَحرا ـْ َكاَن ُمَتَحرِّ َيْغَتِسُؾ َلْقَؾَة  َم

ـَ َوَيَؿسُّ الطِّقَب  ـِ ، َثاَلٍث َوِطْشِري ـِ اْب ـْ ُطَبْقدِ  ُجَرْيٍج  َوَط   َط
ِ
ـِ َأبِل َيِزي اهلل ـِ  دَ ْب َط

ـِ  ـَ »: َطبااسٍ  اْب اِق  َوَرَوى َطْبدُ ، َأكاُف َكاَن ُيقِقُظ َأْهَؾُف َلْقَؾَة َثاَلٍث َوِطْشِري زا ـْ  الرا
مِ

ـِ َسْقٍػ  َصِريِؼ ُيقُكَس  ـَ اْلُؿَسقاِب  َسِؿَع َسِعقدَ  ْب اْسَتَؼاَم َقْقُل اْلَؼْقِم َطَؾك : َيُؼقُل  ْب

ـَ َأكاَفا َلْقَؾُة َثاَلٍث  ـْ َصِريِؼ إِْبَراِهقؿَ ، َوِطْشِري
َْسَقدِ  َومِ ْٕ ـِ ا ـْ َطاِئَشةَ  َط ـْ َصِريِؼ ، َط َوَط

ـَ  َمْؽُحقلٍ   .َأكاُف َكاَن َيَراَها َلْقَؾَة َثاَلٍث َوِطْشِري
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ـَ َطَشرَ  ـِ : اْلَؼْقُل الثَّاِم ـْ َحِديِث اْب
َم مِ ـَ َكَؿا َتَؼدا بااٍس طَ  َأكاَفا َلْقَؾُة َأْرَبٍع َوِطْشِري

 ، فِل َهَذا اْلَباِب 
ُّ
َقالِِسل ـْ َصِريِؼ َأبِل َكْضَرةَ  َوَرَوى الطا

ـْ َأبِل َسِعقٍد َمْرُفقًطا مِ : َط

ـَ » ـِ  «َلْقَؾُة اْلَؼْدِر َلْقَؾُة َأْرَبٍع َوِطْشرِي ـِ اْب   َوُرِوَي َذلَِؽ َط
ِّ
ْعبِل ـِ  َمْسُعقٍد َولِؾشا  َواْلَحَس

ُتُفْؿ ، َوَقَتاَدةَ  ـْ َرَمَضانَ َوُحجا
ـَ مِ َْرَبٍع َوِطْشِري

ِ
، َحِديُث َواثَِؾَة َأنا اْلُؼْرآَن َكَزَل ٕ

ـِ  َوَرَوى َأْحَؿدُ  ـْ َصِريِؼ اْب
ـْ َيِزيدَ  َلِفقَعةَ  مِ   َط

ِّ
ـَابِِحل ـِ َأبِل اْلَخْقِر الصُّ ـْ باَِللٍ  ْب  َط

ـُ اْلَتِؿُسقا َلْقَؾَة اْلَؼْدِر َلْقَؾَة َأْرَبٍع َوِطْش : َمْرُفقًطا ـَ َوَقْد َأْخَطَل اْب فِل َرْفِعِف َفَؼْد  َلِفقَعةَ  ِري

ـُ اْلَحاِرِث  َرَواُه َطْؿُرو ـْ َيِزيدَ  ْب ْسـَاِد َمْقُققًفا بَِغْقِر َلْػظِِف َكَؿا َسَقْلتِل فِل  َط بَِفَذا اإْلِ

ـَ : َأَواِخِر اْلَؿَغاِزي بَِؾْػظِ 
ْبِع مِ ُل السا ََواِخرِ َلْقَؾُة اْلَؼْدِر َأوا ْٕ  .اْلَعْشِر ا

ـُ : الَْؼْقُل التَّاِسَع َطَشرَ  ـَ َحَؽاُه اْب   َأكاَفا َلْقَؾُة َخْؿٍس َوِطْشِري
ِّ
 «اْلَعاِرَضةِ » فِل اْلَعَربِل

ـُ  َبِل َبْؽَرةَ  «اْلُؿْشؽِؾِ »فِل  اْلَجْقِزيِّ  َوَطَزاُه اْب
ِ
ٕ. 

ـَ َأكاَفا َلْقَؾُة ِست  : اْلَؼْقُل اْلِعْشُرونَ  ٓا َأنا ، َوِطْشِري َوُهَق َقْقٌل َلْؿ َأَرُه َصِريًحا إِ

ٓا َوَقْد قِقَؾ : َقاَل  ِطَقاًضا َِخقِر إِ ْٕ ـْ َلَقالِل اْلَعْشِر ا
ـْ َلْقَؾٍة مِ

 .إِكاَفا فِقفِ : َما مِ

ـَ : اْلَؼْقُل اْلَحاِدي َواْلِعْشُرونَ  ـْ َمْذَهِب َوُهَق اْلَجادا ، َأكاَفا َلْقَؾُة َسْبٍع َوِطْشِري
ُة مِ

ـْ َأبِل َحـِقَػةَ  َأْحَؿدَ    َوِرَواَيٌة َط
ُّ
ـُ َكْعٍب  َوبِِف َجَزَم ُأَبل َوَحَؾَػ َطَؾْقِف َكَؿا َأْخَرَجُف  ْب

ـْ َصِريِؼ َأبِل َحاِزمٍ  َوَرَوى ُمْسؾِؿٌ ، ُمْسؾِؿٌ 
ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ  َأْيًضا مِ َتَذاَكْرَكا َلْقَؾَة »: َقاَل  َط

ُف ِشؼُّ َجْػـَةٍ : ملسو هيلع هللا ىلص َفَؼاَل اْلَؼْدِر  ـَ َصَؾَع اْلَؼَؿُر َكَلكَّ ُؽْؿ َيْذُكُر ِحق ـِ َأيُّ ؟ َقاَل َأُبق اْلَحَس

 
ُّ
ـَ : َأْي : اْلَػاِرِسل َػةِ ، َلْقَؾُة َسْبٍع َوِطْشِري َوَرَوى . َفنِنا اْلَؼَؿَر َيْطُؾُع فِقَفا بِتِْؾَؽ الصِّ

 
ُّ
َبَراكِل ـِ  الطا ـْ َحِديِث اْب

  ُسئَِؾ َرُسقُل : َمْسُعقدٍ  مِ
ِ
ـْ َلْقَؾِة اْلَؼْدِر َفَؼاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ُؽْؿ َط َأيُّ

ْفَباَواِت  ـُ ، َأَكا: ؟ ُقْؾُت َيْذُكُر َلْقَؾَة الصَّ ـَ َوَرَواُه اْب  َأبِل َشْقَبةَ  َوَذلَِؽ َلْقَؾَة َسْبٍع َوِطْشِري

ـْ ُطَؿرَ  َحاَبةِ  َوُحَذْيَػةَ  َط ـَ الصا
ـِ َوفِل اْلَباِب ، َوَكاٌس مِ ـِ اْب َرَأى »: ِطـَْد ُمْسؾِؿٍ  ُطَؿرَ  َط
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ـَ  َْحَؿدَ  «َرُجٌؾ َلْقَؾَة اْلَؼْدِر َلْقَؾَة َسْبٍع َوِطْشِري
ِ
ـْ َحِديثِِف َمْرُفقًطا َوٕ

َلْقَؾُة اْلَؼْدِر َلْقَؾُة »: مِ

ـَ  ـِ  «َسْبٍع َوِطْشرِي ْب
ِ
َها َلقْ »: اْلُؿـِْذرِ  َوٓ َيَفا َفْؾَقَتَحرَّ ـْ َكاَن ُمَتَحرِّ ـَ َم  «َؾَة َسْبٍع َوِطْشرِي

ـْ َجابِرِ  ـِ َسُؿَرةَ  َوَط   ْب
ُّ
َبَراكِل ـْ ُمَعاِوَيةَ ، فِل َأْوَسطِفِ  َكْحُقُه َأْخَرَجُف الطا َكْحُقُه  َوَط

ـْ َأْكَثِر اْلُعَؾَؿاءِ  «اْلِحْؾَقةِ »َوَحَؽاُه َصاِحُب  َأْخَرَجُف َأُبق َداُودَ  افِِعقاِة َط ـَ الشا
َوَقْد ، مِ

ـِ  َم اْستِـَْباُط اْب ـُ ، فِقِف َوُمَقاَفَؼُتُف َلفُ  ِطـَْد ُطَؿرَ  َطبااسٍ  َتَؼدا َأنا  ُقَداَمةَ  َوَزَطَؿ اْب

ـَ  قَرةِ  َطبااسٍ  اْب ـْ َطَدِد َكؾَِؿاِت السُّ
 َسابُِع : َوَقْد َواَفَؼ َقْقَلُف فِقَفا، اْسَتـَْبَط َذلَِؽ مِ

َ
ِهل

ـَ  ـُ وَ ، َكؾَِؿٍة َبْعَد اْلِعْشِري ـْ َبْعِض اْلَؿالِؽِقاةِ  َحْزمٍ  َهَذا َكَؼَؾُف اْب ، َوَباَلَغ فِل إِْكَؽاِرهِ ، َط

ـُ  ـِ اْلِعْؾؿِ : فِل َتْػِسقِرِه َوَقاَل  َططِقاةَ  َكَؼَؾُف اْب ـْ َمتِق
ـْ ُمَؾِح التاَػاِسقِر َوَلْقَس مِ

. إِكاُف مِ

َوَقْد ، َلْقَؾُة اْلَؼْدِر تِْسَعُة َأْحُرٍف : اَل َواْسَتـَْبَط َبْعُضُفْؿ َذلَِؽ فِل ِجَفٍة ُأْخَرى َفؼَ 

اٍت  قَرِة َثاَلَث َمرا  «اْلَؽافِل»َوَقاَل َصاِحُب . َفَذلَِؽ َسْبٌع َوِطْشُرونَ ، ُأِطقَدْت فِل السُّ

ـَ اْلَحـَِػقاةِ 
ـْ َقاَل لَِزْوَجتِفِ : «اْلُؿِحقطُ »َوَكَذا ، مِ ُصؾَِّؼْت َلْقَؾَة . َأْكِت َصالٌِؼ َلْقَؾَة اْلَؼْدرِ : َم

ـَ  َة َتْعَتِؼُد َأكاَفا َلْقَؾُة اْلَؼْدرِ ؛ َسْبٍع َوِطْشِري َنا اْلَعاما
ِ
ٕ. 

َم َتْقِجقُفُف َقْبُؾ بَِؼْقلٍ : الَْؼْقُل الثَّاكِل َوالِْعْشُرونَ  ـَ َوَقْد َتَؼدا  .َأكاَفا َلْقَؾُة َثَؿاٍن َوِطْشِري

ـَ : اْلَؼْقُل الثَّالُِث َواْلِعْشُرونَ  ـُ ، َأكاَفا َلْقَؾُة تِْسٍع َوِطْشِري   َحَؽاُه اْب
ِّ
 .اْلَعَربِل

ابُِع َواْلِعْشُرونَ  ـَ : اْلَؼْقُل الرَّ   َأكاَفا َلْقَؾُة َثاَلِثق
ُّ
ُروِجل َشْرِح »فِل  َحَؽاُه ِطَقاٌض َوالسُّ

دُ  «اْلِفَداَيةِ  ـُ َكْصرٍ  َوَرَواُه ُمَحؿا ـْ ُمَعاِوَيَة  َوالطاَبِريُّ  ْب ـْ َصِريِؼ َأبِل َسؾَِؿةَ  َوَأْحَؿدُ َط
 مِ

ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ   .َط

َِخقرِ : اْلَؼْقُل اْلَخاِمُس َواْلِعْشُرونَ  ْٕ َوَطَؾْقِف َيُدلُّ َحِديُث ، َأكاَفا فِل َأْوَتاِر اْلَعْشِر ا

َْقَقالِ ، َوَغْقِرَها فِل َهَذا اْلَباِب  َطاِئَشةَ  ْٕ   ِف َأُبق َثْقرٍ َوَصاَر إَِلقْ ، َوُهَق َأْرَجُح ا
ُّ
 َواْلُؿَزكِل

ـُ  ـْ ُطَؾَؿاِء اْلَؿَذاِهِب  ُخَزْيَؿةَ  َواْب
 .َوَجَؿاَطٌة مِ
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اِدُس َواْلِعْشُرونَ  َِخقَرةِ : اْلَؼْقُل السَّ ْٕ ْقَؾِة ا ـْ  َرَواُه التِّْرمِِذيُّ . مِْثُؾُف بِِزَياَدِة الؾا
مِ

ـْ َحِديِث ُطَبا َوَأْحَؿدُ  َحِديِث َأبِل َبْؽَرةَ 
امِِت  َدةَ مِ ـِ الصا  .ْب

ابُع َواْلِعْشُرونَ  ِف َقاَلُف َأُبق قاَِلَبةَ : اْلَؼْقُل السَّ َِخقِر ُكؾِّ ْٕ َوَكصا  َتـَْتِؼُؾ فِل اْلَعْشِر ا

َوَكَلكاُف  ;َأكاُف ُمتاَػٌؼ َطَؾْقفِ  َوَزَطَؿ اْلَؿاَوْرِديُّ  َوإِْسَحاُق  َوَأْحَؿدُ  َوالثاْقِريُّ  َطَؾْقِف َمالٌِؽ 

ـِ  ـْ َحِديِث اْب
َِخقِر ُثؿا  َطبااسٍ  َأَخَذُه مِ ْٕ َحاَبَة اتاَػُؼقا َطَؾك َأكاَفا فِل اْلَعْشِر ا َأنا الصا

مَ  َِخقِر َحِديُث َأبِل ، اْخَتَؾُػقا فِل َتْعِققـَِفا مِـُْف َكَؿا َتَؼدا ْٕ َوُيَميُِّد َكْقَكَفا فِل اْلَعْشِر ا

ِحقِح َأنا ِجبْ  َسِعقدٍ    ِريَؾ الصا
ِّ
َْوَسَط  ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل لِؾـابِل ْٕ ا اْطَتَؽَػ اْلَعْشَر ا إِنَّ الَِّذي »َلؿا

َم ِذْكُرُه َقِريًبا «َتْطُؾُب َأَماَمَؽ  َم ِذْكُر اْطتَِؽافِفِ ، َوَقْد َتَؼدا َِخقَر فِل  ملسو هيلع هللا ىلص َوَتَؼدا ْٕ اْلَعْشَر ا

ْجتَِفاُد فِقِف َكَؿا فِل اْلَباِب الاِذي َبْعَدهُ َصَؾِب َلْقَؾِة اْلَؼْدِر َواْطتَِؽاُف َأْزَواِجِف َبْعَدُه 
ِ
، َوآ

ـْ َقاَل ، َواْخَتَؾَػ اْلَؼائُِؾقَن بِفِ  َ فِقِف ُمْحَتَؿَؾٌة َطَؾك َحد  َسَقاءٍ : َفِؿـُْفْؿ َم
َكَؼَؾُف . ِهل

ـْ َمالٍِؽ  ُّ َط
افِِعل ـُ  الرا َػُف اْب  .اْلَحاِجِب  َوَضعا

ـْ َقاَل  ـْ َبْعضٍ َبْعُض لَ : َومِـُْفْؿ َم
 ، َقالِقِف َأْرَجك مِ

ُّ
افِِعل َأْرَجاُه َلْقَؾُة : َفَؼاَل الشا

ـَ  ـُ َواْلِعْشُرونَ ، إِْحَدى َوِطْشِري  .َوُهَق اْلَؼْقُل الثَّاِم

ـَ : َوقِقَؾ   .َوُهَق اْلَؼْقُل التَّاِسُع َواْلِعْشُرونَ . ُأَراُه َلْقَؾَة َثاَلٍث َوِطْشِري

ـَ  َأْرَجاُه َلْقَؾةُ : َوقِقَؾ   .َوُهَق اْلَؼْقُل الثَّاَلُثقنَ . َسْبٍع َوِطْشِري

ََواِخرِ : اْلَؼْقُل اْلَحاِدي َوالثَّاَلُثقنَ  ْٕ ْبِع ا َم َبَقاُن ، َأكاَفا َتـَْتِؼُؾ فِل السا َوَقْد َتَؼدا

ـِ  ـْ آَخِر الشا : ُطَؿرَ  اْلُؿَراِد مِـُْف فِل َحِديِث اْب
ْبِع مِ ْفِر َأْو آَخِر َهِؾ اْلُؿَراُد َلَقالِل السا

ـْ َذلَِؽ 
ْفِر؟ َوَيْخُرُج مِ ـَ الشا

 .اْلَؼْقُل الثَّاكِل َوالثَّاَلُثقنَ . َسْبَعٍة ُتَعدُّ مِ

َِخقرِ : الَْؼْقُل الثَّالُِث َوالثَّاَلُثقنَ  ْٕ  «اْلُؿِحقطِ » َذَكَرُه َصاِحُب ، َأكاَفا َتـْتَِؼُؾ فِل الـِّْصِػ ا

دٍ  ـْ َأبِل ُيقُسَػ َوُمَحؿا ـْ َصاِحِب ، َط ـِ َط  .«التاْؼِريِب » َوَحَؽاُه إَِماُم اْلَحَرَمْق
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ابُِع َوالثَّاَلُثقنَ  ـُ  اْلَحاِرُث  َرَواهُ . َأكاَفا َلقَْؾُة ِستا َطْشَرَة َأْو َسْبَع َطْشَرةَ : الَْؼْقُل الرَّ ْب

ـْ َحِديِث َطْبدِ  َأبِل ُأَساَمةَ 
  مِ

ِ
َبْقرِ  اهلل ـِ الزُّ  .ْب

َأكاَفا َلْقَؾُة َسْبَع َطْشَرَة َأْو تِْسَع َطْشَرَة َأْو إِْحَدى : اْلَخاِمُس َوالثَّاَلُثقنَ اْلَؼْقُل 

ـَ  ـْ َحِديِث َأَكٍس بِنِْسـَاٍد َضِعقٍػ  َرَواُه َسِعقدُ . َوِطْشِري
ـُ َمـُْصقٍر مِ  .ْب

اِدُس َوالثَّاَلُثقنَ  ـْ رَ : اْلَؼْقُل السَّ
ِل َلْقَؾٍة مِ َرَواُه . َمَضاَن َأْو آَخِر َلْقَؾةٍ َأكاَفا فِل َأوا

ـُ  ـْ َحِديِث َأَكٍس بِنِْسـَاٍد َضِعقٍػ  اْب
 .َأبِل َطاِصٍؿ مِ

ابُِع َوالثَّاَلُثقنَ  ُل َلْقَؾٍة َأْو َتاِسُع َلْقَؾٍة َأْو َسابَِع َطْشَرَة َأْو إِْحَدى : اْلَؼْقُل السَّ َأكاَفا َأوا

ـَ َأْو آِخُر َلْقَؾةٍ  ـُ . َوِطْشِري ـْ َأَكسٍ  َرَواُه اْب  .بِنِْسـَاٍد َضِعقٍػ  َمْرَدَوْيِف فِل َتْػِسقِرِه َط

ـُ َوالثَّاَلُثقنَ  ـَ : الَْؼْقُل الثَّاِم . َأكاَفا َلقَْؾُة تِْسَع َطْشَرَة َأْو إِْحَدى َطْشَرَة َأْو َثاَلٍث َوِطْشِري

ـِ  َرَواُه َأبُق َداُودَ  ـْ َحِديِث اْب
اِق  َوَطْبدُ ، بِنِْسـَاٍد فِقِف َمَؼاٌل  َمْسُعقدٍ  مِ زا   الرا

 
ـْ َحِديِث َطؾِل

 مِ

ـُ َمـُْصقرٍ  َوَسِعقدُ ، بِنِْسـَاٍد ُمـَْؼطِعٍ  ـْ َحِديِث َطائَِشةَ  ْب
 .بِنِْسـَاٍد ُمـَْؼطٍِع َأْيًضا مِ

ـَ َأْو َسْبٍع : اْلَؼْقُل التَّاِسُع َوالثَّاَلُثقنَ  ـَ َلْقَؾُة َثاَلٍث َوِطْشِري َوُهَق َمْلُخقٌذ . َوِطْشِري

ـِ  ـْ َحِديِث اْب
ـَ »: فِل اْلَباِب َحْقُث َقاَل  َطبااسٍ  مِ ـَ َأْو َسْبٌع َيْؿِضق  «َسْبٌع َيْبَؼْق

َْحَؿدَ 
ِ
ـْ َحِديِث الـُّْعَؿانِ  َوٕ

ـِ َبِشقرٍ  مِ َقاَل  «َسابَِعٌة َتْؿِضل َأْو َسابَِعٌة َتْبَؼك»: ْب

ـُ : الـُّْعَؿانُ  ـَ َفـَْح ـَ َوَأْكُتْؿ َتُؼقُلقَن َلْقَؾُة َثاَلٍث َوِطْشِري  .َكُؼقُل َلْقَؾُة َسْبٍع َوِطْشِري

َْرَبُعقنَ  ْٕ ـَ : اْلَؼْقُل ا ـَ ، َلْقَؾُة إِْحَدى َوِطْشِري َأْو َخْؿٍس ، َأْو َثاَلٍث َوِطْشِري

ـْ َحِديِث ُطبَ 
ـَ َكَؿا َسَقْلتِل فِل اْلَباِب الاِذي َبْعَدُه مِ امِِت  اَدةَ َوِطْشِري ـِ الصا َبِل ، ْب

ِ
َوٕ

ـْ َحِديثِِف بَِؾْػظِ 
فِل  َقاَل َمالٌِؽ  «َتاِسَعٌة َتْبَؼك َسابَِعٌة َتْبَؼك َخامَِسٌة َتْبَؼك»: َداُوَد مِ

َكةِ » ـَ إَِلْخ  «َتاِسَعٌة َتْبَؼك»: َقْقُلفُ  «اْلُؿَدوا  .َلْقَؾُة إِْحَدى َوِطْشِري

َْربَ  ْٕ ـْ َرَمَضانَ : ُعقنَ الَْؼْقُل اْلَحاِدي َوا
ََواِخِر مِ ْٕ ْبِع ا  ؛َأكاَفا ُمـَْحِصَرٌة فِل السا
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ـِ   .ُطَؿَر فِل اْلَباِب الاِذي َقْبَؾفُ  لَِحِديِث اْب

َْرَبُعقنَ  ْٕ ل َوا
ـَ : اْلَؼْقُل الثَّاكِ ـَ َأْو َثاَلٍث َوِطْشِري ـِ َوِطْشِري ؛ َأكاَفا َلْقَؾُة اْثـََتْق

  لَِحِديِث َطْبدِ 
ِ
ـِ ُأَكْقسٍ  اهلل  .ِطـَْد َأْحَؿدَ  ْب

َْرَبُعقنَ  ْٕ َِخقرِ  َأكاَفا: اْلَؼْقُل الثَّالُِث َوا ْٕ َقَرْأُتُف . فِل َأِشَػاِع اْلَعْشِر اْلَقَسِط َواْلَعْشِر ا

 .بَِخطِّ ُمَغْؾَطاْي 

َْرَبُعقنَ  ْٕ ابُِع َوا ـَ اْلَعْشِر ا: اْلَؼْقُل الرَّ
َِخقِر َأِو اْلَخامَِسِة مِـْفُ َأكاَفا َلْقَؾُة الثاالَِثِة مِ ْٕ .

ـْ َحِديِث ُمَعاذِ  َرَواُه َأْحَؿدُ 
ـِ َجَبؾٍ  مِ َم َأنا الثاالَِثَة َتْحَتِؿُؾ ، ْب ـَ َما َتَؼدا َواْلَػْرُق َبْقـَُف َوَبْق

ـَ  ـَ ، َلقَْؾَة َثاَلٍث َوِطْشِري َأكاَفا َلْقَؾُة َثاَلٍث َفتَـَْحؾُّ إَِلك ، َوَتْحتَِؿُؾ َلْقَؾَة َسْبٍع َوِطْشِري

ـَ  ـَ َأْو َسْبٍع َوِطْشِري ـَ َأْو َخْؿٍس َوِطْشِري ا َمَضك، َوِطْشِري  .َوبَِفَذا َيَتَغاَيُر َهَذا اْلَؼْقُل مِؿا

َْرَبُعقنَ  ْٕ ِل الـِّْصِػ الثااكِل: اْلَؼْقُل اْلَخاِمُس َوا ـْ َأوا
. َأكاَفا فِل َسْبٍع َأْو َثَؿاٍن مِ

ـْ َصِريِؼ َططِقاةَ  َحاِويُّ َرَوى الطا 
ـِ َطبْدِ  مِ   ْب

ِ
ـِ ُأكَقْسٍ  اهلل ـْ َأبِقِف َأكاُف  ْب  »َط

ا
ـْ  ملسو هيلع هللا ىلص َسَلَل الـابِل َط

َِخقرِ : َلقَْؾِة اْلَؼْدِر َفَؼاَل  ْٕ َها فِل الـِّْصِػ ا ـَ : ُثؿا َطاَد َفَسَلَلُف َفَؼاَل . َتَحرَّ ، إِلَك َثاَلٍث َوِطْشرِي

ـَ  َطبْدُ َوَكاَن : َقاَل   ُيْحقِل َلقَْؾَة ِستا َطْشَرَة إَِلك َلقَْؾِة َثاَلٍث َوِطْشِري
ِ
 .«ُثؿا َيْؼُصرُ ، اهلل

َْرَبُعقنَ  ْٕ اِدُس َوا ـَ الؾاْقؾِ : اْلَؼْقُل السَّ
ِل َلْقَؾٍة َأْو آِخِر َلْقَؾٍة َأِو اْلِقْتِر مِ . َأكاَفا فِل َأوا

ـْ ُمْسؾِؿِ  «اْلَؿَراِسقؾِ »فِل ِكَتاِب  َأْخَرَجُف َأُبق َداُودَ  ـِ إِْبَراِهقؿَ  َط ـْ َأبِل َخَؾَدةَ  ْب ـْ  َط َط

 : َأبِل اْلَعالَِقةِ 
ا
: َمَتك َلْقَؾُة اْلَؼْدِر؟ َفَؼاَل : َوُهَق ُيَصؾِّل َفَؼاَل َلفُ  ملسو هيلع هللا ىلص َأنا َأْطَرابِقًّا َأَتك الـابِل

ِل َلْقَؾٍة َوآِخِر  ْقِؾ َوَهَذا ُمْرَسٌؾ ِرَجاُلُف ثَِؼاٌت اْصُؾُبقَها فِل َأوا ـَ الؾا
 .َلْقَؾٍة َواْلِقْتِر مِ

ا ُمتاِػَؼٌة َطَؾك إِْمَؽاِن  تِل َحَؽْقـَاَها َبْعَد الثاالِِث َفَفُؾؿا َجرًّ َْقَقاِل الا ْٕ َوَجِؿقُع َهِذِه ا

 .ُحُصقلَِفا َواْلَحثِّ َطَؾك اْلتَِؿاِسَفا

ـُ    َوَقاَل اْب
ِّ
َٓ ُتْعَؾؿُ  :اْلَعَربِل ِحقُح َأكاَفا  ًٓ آَخرَ ، الصا ، َوَهَذا َيْصُؾُح َأْن َيُؽقَن َقْق
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ََحاِديُث بِنِْمَؽاِن اْلِعْؾِؿ بَِفا: َوَقاَل  َوَأْكَؽَر َهَذا اْلَؼْقَل الـاَقِويُّ  ْٕ َوَأْخَبَر ، َقْد َتَظاَهَرِت ا

ـَ  الِِحق ـَ الصا
ْكؽَ ، بِِف َجَؿاَطٌة مِ  .اِر َذلَِؽ َفاَل َمْعـَك إِلِ

ـْ َأبِل ُيقُسَػ  َوَكَؼَؾ الطاَحاِويُّ  َز فِقِف َأكاُف َيَرى َأكاَفا َلْقَؾُة َأْرَبٍع  َط ًٓ َجقا َقْق

ـَ  ـَ ، َوِطْشِري  .َفنِْن َثَبَت َذلَِؽ َطـُْف َفُفَق َقْقٌل آَخرُ ، َأْو َسْبٍع َوِطْشِري

َْقَقالِ  ْٕ ـَ ا
ُه إَِلك َبْعضٍ  َهَذا آَخُر َما َوَقْػُت َطَؾْقِف مِ ـُ َردُّ

َوإِْن َكاَن ، َوَبْعُضَفا ُيْؿؽِ

َِخقِر َوَأكاَفا َتـْتَِؼُؾ َكَؿا ُيْػَفُؿ ، َضاِهُرَها التاَغاُيرَ  ْٕ ـَ اْلَعْشِر ا
َوَأْرَجُحَفا ُكؾَِّفا َأكاَفا فِل ِوْتٍر مِ

ـْ َأَحادِيِث َهَذا اْلبَاِب 
افِِعقاِة وَ ، َوَأْرَجاَها َأْوَتاُر اْلَعْشرِ ، مِ َأْرَجك َأْوَتاِر اْلَعْشِر ِطـَْد الشا

ـَ َطَؾك َما فِل َحِديِث َأبِل َسِعقدٍ  ـَ َأْو َثاَلٍث َوِطْشِري   َوَطْبدِ  َلقَْؾُة إِْحَدى َوِطْشِري
ِ
ـِ  اهلل ْب

ـَ ، ُأَكقْسٍ  َمْت أَ ، َوَأْرَجاَها ِطـَْد اْلُجْؿُفقِر َلقَْؾُة َسْبٍع َوِطْشِري ُة َذلَِؽ َوَقْد َتَؼدا  هـا. ِدلا

ـْ َأبِل َسِعقٍد اْلُخْدِريِّ ؛ والصحقح أهنا يف العشر إواخر مـ رمضان ، ڤ فَع

  إِنا َرُسقَل : َقاَل 
ِ
ـْ َرَمَضانَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

َل مِ َوا ْٕ ُثؿا اْطَتَؽَػ اْلَعْشَر ، اْطَتَؽَػ اْلَعْشَر ا

َْوَسطَ  ْٕ تَِفا ، ا قاٍة َطَؾك ُسدا
اَها فِل : َقاَل ، َحِصقرٌ فِل ُقباٍة ُتْركِ َفَلَخَذ اْلَحِصقَر بَِقِدِه َفـَحا

إِكِّل اْطَتَؽْػُت اْلَعْشَر »: َفَؼاَل ، َفَدَكْقا مِـْفُ ، ُثؿا َأْصَؾَع َرْأَسُف َفَؽؾاَؿ الـااَس ، َكاِحَقِة اْلُؼباةِ 

َل  َوَّ ْٕ ْقَؾةَ ، ا َْوَسطَ ُثؿَّ اْطَتَؽْػُت اْلَعْشَر ا، َأْلَتِؿُس َهِذِه الؾَّ َفا : َفِؼقَؾ لِل، ُثؿَّ ُأتِقُت ، ْٕ إِكَّ

ََواِخرِ  ْٕ ل اْلَعْشرِ ا
ـْ َأَحبَّ ِمـُْؽْؿ َأْن َيْعَتؽَِػ َفْؾَقْعَتؽِْػ ، فِ ، َفاْطَتَؽَػ الـااُس َمَعفُ  «َفَؿ

ـٍ َوَماءٍ ، َوإِكِّل ُأِريُتَفا َلْقَؾَة ِوْترٍ »: َقاَل  ـْ َلْقَؾِة  «َوإِكِّل َأْسُجُد َصبِقَحَتَفا فِل صِق
َفَلْصَبَح مِ

ـَ  ْبِح ، إِْحَدى َوِطْشِري َؿاءُ ، َوَقْد َقاَم إَِلك الصُّ ، َفَقَكَػ اْلَؿْسِجدُ ، َفَؿَطَرِت السا

ـَ َواْلَؿاءَ  ق ْبِح ، َفَلْبَصْرُت الطِّ ـْ َصاَلِة الصُّ
ـَ َفَرَغ مِ َوَجبِقـُُف َوَرْوَثُة َأْكِػِف ، َفَخَرَج ِحق

ـُ  ق ََواِخرِ ، َواْلَؿاءُ فِقِفَؿا الطِّ ْٕ ـَ اْلَعْشِر ا
ـَ مِ َ َلْقَؾُة إِْحَدى َوِطْشِري

 .(1)«َوإَِذا ِهل
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أهنا يف لقؾة السابع والعشريـ ، ڤثؿ إكف قد ثبتت طـ طدة مـ الصحابة 

، يف لقؾة القاحد والعشريـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل وجاء طـ بعضفؿ أهنا وقعت لرسقل، جزًما

كؿا يف حديث ، الثالث والعشريـوكذلؽ لقؾة  ڤ كؿا هق حديث أبل سعقد

 .وجاء أهنا يف لقؾة الخامس والعشريـ، ڤ بـ أكقس طبداهلل

ففق طؾك ، «مـ قام العام أدرك لقؾة الؼدر»: ڤ مسعقد وأما ققل ابـ

ٓبد أن يدرك لقؾة ؛ ولؽـ مـ قام لقؾ العام كؾف، وٓ يريد أهنا يف كؾ العام، ضاهره

 .وهل يف العام، إواخر مـ رمضانٕن لقؾة الؼدر يف العشر ، الؼدر

 .مـ قام رمضان أدرك لقؾة الؼدر: وكذا ققل مـ قال

مـ صؾك العشاء يف جؿاطة فؼد أدرك لقؾة »: بـ الؿسقب وروي طـ سعقد

ـْ َقاَم َلْقَؾَة »: ملسو هيلع هللا ىلص لؼقل الـبل، ويصؾل فقفا، لؽـ إفضؾ أن يؼقؿفا، «الؼدر َم

 .(1)«ُغِػَر َلفُ اْلَؼْدِر إِيَؿاًكا َواْحتَِساًبا 

لقؾة الؼدر مـ وقت العشاء حتك كاد أن يدركفؿ » ملسو هيلع هللا ىلص وقد صؾك الـبل

 .(2)ڤ كؿا يف حديث أبل ذر« الػالح

وصؾك لقؾة الخامس ، وصؾك لقؾة الثالث والعشريـ إلك ثؾث الؾقؾ

وهذا ما يسؿك  ملسو هيلع هللا ىلص هذا الذي ثبت طـ الـبل، (3)كصػ الؾقؾ والعشريـ إلك

 .اهلل ذلؽ مـ الصؾقات وسقليت بقاكف إن شاءأو غقر ، بصالة الرتاويح
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 حتسٖ لٔل٘ الكدز

 
 

ـْ َطْبدِ  - 211   )َط
ِ
ـِ ُطَؿرَ  اهَّلل ـْ َأْصَحاِب الـَّبِلِّ »: ڤ ْب ًٓ ِم ُأُروا َلْقَؾَة  ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ ِرَجا

ْبِع إََواِخرِ  ل السَّ
ل اْلَؿـَاِم فِ

ُرْؤَياُكْؿ َقْد َتَقاَصَلْت فِل َأَرى : ملسو هيلع هللا ىلص َفَؼاَل الـَّبِلُّ . اْلَؼْدِر فِ

ْبِع إََواِخرِ  ْبِع إََواِخرِ . السَّ ل السَّ
َها فِ يَفا َفْؾَقَتَحرَّ ـْ َكاَن ُمَتَحرِّ  .((1)«َفَؿ

 .تقافؼت: َتقاصَلْت 

ـْ َطائَِشةَ  - 212   َأنَّ َرُسقَل  ڤ )وَط
ِ
ْوا َلْقَؾَة اْلَؼْدِر فِل اْلِقْترِ »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل َتَحرَّ

ـْ اْلَعْشرِ   .((2)«إََواِخرِ ِم

ـْ َأبِل َسِعقٍد الُْخْدِريِّ ) - 213   َأنَّ َرُسقَل »: ڤ وَط
ِ
َكاَن َيْعَتؽُِػ فِل  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

ـْ َرَمَضانَ  ـَ َحتَّك إَذا َكاَكْت لَقَْؾُة ، َفاْطَتَؽَػ َطاًما. الَْعْشِر إَْوَسِط ِم   إْحَدى َوِطْشرِي

ـْ اْطتَِؽافِفِ  - ـْ َصبِقَحتَِفا ِم ـْ اْطتََؽَػ َمِعل: َقاَل  - َوِهَل الؾَّقَْؾُة الَّتِل َيْخُرُج ِم َفْؾقَْعتَؽِْػ  َم

ـٍ َوَقْد َرَأْيتُـِل َأْسُجُد فِل َماٍء ، ُثؿَّ ُأْكِسقتَُفا. الَْعْشَر إََواِخَر َفَؼْد ُأِريُت َهِذِه الؾَّقَْؾةَ  َوصِق

ـْ َصبِقَحتَِفا َفَؿَطَرِت . َواْلَتِؿُسقَها فِل ُكؾِّ ِوْترٍ . َفاْلتَِؿُسقَها فِل اْلَعْشرِ إََواِخرِ . ِم

ْقَؾةِ  َؿاُء تِْؾَؽ الؾَّ ـَاَي ، َفَقَكَػ الَْؿْسِجُد . َوَكاَن الَْؿْسِجُد َطَؾك َطرِيشٍ . السَّ َفَلبَْصَرْت َطْق

  َرُسقَل 
ِ
ـَ َوَطَؾك َجبْ  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل ـْ ُصبِْح إْحَدى َوِطْشرِي ـِ ِم  .((3)«َفتِِف َأَثُر الَْؿاِء َوالطِّق

                                                                                       

 (.3363(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )2033أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)
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 (.3362(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )2022أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (3)
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l: 

وهل جزء مـ خؿس ، أن الرؤيا حؼ: ويف إحاديث مـ الػقائد طؾك ما تؼدم

ويف ، وجاء يف بعضفا أهنا جزء مـ خؿس وسبعقـ جزء، وطشريـ جزء مـ الـبقة

 .بعضفا أهنا جزء مـ خؿس وأربعقـ جزء

 َع٢ٓ إٔ ايسؤٜا دص٤ َٔ ايٓب٠ٛ؟َا  :َطأي١

 :واخُتؾػ يف ققلف أهنا جزء مـ الـبقة

 .ڤ كؿا قالت طائشة، فؼقؾ أول ما يبدأ بف الـبل مـ القحل هل الرؤيا الصالحة

إٓ أن الحؽؿ هـا ، ولؽـف ُيستلكس هبا، أن الرؤيا ٓ ُيؼام طؾقفا أحؽام: وفيه

 .ملسو هيلع هللا ىلص بؼقل الـبل

 .والحؾؿ مـ لؾشقطان، اهلل أن الرؤيا مـ: وفيه

ويف آخر الزمان ٓ تؽاد ، وصدقت الرؤيا، والرؤيا تصدق إن صدق التعبقر

 .وأصدقفؿ حديًثا أصدقفؿ رؤيا، رؤيا الؿممـ تؽذب

  َسِؿْعُت َرُسقَل : قال ڤ لحديث َأَبل َقَتاَدةَ 
ِ
ـْ »: َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ْؤَيا ِم   الرُّ

ِ
اهَّلل

ْقَطاِن  ـْ الشَّ اٍت َواْلُحْؾُؿ ِم ـْ َيَساِرِه َثاَلَث َمرَّ َفنَِذا َرَأى َأَحُدُكْؿ َشْقًئا َيْؽَرُهُف َفْؾقَـُْػْث َط

هُ  ـْ َتُضرَّ َفا َل َها َفنِكَّ ـْ َشرِّ  ِم
ِ
ْذ بِاهَّلل  .(1)«َوْلَقَتَعقَّ

ْبِع إََواِخرِ »: قوله ل السَّ
 .أي يف القتر مـف: «فِ

 .أي اتػؼت: «َأَرى ُرْؤَياُكْؿ َقْد َتَقاَصَلت»: قوله

ْبِع إََواِخرِ »: قوله ل السَّ
َها فِ يَفا َفْؾَقَتَحرَّ ـْ َكاَن ُمَتَحرِّ  .سقليت أهنا إوتار: «َفَؿ

ويؿؽـ أن تؽقن ، أهنا يؿؽـ أن تؽقن بالقتر: كالم ولشقخ اإلسالم 

                                                                                       

 (.2263(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3212أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)
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يف ، يف سبٍع يبؼقـ»: واستدل طؾك ذلؽ بؿا ذكره الحافظ مـ حديث، يف الشػع

 هـا. وكحق ذلؽ، «أربع يبؼقـيف ، خؿٍس يبؼقـ

ْوا َلْقَؾَة اْلَؼْدرِ »: قوله أي راقبقا واطؿؾقا إطؿال التل تتقصؾقن هبا : «َتَحرَّ

 .وكحقه، وققام، مـ صالة، إلك إدراك هذه الؾقؾة

ـْ اْلَعْشِر إََواِخرِ »: قوله ل اْلِقْترِ ِم
 :«فِ

 .والعشرونوالتاسع ، والسابع، والخامس، والثالث، القاحد: هل

ـْ َرَمَضانَ »: قوله ل اْلَعْشرِ إَْوَسِط ِم
 .«َكاَن َيْعَتؽُِػ فِ

 .اهلل وأحؽامف إن شاء، سقآيت آطتؽاف

ـَ ، َفاْطَتَؽَػ َطاًما»: قوله  .«- َحتَّك إَذا َكاَكْت َلْقَؾُة إْحَدى َوِطْشرِي

 .أي أطتؽػ العشر إوسط

ْقَؾُة الَّتِل »: قوله ـْ اْطتَِؽافِفِ َوِهَل الؾَّ ـْ َصبِقَحتَِفا ِم  .أي يرجع إلك بقتف: «َيْخُرُج ِم

 .وإكؿا كان يعتؽػ حتك يدركفا، دل هذا طؾك أكف لؿ يؽـ قد أوحل إلقف بؾقؾة الؼدر

ـْ اْطَتَؽَػ َمِعل َفْؾَقْعَتؽِْػ اْلَعْشَر إََواِخرَ »: قوله ، وهذا طؾك الرتغقب: «َم

 .أمر إرشاد ٕكف؛ وآستحباب ٓ طؾك القجقب

ْقَؾةَ »: قوله  .أي يف الؿـام طؾك ما يظفر: «َفَؼْد ُأِريُت َهِذِه الؾَّ

، ويستحب فقفا اإلكثار مـ الدطاء، أي كسل تحديدها: «ُثؿَّ ُأْكِسقُتَفا»: قوله

 .ومؿا تخافف، مؿا ترجقه

  قؾُت يا رسقَل  ڤ فعـ طائشة
ِ
أرأيَت إن طؾِؿُت لقؾَة الؼدِر ما أققُل »: اهلل

والحديث قد ، (1)«ُتحبُّ العػَق فاْطُػ طـِّل طُػقٌّ  الؾَّفؿَّ إكَّؽ ُققلل»: فقفا؟ قال
                                                                                       

 (.1830(، وابـ ماجف يف ســف برقؿ: )1331أخرجف الرتمذي يف ســف برقؿ: ) (1)
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 .أطؾف غقر واحد مـ الحػاظ

 .العػق والعافقة ٕهؿقة ذلؽ اهلل  فقطؾب اإلكسان مـ

 .كؿا يـسك البشر، بشر يـسك ملسو هيلع هللا ىلص أن الـبل: وفيه

 ىئ ېئ﴿: قال تعالكاهلل قد حػظف  أما القحل فنن، وهذا فقؿا لقس مـ القحل
  .﴾حت جت يب ىب * خب حب جب يئ * مئ حئ جئ ی * ی ی ىئ ىئ

 [31 - 36: الؼقامة]

ـْ َصبِقَحتَِفا»: قوله ـٍ ِم ل َماٍء َوصِق
وهذا مؿا يدل طؾك : «َوَقْد َرَأْيُتـِل َأْسُجُد فِ

وكان ذلؽ يف ، رأى أكف يف صبقحة لقؾة الؼدر يسجد يف ماء وصقـ، أهنا رؤيا مـام

 .طؾك إثر ذلؽ ملسو هيلع هللا ىلص حقث كزل مطر فسجد الـبل، والعشريـلقؾة الحادي 

 .أي اصؾبقها: «َفاْلَتِؿُسقَها فِل اْلَعْشرِ إََواِخرِ »: قوله

 .يعـل أهنا تؼع يف العشر إواخر وأرجاه إوتار: «َوالْتَِؿُسقَها فِل ُكؾِّ ِوْترٍ »: قوله

وأرجك العشر ، طؾك أهنا واقعة يف العشر إواخر، وهبذا تجتؿع إدلة

 .إواخر إوتار

ْقَؾةِ »: قوله َؿاُء تِْؾَؽ الؾَّ  .أي كزل الؿطر لقؾة واحد وطشريـ(: َفَؿَطَرِت السَّ

 ٌٖ ًٜصّ إٔ ٜٓصٍ املطس ست٢ تهٕٛ ي١ًٝ ايكدز؟ :َطأي١

 .وقد ٓ يليت، قد يليت، ٕن الؿطر لقس طالمة مطرة لؾقؾة الؼدر؛ ٓ يؾزم

 ٚايصفات اييت ٜعًِ بٗا ي١ًٝ ايكدز؟َا ٖٞ ايعالَات  :َطأي١

 :ومـفا، هـاك أوصاف وطالمات يذكرها بعضفؿ

وٓ تـبح فقفا ، وٓ تتساقط فقفا الـجقم، أهنا لقؾة بؾجة لقس فقفا ريح: إولك

 .ولؽـ لؿ كجد أدلة طؾك ذلؽ، الؽالب
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حقـ صؾع ، أيؽؿ يذكرُ »: ملسو هيلع هللا ىلص وأحسـ ما روي يف وصػفا ققل الـبل: الثاكقة

 .(1)«؟ قال رجؾ أكاالؼؿُر وهق مثُؾ ِشؼِّ َجْػـٍَة 

 .هذا يؽقن يف لقؾة السابع والعشريـ: قال العؾؿاء

ـِ َأبِل الـاُجقِد َسِؿَعا ِزرا  وأيضا يف حديث َطْبَدَة َوَطاِصؿِ : الثالثة ـَ ُحَبْقٍش  ْب ْب

 
ا
ُٓ َسَلْلُت ُأَبل ـَ َكْعٍب  َيُؼق ـَ إِنا : َفُؼْؾُت  ڤ ْب ـْ َيُؼِؿ : َمْسُعقٍد َيُؼقُل  َأَخاَك اْب َم

َٓ َيتاؽَِؾ الـااُس َأَما إِكاُف َقْد َطؾَِؿ  َرِحَؿُف اهلل»: َفَؼاَل ، اْلَحْقَل ُيِصْب َلْقَؾَة اْلَؼْدرِ  َأَراَد َأْن 

 َٓ ـَ ُثؿا َحَؾَػ  ََواِخِر َوَأكاَفا َلْقَؾُة َسْبٍع َوِطْشِري ْٕ َأكاَفا فِل َرَمَضاَن َوَأكاَفا فِل اْلَعْشِر ا

ٍء َتؼُ 
ْ
ـَ َفُؼْؾُت بَِليِّ َشل قُل َذلَِؽ َيا َأَبا اْلُؿـِْذِر َقاَل َيْسَتْثـِل َأكاَفا َلْقَؾُة َسْبٍع َوِطْشِري

تِل َأْخَبَرَكا َرُسقُل  َيِة الا ْٔ   بِاْلَعاَلَمِة َأْو بِا
ِ
َٓ ُشَعاَع َلَفا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  .(2)«َأكاَفا َتْطُؾُع َيْقَمئٍِذ 

 أما غقر ذلؽ ملسو هيلع هللا ىلص وهذه العالمة التل ثبتت طـ الـبل

 :ففل أققال

 .طذب إن ماء البحر يتحقل إلك ماء: فؼال بعضفؿ

 .يف لقؾة الؼدر ترى أبقاب السؿاء مػتحة: وقال بعضفؿ

أو ضقء ، يرى أن إرض ُتشرق حتك ولق لؿ يؽـ هـاك قؿر: وبعضفؿ يؼقل

 .واهلل أطؾؿ، إلك غقر ذلؽ مـ إمقر

 :«َفَقَكَػ اْلَؿْسِجُد . َوَكاَن اْلَؿْسِجُد َطَؾك َطرِيشٍ »: قوله

ـ التقاضع ملسو هيلع هللا ىلص ومسجد الـبل - اهلل طؾقفؿ رضقان - ما كان طؾقف الصحابة: فيه  .م

  َفَلْبَصَرْت َطْقـَاَي َرُسقَل »: قوله
ِ
ـْ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـِ مِ ق َوَطَؾك َجْبَفتِِف َأَثُر اْلَؿاِء َوالطِّ
                                                                                       

 (.3320أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (1)

 (.262أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (2)
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ـَ   .«ُصْبِح إْحَدى َوِطْشِري

 .بـجس وأكف لقس، صفارة الؿاء والطقـ: فيه

 .ملسو هيلع هللا ىلص زمـ الـبليف ، وقعت يف الحادي والعشريـ، أن لقؾة الؼدر: وفيه
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 در قٔاو زمضاٌ 

 

، ققام رمضان: ويؼال لفا، ومؿا يذكر يف هذا الباب ما يسؿك بصالة الرتاويح

  ٕن رسقَل ؛ وهق آسؿ الشرطل
ِ
، مـ قام رمضاَن إيؿاًكا واحتساًبا»: قال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ر م مـ ذكبِف وما تلخَّ  .ڤ طـ أبل هريرة، (1)«ُغِػر لف ما تؼدَّ

مـ غقر أن ، يلمركا بؼقام رمضان» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل كان رسقل: قال، وطـف أيًضا

 .(2)«يلمركا فقف بعزيؿة

كتب ، مـ صؾك مع اإلمام حتك يـصرف»: ملسو هيلع هللا ىلص الـبل قال: ڤ وطـ أبل ذر

 .(3)«لف ققام لقؾة

 َا ٖٛ َكداز صال٠ قٝاّ زَطإ؟ :َطأي١

 :قد اختؾػ العؾؿاء يف مؼدار الصالة يف ققام رمضان

 .أهنا طشرون ركعةإلك ، فذهب جؿفقرهؿ

 .إلك أن أكثر وأكثر ما روي فقفا تسع وثالثقن ركعة، وذهب بعضفؿ

يف رمضان  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ما زاد رسقل: قالت ڤ والتل ثبتت بف السـة طـ طائشة

 .(4)«وٓ يف غقره طـ إحدى طشر ركعة
                                                                                       

 (.260، 231(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )12، 16، 13أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)

 (.231أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (2)
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 (.220برقؿ: ) الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل 
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 أكف صؾك بثالثة طشر »: ڤ وأم سؾؿة، طباس وطـ ابـ، وثبت طـفا

 .«ركعة

 .العؾؿاء طؾك الركعتقـ الخػقػتقـ قبؾ الؼقامفحؿؾف بعض 

كؿا يف ، «الـاس طؾك إحدى طشر ركعة» ڤ بـ الخطاب وجؿع طؿر

بـ  طـ السائب، خصقػة وجاء مـ رواية يزيد ابـ، مقصل مالؽ بلساكقٍد صحقحة

وهذه الرواية حؽؿ طؾقفا ، «جؿعفؿ طؾك طشريـ ركعة»: أكف، طـ طؿر، يزيد

 والؿحػقظ طـ طؿر، بالشذوذ، مـ أهؾ العؾؿ وغقره،  الشقخ إلباين

وربؿا استدل الؿجقزون طؾك ، «جؿعفؿ طؾك احدى طشر ركعة»: أكف ڤ

: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل قال رسقل، يف الصحقحقـ، ڤ بـ طؿر بحديث طبداهلل، الزيادة

فؼقؾ ، فنذا رأيَت أنَّ الصبَح ُيدرُكؽ فَلوتِْر بقاحدةٍ ، صالُة الؾقِؾ َمْثـك َمْثـك»

ـِ  ـِ : ما َمْثـَك َمْثـَك ؟ قال: طؿرَ  ٓب  .(1)«أن ُتسؾَِّؿ يف كؾِّ ركعَتق

أٟ ٌٖ ص٢ً صال٠ ، زَطإ يف مجاع١ ملسو هيلع هللا ىلص ٌٖ قاّ ايٓيب :َطأي١

 ايرتاٜٚح يف املطذد؟

يف  ڤ كؿا يف حديث طائشة ملسو هيلع هللا ىلص ققام رمضان جؿاطة كان قد فعؾف الـبل

  أنا رسقَل »: الصحقحقـ
ِ
يف الؿسجِد فصؾاك فصؾاك ، خَرج لقؾًة يف رمضانَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ثقا بذلؽ فاجتَؿع أكثُر مـفؿ فخَرج  رجاٌل وراَءه بصالتِف فلصَبح الـااُس فتحدا

  رسقُل 
ِ
ثقا بذلؽ فاجتَؿع أهُؾ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل الثااكقَة فصؾاْقا بصالتِف فلصَبح الـااُس فتحدا

  الؿسجِد لقؾَة الثاالثِة فخَرج رسقُل 
ِ
ا كاكِت  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل الؾاقؾُة فصؾاْقا بصالتِف فؾؿا

ابعُة طَجز الؿسجُد طـ أهؾِف فؾؿ يخُرْج إلقفؿ رسقُل    الرا
ِ
ٓا لصالِة الػجِر  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل إ

                                                                                       

 (.211(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )122أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)
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ا ُقضَقْت صالةُ  د ثؿا قال فؾؿا ف لؿ َيْخَػ : الػجِر أقَبؾ طؾك الـااِس فتشفا ا بعُد فنكَّ أمَّ

 .(1)«ُتػَرَض طؾقؽؿ فتؼُعدوا طـفا طؾلَّ مؽاُكؽؿ ولؽـِّل خشقُت أن

فصؾقا أيفا »: قال ملسو هيلع هللا ىلص أن الـبل: وفقف ڤ بـ ثابت وبـحقه مـ حديث زيد

 .(2)«فنن أفضؾ صالة الؿرء يف بقتف إٓ الؿؽتقبة، الـاس يف بققتؽؿ

خالف١  ٚيف، ملسو هيلع هللا ىلص نٝف ص٢ً ايٓاع ايرتاٜٚح يف آخس عٗد ايٓيب :َطأي١

 ؟ ڤ أبٞ بهس ايصدٜل

ويف طفد ، وفرادى، أوزاًطا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل وما زال الـاس يصؾقن يف طفد رسقل

 .ڤ أبل بؽر

 َت٢ ص٢ً ايٓاع ايرتاٜٚح يف املطذد مجاع١؟ :َطأي١

لق : فؼال، وُفرادى، فؾؿا كان طؿر خرج لقؾة فرأى الـاس يصؾقن أوزاًطا

 .ڤ كعب فجؿعفؿ طؾك ُأبل ابـ، جؿعتفؿ طؾك إمام واحد

وذلؽ فقؿا إذا كان ، أن يصؾل بالـساء ڤ أكف أمر تؿقًؿا الداري: وققؾ

مع وجقد ، أما والحال طؾك هذا، الؿسجد كبقًرا وخشل أن ٓ يسؿع الـساء

 .مؽربات الصقت فُقؽتػل بنماٍم واحد

 ٚميٓعٕٛ َٓٗا؟، َٔ ايرٜٔ ٜسٕٚ إٔ صال٠ ايرتاٜٚح ٖٞ بدع١ :َطأي١

حتك قال الؼحطاين ، والرافضة، هؿ الشقعة، والذيـ يرون أن الرتاويح بدطةٍ 

 فقفؿ: 

 التثثثثراوَح مـؽثثثثًراواهَّلل مثثثثا جعثثثثَؾ 

 

 إٓ الؿجثثثثثقُس وشثثثثثقعُة الصثثثثثؾبانِ  

 
                                                                                       

 (.263(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )121أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)

 (.283(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )213أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (2)
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 أّ صالتٗا يف املطذد؟، أُٜٗا أفطٌ صال٠ ايرتاٜٚح يف ايبٝت :َطأي١

أم ، الصالة يف البقت: اختؾػ طؾؿاء أهؾ السـة والجؿاطة يف أيفؿا أفضؾ

 الصالة يف الؿسجد؟

، أفضؾإلك أن الصالة يف البقت ، فذهب جؿع مـ الؿتؼدمقـ والؿتلخريـ

فننَّ أفضَؾ الصالِة ، يف بققتؽؿ فصؾُّقا ْأيفا الـاس»: ڤ بـ ثابت لحديث زيد

َّٓ الؿؽتقبةَ   .(1)«صالُة الَؿْرِء يف بقتِِف إ

هذا ، ملسو هيلع هللا ىلص فؼد قال الـبل»:  بـ هادي القادطل قال شقخـا مؼبؾ

 .«الحديث يف شلن صالة الرتاويح

ـِ  َماِم فِل َرَمَضاَن؟ َقاَل : َقاَل  ڤ ُطَؿرَ  وَجاَء َرُجٌؾ إَِلك اْب : ُأَصؾِّل َخْؾَػ اإْلِ

 .(2)«َأَفُتـِْصُت َكَلكََّؽ ِحَؿاٌر؟ َصؾِّ فِل َبْقتَِؽ »: َكَعْؿ َقاَل : َقاَل  «َأَتْؼَرُأ اْلُؼْرآَن؟»

، ويغبطف أن يصؾل وحده، قال ذلؽ كالؿـؽر طؾقف أن يصؾل خؾػ اإلمام

 .حتك يؼرأ مـ الؼرآن أكثر

كؿا كؼؾ ، ويف البقت أفضؾ، والؿالؽقة أن صالة الػرد، ويف ققٍل لؾشافعقة

 .«الحقادث والبدع»: يف كتابف  هذه إققال اإلمام الطرصقشل

أن أكؿؾ الؼقام : وخَؾص، رسالة يف ققام رمضان:  ولؾعالمة الؿعؾؿل

 :ما تقفر فقف أربعة أمقر

 .أن تؽقن احدى طشر ركعة: إول

 .إخقر مـ الؾقؾأن تؽقن يف الثؾث : الثاين
                                                                                       

 (.283(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )213أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)

 (.2212الرزاق يف مصـػف برقؿ: ) أخرجف طبد (2)
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 .أن تؽقن يف البقت: الثالث

 .أن يطقؾ فقفا الؼراءة: الرابع

واستدلقا ، إلك أن الصالة يف الؿسجد أفضؾ، بقـؿا ذهب جؿاهقر أهؾ العؾؿ

صالُة الجؿاطِة أفضُؾ ِمـ صالِة »: كحديث، بعؿقم أدلة فضؾ صالة الجؿاطة

ـَ درجةً   .متػؼ طؾقف «الػذِّ سبٍع وطشري

 .(1)«لقؾةٍ  ققامُ  لفُ  ُكتَِب  يـَصرَِف  حتَّك اإلمامِ  معَ  قامَ  مـ إكَّفُ » :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل بؼقل واستدلقا

 .واستدلقا بلهنا صارت شعقرة ٕهؾ السـة والجؿاطة

ومـ خشل أٓ يػعؾ ، ويـبغل لؾذي يستطقع أن يطقؾ لـػسف أن يصؾل لـػسف

 .وهذا ققل شقخـا مؼبؾ ، فعؾقف أن يصؾل مع الـاس، ذلؽ

وإن رأيت مـ كػسل ، إذا رأيت مـ كػسل كشاصا صؾقت وحدي: يؼقلكان 

 .ٕن ذلؽ أكشط؛ خرجت وصؾقت مع الـاس، فتقًرا

أيؽؿ أمَّ »: ملسو هيلع هللا ىلص كؿا قال الـبل، ويـبغل لؿـ صؾك بالـاس أن يراطل أحقالفؿ

 .«الـاس فؾقخػػ

مـ أهنؿ كاكقا يؼرأون ، وغقره ڤ كعب وأما الثابت طـ السؾػ كُلبل ابـ

 .كحق ذلؽ ففذا طؾك حسب كشاصفؿ أو بالخؿسقـ

فنن كان مؿـ يحدر فؾف ، وذهب بعض أهؾ العؾؿ إلك أكف ُيراطك قراءة اإلمام

ومـ كان يف قراءتف طدم ، ومـ مان متقسًطا فدون ذلؽ، أن يصؾل بآيات أكثر

 .إسراع فؾقصؾل بلقؾ
                                                                                       

(، وهق 3122(، وابـ ماجف )3161(، والـسائل )806(، والرتمذي )3123د برقؿ: )أخرجف أبق داو (1)

 (.220برقؿ) يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل 



              

 311 الصيام كتاب
 

أو كان يصؾل ٕكاٍس قد ، ويجقز لف أن يصؾل بلكثر إذا كان يصؾل لـػسف

 .طؾؿ مـ حالفؿ أهنؿ يحبقن ذلؽ

 َا ٖٞ ايهٝفٝات اييت ثبتت يف صال٠ ايرتاٜٚح؟ :َطأي١

 :«صال٠ ايرتاٜٚح»ٚهلا نٝفٝات ذنسٖا ايػٝذ األيباْٞ يف نتاب٘  

 .ثؿ يقتر بثالث، أن صالة الؾقؾ مثـك مثـك، وهل أشفرها: الؽقػقة إولك

ثؿ يقتر ، أربع بتسؾقؿة واحدةثؿ ، صالة أربع بتسؾقؿة واحدة: الؽقػقة الثاكقة

كان : قالت «ثؿ أربع بتسؾقؿة، صؾ أربع بتسؾقؿةٍ » ڤ لحديث طائشة، بثالث

ـا ، ُيصؾِّل أربًعا»: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل ـا وُصقلِف ، ثؿ ُيصؾِّل أربًعا، فال َتَسْؾ طـ ُحسـِف

ـا  فال َتَسْؾ طـ ـا  ُحسـِف  .(1)«ثؿ ُيصؾِّل ثالًثا، وُصقلِف

ثؿ ، أكف يصؾل ثؿان ركعتقـ ركعتقـ ڤ ما جاء طـ طائشة: الؽقػقة الثالثة

 (2).يقتر بخؿس بتسؾقؿة واحد

، وجؾقس يف الثامـة، أن يصؾل تسع ركعات بتسؾقؿٍة واحدة: الؽقػقة الرابعة

 .يف مسؾؿ (3)ڤ كؿا دل طؾقف حديث طائشة

أكف يصؾل ، أيًضا يف مسؾؿ ڤ ما دل طؾقف حديث طائشة: الؽقػقة الخامسة

 .(4)ويسؾؿ يف السابعة، ركعات يجؾس يف السادسةسبع 

فنن اجتؿاع الؼؾقب أحسـ مـ ، ويراطل يف ذلؽ كؾف أحقال الؿصؾقـ خؾػف

 .تـافر الؼؾقب
                                                                                       

 (.218(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3312أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)

 (.212أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (2)

 (.216أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (3)

 (.216أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (4)
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 َا ٖٛ ٚقت صال٠ ايرتاٜٚح املدتاز؟ :َطأي١

ٓ ما يػعؾف بعض مـ ابتدائفا ، ووقتفا الؿختار أن تصؾك بعد العشاء مباشرة

وقبؾ ذلؽ الؾقالل ، جؿع الـاس لفا بعد العشاء ڤ فنن طؿر، مـ كصػ الؾقؾ

كان يشرع فقفا مـ بعد ، أكف صؾك هبؿ جؿاطة قاصًدا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل التل ثبت طـ رسقل

ُصْؿـَا مع »: ( قال30/ 2طـد أبل داود ) ڤ فػل حديث أبل ذر، العشاء

  رسقل
ِ
  َرَمَضاَن فؾؿ َيُؼؿْ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

َ
ْفِر حتك َبِؼل بِـَا حتك  َسْبٌع َفَؼامَ بِـَا شقئا مـ الشا

اِدَسُة لؿ َيُؼؿْ  بِـَا حتك  بِـَا فؾؿا كاكت اْلَخامَِسُة قام َذَهَب ُثُؾُث الؾاْقِؾ فؾؿا كاكت السا

ُجَؾ  َذَهَب َشْطُر الؾاْقِؾ فؼؾت يا َرُسقَل  ْقَؾِة قال فؼال إِنا الرا ْؾَتـَا ِقَقاَم هذه الؾا  لق َكػا
ِ
اهلل

مَ  ابَِعُة لؿ إذا صؾك مع اإْلِ اِم حتك َيـَْصِرَف ُحِسَب لف قَِقاُم َلْقَؾٍة قال فؾؿا كاكت الرا

بِـَا حتك َخِشقـَا َأْن َيُػقَتـَا  َيُؼْؿ فؾؿا كاكت الثاالَِثُة َجَؿَع َأْهَؾُف َوكَِساَءُه َوالـااَس َفَؼامَ 

ُحقُر ُثؿا لؿ َيُؼؿْ  ْفربـا  اْلَػاَلُح قال قؾت ما اْلَػاَلُح قال السُّ  .«بِِؼقاَة الشا

ُقْؿـَا مع »: ( قال201/ 1طـد الـسائل ) ڤ بـ بشقر ويف حديث الـعؿان

  رسقل
ِ
ِل ُثؿا ُقْؿـَا  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َوا ْٕ ْقِؾ ا ـَ إلك ُثُؾِث الؾا يف َشْفِر َرَمَضاَن َلْقَؾَة َثاَلٍث َوِطْشِري

ْقِؾ ُثؿا  ـَ إلك كِْصِػ الؾا ـَ حتك معف َلْقَؾَة َخْؿٍس َوِطْشِري ُقْؿـَا معف َلْقَؾَة َسْبٍع َوِطْشِري

ُحقرَ  قَكُف السُّ َٓ ُكْدِرَك اْلَػاَلَح َوَكاُكقا ُيَسؿُّ  .«َضـَـاا َأْن 

ققؾ ٕحؿد كمخر الؼقام ؟ يعـل يف »: (833/ 1قدامة ) ويف الؿغـل ٓبـ

 هـا. «ٓ سـة الؿسؾؿقـ أحب إلل: الرتاويح إلك آخر الؾقؾ قال

الؼقل الؿؾقح يف بقان الققت الؿختار يف »ولل يف هذه الؿسللة رسالة بعـقان 

 .«صالة الرتاويح
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 در باب االعتهاف 

 

 [باب االعتهاف]

l: 

: اهلل  قال، يف الجؿؾة، واإلجؿاع، والسـة، آطتؽاف ثابت بالؽتاب
 .[382: البؼرة] ﴾ک ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ﴿

 .إحاديثومـ السـة ما تؼدم مـ 

 إىل نِ ٜٓكطِ االعتهاف َٔ سٝح املع٢ٓ ايًػٟٛ؟ :َطأي١

 :وآطتؽاف مـؼسٌؿ إلك قسؿقـ

 .اهلل  اطتؽاف أهؾ الطاطة يف الؿساجد لؾتؼرب إلك - 1
: اهلل  كؿا قال: وإصـام طـد أصـامفؿ، واطتؽاف أهؾ الؼبقر - 2

 .[32: إكبقاء] ﴾ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ﴿

 .الؾزوم والجؾقس: والعؽقف هق

 َا ٖٛ أقٌ االعتهاف؟ :َطأي١

 :اختؾػ العؾؿاء يف أقؾ آطتؽاف إلك أققال

كذرت أن »: قال، لحديث طؿر يف الباب، فذهب بعضفؿ إلك أكف لقؾة: إول

 .«بـذرك أويف»: ملسو هيلع هللا ىلص فؼال الـبل، أطتؽػ لقؾة يف الؿسجد الحرام

وهق مار ، كقى آطتؽافإلك أكف لق ، وذهب بعضفؿ كالـقوي وغقره: الثاين

والصحقح أن ، وهذا تجُقز وتقسع، لؽان ذلؽ اطتؽاًفا، مـ الباب إلك الباب
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 .آطتؽاف الشرطل أقؾف لقؾة

 .وأما بؿعـاه الؾغقي ففق أوسع مـ ذلؽ

 ٌٖ االعتهاف ٜصح ٜٚػسع يف مجٝع املطادد؟ :َطأي١

ٓ اطتؽاف  أكف وذهب بعض أهؾ العؾؿ إلك، آطتؽاف جائز يف جؿقع الؿساجد

 :وهل، «ٓ اطتؽاف إٓ يف الؿساجد الثالثة»: لحديث، الثالثة إٓ يف الؿساجد

 .الؿسجد الحرام: إول

 .ملسو هيلع هللا ىلص مسجد الـبل: الثاين

 .الؿسجد إقصك لؿا جاء: الثالث

 اهلل لؼقل، جقاز آطتؽاف يف جؿقع الؿساجد، والصحقح يف هذه الؿسللة

 :﴿[382: البؼرة] ﴾ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ. 

ب اإلمام البخاري   .يف صحقحف طؾك هذا وبقا

وإٓ فنن ، أي ٓ اطتؽاف أكؿؾ، ومعـك ٓ اطتؽاف إٓ يف الؿساجد الثالثة

 .آطتؽاف يجقز يف جؿقع الؿساجد

والتل ٓ ِيؼام فقفا ، إٓ أهنؿ اختؾػقا يف الؿساجد التل تؼام فقفا الجؿعة

كف يـبغل لؾؿعؽتػ أن يعتؽػ إٓ أ، والصحقح أكف يجقز يف أي مسجد، الجؿعة

 .حتك ٓ يضطر إلك الخروج لحضقر الجؿعة، يف مساجد تؼام فقفا الجؿعة

أّ أْ٘ ، ٜٚعٛد املسٜض، ٌٖ ٜػسع يًُعتهف إٔ ٜػٗد اؾٓاش٠ :َطأي١

 ٜبطٌ اعتهاف٘ باـسٚز يريو؟

وٓ يخرج مـ معتؽػف إٓ ، وٓ يعقد مريًضا، والؿعتؽػ ٓ يشفد جـازةً 

ما كان مـ ، وحاجة اإلكسان الؿذكقرة يف هذا الحديث معؾقمة، اإلكسانلحاجة 
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 .والخروج لؾطعام والشراب، وآغتسال، أو كحقه، مـ بقل، قضاء الحاجة

السـة طؾك الؿعتؽػ أن ٓ »: أهنا قالت ڤ طـ طائشة ويف ســ أبل داود

، يخرج لحاجةوٓ ، وٓ يباشرها، وٓ يؿس امرأة، وٓ يشفد جـازة، يعقد مريًضا

 .(1)«وٓ اطتؽاف إٓ يف مسجد جامع، وٓ اطتؽاف إٓ بصقم، إٓ لؿا ٓبد مـف

قال ، «قالت السـة»بـ إسحاق ٓ يؼقل فقف  الرحؿـ غقر طبد: قال أبق داود

 .جعؾف ققل طائشة: أبق داود

 َا سهِ اؽاذ اـب٤ يًُعتهف؟ :َطأي١

 ملسو هيلع هللا ىلص كؿا صـع الـبل، فقفاويجقز لؾؿعتؽػ أن يتخذ خقؿة صغقرة يـعزل 

 .ولقست بقاجبة، ففل سـة، وإذا خشل الػتـة باستخدام تؾؽ الخقام يرتك

 َٔ سٝح ايصَٔ؟، َا ٖٛ أنٌُ االعتهاف ٚأفطً٘ :َطأي١

 ملسو هيلع هللا ىلص ٕن الـبل؛ اطتؽاف العشر إواخر مـ رمضان، وأكؿؾ آطتؽاف

 .اطتؽػ طشريـ لقؾة، فؾؿا كان العام الذي تقيف فقف، اطتؽػفا

ـْ َطائَِشةَ : ويف صحقح مسؾؿ   َكاَن َرُسقُل »: َقاَلْت  ڤ َط
ِ
إَِذا َأَراَد َأْن  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ْطتَِؽاَف فِك 
ِ
َيْعَتؽَِػ َصؾاك اْلَػْجَر ُثؿا َدَخَؾ ُمْعَتَؽَػُف َوإِكاُف َأَمَر بِِخَباِئِف َفُضِرَب َأَراَد آ

ـْ َرَمَضاَن َفَلَمَرْت َزْيـَ 
ـْ َأْزَواِج اْلَعْشِر إََواِخِر مِ

ُب بِِخَباِئَفا َفُضِرَب َوَأَمَر َغْقُرَها مِ

ا َصؾاك َرُسقُل  ملسو هيلع هللا ىلص الـابِكِّ    بِِخَبائِِف َفُضِرَب َفَؾؿا
ِ
اْلَػْجَر َكَظَر َفنَِذا إَْخبَِقُة َفَؼاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ْطتَِؽاَف فِك . «آْلبِرَّ ُترِْدنَ »
ِ
َض َوَتَرَك آ ِف َفُؼقِّ

َشْفِر َرَمَضاَن َحتاك اْطَتَؽَػ َفَلَمَر بِِخَبائِ

الٍ  ـْ َشقا
ِل مِ  .(2)«فِك اْلَعْشِر إَوا

                                                                                       

داود إم برقؿ:  يف صحقح أبل (، وقال اإلمام إلباين 2121أخرجف أبق داود يف ســف برقؿ: ) (1)

 (، إسـاده حسـ صحقح.2313)

 (.3322أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (2)



 
316 

 

  3/جإفــادة ذوي األفهـــام بشرح عمدة األحكام

 

 ٌٖ ٜػرتط يالعتهاف ايصٝاّ ؟ :َطأي١

فال يجزئ ، ذهب بعض أهؾ العؾؿ إلك أكف يشرتط الصقام لالطتؽاف

ًٓ ، والصحقح خالف هذا الؼقل، اطتؽاف بغقر صقام وطؾقف بقب البخاري مستد

أكف كذر أن يعتؽػ لقؾة يف الؿسجد الحرام فؼال  ڤ الخطاببـ  بحديث طؿر

 .ولؿ يذكر صقاًما، «بـذرك أويف» :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

َٔ غسٚب مشظ ّٜٛ ايعػسٜٔ َٔ ، َت٢ ٜبدأ االعتهاف :َطأي١

 أّ َٔ بعد صال٠ ايفذس؟، زَطإ

اختؾػ العؾؿاء يف مبدأ الدخقل بالؿعتؽػ فذهب بعضفؿ إلك أكف يدخؾ 

 .أي يف أول لقؾة واحد وطشريـ، يقم العشريـمـ قبؾ غروب شؿس 

 .وذهب بعضفؿ إلك أكف يدخؾ بعد فجر يقم واحد وطشريـ

 .دخؾ الؿخبل بعد صالة فجر يقم واحد وطشريـ ملسو هيلع هللا ىلص والذي يظفر أن الـبل

وما يسؿك اطتؽاف العشر إواخر ، أما آطتؽاف فال بد أن يؽقن مـ الؾقؾ

فقدخؾ قبؾ الؿغرب فؽان دخقل ، لقالقفإٓ إذا اطتؽػ مـ مبدأ ، مـ رمضان

 .وكان دخقلف إلك الخقؿة بعد صالة الػجر، الؿسجد قبؾ الؿغرب ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

 َٚا ايرٟ ٜٓبػٞ ي٘ إٔ ٜفعً٘؟، َا ٜػسع يًُعتهف يف َعتهف٘ :َطأي١

أو تؿشط لف ، لف رأسف أو ُتَػؾل، ويجقز لؾرجؾ أن تزوره امرأتف يف معتؽػف

وإكؿا الؿـفل أن يباشرها الؿباشرة التل هل ، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  كؿا ُصـع برسقل، شعره

 .فنن ذلؽ ُيبطؾ آطتؽاف، الجؿاع

فنن ، يجؾس ويمكِس أهؾ البقت ومـ خرج إلك البقت لحاجٍة فال يجقز لف أن

 .«مارة تسلل طـف إٓ وهل ربؿا خرجت إلك البقت فتجد الؿريض فال» :ڤ طائشة
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فنكـا كرى مـ كثقر مـ ، اهلل  ويـبغل لؾؿعتؽػ أن يَِػِرغ كػسف لطاطة

 .استخدم القتساب يف بقعف وشرائف فربؿا، الـاس التالطب بآطتؽاف

 .ويخرج طـ مؼاصد آطتؽاف، ويف غقر ذلؽ مـ شموكف

واكؿا شرع آطتؽاف لؾتػرغ ، بؼك يتحدث مع زمقؾف صقؾة الؾقؾ وربؿا

 .وغقر ذلؽ، والدطاء، والذكر، لؼراءة الؼرآن
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ـْ َطائَِشةَ  - 214   َأنَّ َرُسقَل »: ڤ )َط
ِ
َكاَن َيْعَتؽُِػ فِل اْلَعْشرِ إََواِخرِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

ـْ َرَمَضانَ  اهُ ، ِم  .(1)«ُثؿَّ اْطَتَؽَػ َأْزَواُجُف َبْعَدهُ . اهَّللُ  َحتَّك َتَقفَّ

  َكاَن َرُسقُل »: َوفِل َلْػظٍ 
ِ
َصؾَّك اْلَغَداَة َجاَء َفنَِذا . َيْعَتؽُِػ فِل ُكؾِّ َرَمَضانَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

 .الصبح: الغداة      .((2)«َمَؽاَكُف الَِّذي اْطَتَؽَػ فِقفِ 

ـْ َطائَِشةَ  - 215 ُؾ الـَّبِلَّ »: ڤ )َط َفا َكاَكْت ُتَرجِّ َوُهَق ، َوِهَل َحائٌِض  ملسو هيلع هللا ىلص َأكَّ

 .(3)«ُيـَاِوُلَفا َرْأَسفُ : َوِهَل فِل ُحْجَرتَِفا. ُمْعَتؽٌِػ فِل اْلَؿْسِجدِ 

 (4).«َوَكاَن ٓ َيْدُخُؾ اْلَبْقَت إَّٓ لَِحاَجِة اإِلْكَسانِ »: َوفِل ِرَواَيةٍ 

إْن ُكـُْت َْٕدُخُؾ اْلَبْقَت لِْؾَحاَجِة َواْلَؿرِيُض »َقاَلْت  ڤ َأنَّ َطائَِشةَ : َوفِل ِرَواَيةٍ 

ةٌ . فِقفِ   .((5)«َفَؿا َأْسَلُل َطـُْف إَّٓ َوَأَكا َمارَّ

 اهث. الشعرتسريح : الترجقؾ

ـْ ُطَؿرَ  - 216 ـِ اْلَخطَّاِب  )َط   َيا َرُسقَل »: ُقْؾُت : َقاَل  ڤ ْب
ِ
إكِّل ُكـُْت ، اهَّلل

ل اْلَجاِهِؾقَِّة َأْن َأْطَتؽَِػ َلْقَؾةً 
 .«َكَذْرُت فِ

َيْذُكْر َوَلْؿ ، (6)«بِـَْذِركَ  َقاَل َفَلْوِف . فِل اْلَؿْسِجِد اْلَحَرامِ  - َيْقًما»: َوفِل ِرَواَيةٍ 

َواِة َيْقًما وٓ َلْقَؾًة(  .َبْعُض الرُّ

                                                                                       

 (.3322(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )2026أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)

 (.2013أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (2)

 (.3016أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (3)

 (.212(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )2021أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (4)

 (.212أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (5)

 (.3636(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )2012أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (6)
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ـْ َصِػقَّةَ  - 217 َفَلَتْقتُُف َأُزوُرُه . ُمْعَتؽًِػا ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن الـَّبِلُّ »: َقاَلْت  ڤ بِـِْت ُحَقل   )َط

ْثُتفُ . َلْقاًل  فِل َداِر َوَكاَن َمْسَؽـَُفا  - َفَؼاَم َمِعل لَِقْؼِؾَبـِل، ُثؿَّ ُقْؿُت َْٕكَؼِؾَب ، َفَحدَّ

ـِ َزْيدٍ  ُأَساَمةَ  ا َرَأَيا َرُسقَل  - ْب ـْ إَْكَصاِر َفَؾؿَّ   َفَؿرَّ َرُجالِن ِم
ِ
َفَؼاَل . َأْسَرَطا ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

َفا َصِػقَّةُ . َطَؾك ِرْسِؾُؽَؿا: ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ   َيا َرُسقَل  ُسْبَحانَ : َفَؼآ. بِـُْت ُحَقل   إكَّ
ِ
  اهَّلل

ِ
. اهَّلل

ـِ إنَّ : َفَؼاَل  ـْ اْب ْقَطاَن َيْجرِي ِم مِ  الشَّ َوإِكِّل َخِشقُت َأْن َيْؼِذَف فِل . آَدَم َمْجَرى الدَّ

ا  .(1)«َأْو َقاَل َشْقًئا - ُقُؾقبُِؽَؿا َشرًّ

ـْ »: َوفِل ِرَواَيةٍ  ل اْلَعْشرِ إََواِخرِ ِم
َفا َجاَءْت َتُزوُرُه فِل اْطتَِؽافِِف فِل اْلَؿْسِجِد فِ َأكَّ

َثْت ِطـَْدُه َساَطةً . َرَمَضانَ  ، َمَعَفا َيْؼِؾُبَفا ملسو هيلع هللا ىلص َفَؼاَم الـَّبِلُّ . ُثؿَّ َقاَمْت َتـَْؼِؾُب . َفَتَحدَّ

 .ُثؿَّ َذَكَرُه بَِؿْعـَاُه(. «َحتَّك إَذا َبَؾَغْت َباَب اْلَؿْسِجِد ِطـَْد َباِب ُأمِّ َسَؾَؿةَ 

 .لَِقُردَّين ويرجعـل إِلك مـزلل: لَقْؼِؾَبـِل

 .طؾك مفؾ وتمدةٍ : ِرْسِؾُؽؿا

l: 

  َأنَّ َرُسقَل »: قوله
ِ
ـْ َرَمَضانَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل ل اْلَعْشرِ إََواِخرِ ِم

 :«َكاَن َيْعَتؽُِػ فِ

 كؿا يف حديث أبل سعقد، وإٓ قد اطتؽػ العشر إوسط، هذا يف آخر حقاتف

 .وقد تؼدم ڤ

أّ ايعػس األٚا٥ٌ َٔ ، أُٜٗا أفطٌ ايعػس األٚاخس َٔ زَطإ :َطأي١

 اؿذ١؟ذٟ 

إوائؾ  وقد اختؾػ العؾؿاء أيفؿا أفضؾ العشر إواخر مـ رمضان أو العشر
                                                                                       

 (.2323(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )2013أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)
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مـ ذي الحجة؟ ثؿ كان الرتجقح أن لقالل العشر إواخر مـ رمضان أفضؾ ٕن 

 .وأيام العشر إوائؾ مـ ذي الحجة أفضؾ ٕن فقفا يقم طرفة، فقفا لقؾة الؼدر

اهُ »: قوله  :«اهَّللُ  َحتَّك َتَقفَّ
وكان إذا ، طؿؾف ديؿة ملسو هيلع هللا ىلص وكان الـبل، الؿداومة طؾك العؿؾ الصالح: فيه

 .طؿؾ طؿاًل أثبتف

 .«ُثؿَّ اْطَتَؽَػ َأْزَواُجُف َبْعَدهُ »: قوله

 .جقاز اطتؽاف الـساء: فيه

أو مستحاضة ، ولق كاكت حائًضا، وجقاز دخقل الـساء الؿسجد: وفيه

 .يف صحقحف فالؿممـ ٓ يـجس  وطؾك ذلؽ بقب البخاري

  َكاَن َرُسقُل »: قوله
ِ
هذا يدل طؾك الؾزوم : «َيْعَتؽُِػ فِل ُكؾِّ َرَمَضانَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

 .وآستؿرار

تؼدم بقاكف وأن هذا : «َفنَِذا َصؾَّك اْلَغَداَة َجاَء َمَؽاَكُف الَِّذي اْطَتَؽَػ ِفقفِ »: قوله

كان  ملسو هيلع هللا ىلصولقس لؾؿسجد فنن الـبل ، الدخقل يؽقن بعد صالة الػجر لؾؿخبل

 .ويدخؾ فقفا لقؾة واحد وطشريـ، يعتؽػ العشر إواخر مـ رمضان

ُؾ الـَّبِلَّ »: قوله َفا َكاَكْت ُتَرجِّ فنن الرتجقؾ ، وُتَػؾِّقف، أي تؿشط رأسف: «ملسو هيلع هللا ىلص َأكَّ

 .وغقر ذلؽ، وخظاب، وتػؾقةٍ ، وتؼصقرٍ ، مـ مشطٍ ، يتعؾؼ بشمون الرأس

 :«َحائٌِض َوِهَل »: قوله

فؾق كاكت ، وإكؿا الـجس فقفا مقضع الدم، دلقٌؾ طؾك صفارة الحائض: فيه

 .ملسو هيلع هللا ىلصكجسة ما جاز لفا أن تؿس رأس الـبل 

 ﴾ې ې ې﴿: والؿراد بؼقلف، مس الؿرأة ٓ يـؼض القضقء أن: وفيه
 .ڤ طباس كؿا هق تػسقر ابـ، الجؿاع،  [11: الـساء]
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 .وٓ يمثر ذلؽ، أي حال اطتؽافف: «اْلَؿْسِجدِ َوُهَق ُمْعَتؽٌِػ فِل »: قوله

فؼد ، وأن ذلؽ ٓ يـؼض آطتؽاف، جقاز خروج بعض البدن لحاجة: وفيه

رأسف  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فربؿا أخرج رسقل، مؾتصؼة بالؿسجد ڤ كاكت حجرة طائشة

 .وهل يف حجرهتا، مـ الؿسجد

 :«اإِلْكَسانِ َوَكاَن ٓ َيْدُخُؾ اْلَبْقَت إَّٓ لَِحاَجِة »: قوله

أو شراب أو قضاء حاجة فال يدخؾ ، أو غسؾ، مـ صعامٍ  تؼدم ما يؽقن

وٓ يخرج لؾشفقد جـازٍة وإن خرج لؾجؿعة ، لحضقر ولقؿٍة وٓ لعقادة مريض

 .ويصؾل ثؿ يعقد إلك معتؽػف، يخرج

ُل َطـُْف إَّٓ َوَأَكا َفَؿا َأْسلَ . إْن ُكـُْت َْٕدُخُؾ اْلَبْقَت لِْؾَحاَجِة َواْلَؿرِيُض فِقفِ »: قوله

ةٌ   .وذلؽ يف آطتؽاف: (1)«َمارَّ

 اهلل طؾقفؿ طؾك أداء آطتؽاف طؾك القجف حرص السؾػ رضقان: وفيه

 .اهلل  الذي شرطف
 .والحديث لؾؿعتؽػ، جقاز السمال طـ الؿريض: وفيه

  َيا َرُسقَل »: قوله
ِ
ل اْلَجاِهِؾقَِّة َأنْ ، اهَّلل

 :«َأْطَتؽَِػ َلْقَؾةً  إكِّل ُكـُْت َكَذْرُت فِ

 . إبراهقؿ ديـ مـ وبؼايا ،طبادات لفؿ كان الجاهؾقة أهؾ أن طؾك دلقؾ :فيه

لؽـ إذا كذر طؿاًل َصالًِحا يف ، أن الؽافر إذا طؿؾ طؿاًل ٓ ُيؼبؾ مـف: وفيه

 .ُقبَِؾ مـف، ثؿ أداه يف حال إسالمف، حال كػره

 ڀ ڀ پ﴿: أهؾف قال تعالكاهلل  وقد امتدح، فضقؾة القفاء بالـذر: وفيه

 .[2: اإلكسان] ﴾ٺ ٺ ڀ ڀ
                                                                                       

 (.212أخرجف مسؾؿ برقؿ: ) (1)
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 .جقاز آطتؽاف لقؾة: وفيه

 .جقاز آطتؽاف بدون صقام: وفيه

 .جقاز آطتؽاف يقًما طؾك ما جاء يف بعض الروايات: وفيه

ٕن ؛ فضقؾة آطتؽاف يف الؿسجد الحرام طؾك ما سقاه مـ الؿساجد: وفيه

 .مائة الػ صالة فقؿا سقاه مـ الؿساجدالصالة يف الؿسجد الحرام أفضؾ مـ 

 .أي أد ما التزمت بف: «بِـَْذِركَ  َفَلْوِف »: قوله

لؿا رواه مسؾؿ يف صحقحف ، فنن طجز فؽػارة يؿقـ، وجقب القفاء بالـذر: فيه

 .(1)«كػارة الـذر كػارة القؿقـ»: قال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل أن رسقل ڤ بـ طامر طـ طؼبة

ومؿا ذكره العؾؿاء يف هذا الباب أن الرجؾ إذا دخؾ الؿعتَؽػ ثؿ بدا لف أن يخرج 

 .خرج ثؿ قضاه يف شقال ملسو هيلع هللا ىلصٕن الـبل ؛ ولؽـ إذا قضك ففق أفضؾ، جاز ذلؽ

 .فقجب طؾقف أن يػل بف، إٓ إذا كان قد كذر آطتؽاف كذًرا

 :«ڤ بِـِْت ُحَقل   َطـ َصِػقَّةَ »: قوله

 .صداقفا أكف أطتؼفا فؼد كاكت مـ سبل خقرب وكان، ملسو هيلع هللا ىلصهل زوج الـبل 

ـْ َصِػقاةَ    فَع
ِّ
ـِ َأْخَطَب َأكاَفا َقاَلْت  بِـِْت ُحَقل َوإَِلك ، ُكـُْت َأَحبا َوَلِد َأبِل إَلْقفِ : ْب

ل َأبِل َياِسرٍ  ٓا َأَخَذاكِل ُدوَكفُ ، َطؿِّ ا َقِدَم َفَؾؿا : َقاَلْت . َلْؿ َأْلَؼُفَؿا َقطُّ َمَع َوَلٍد َلُفَؿا إ

  َرُسقُل 
ِ
ـِ َطْقٍف  َبـِل َطْؿِرو فِل، َوَكَزَل ُقَباءَ ، اْلَؿِديـَةَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ، َغَدا َطَؾْقِف َأبِل، ْب

 
ُّ
ـُ َأْخَطَب  ُحَقل ل َأُبق َياِسرِ ، ْب ـِ َأْخَطَب  َوَطؿِّ ـِ ، ْب َسْق َفَؾْؿ َيْرِجَعا َحتاك : َقاَلْت . ُمَغؾِّ

ْؿسِ  ـِ َيْؿِشَقاِن اْلُفَقْيـَك: َقاَلْت . َكاَكا َمَع ُغُروِب الشا ـِ َساقَِطْق ـِ َكْساَلَكْق ْق . َفَلَتَقا َكالا

 َواِحٌد مِـُْفَؿا، َفَفِشْشُت إَلْقِفَؿا َكَؿا ُكـُْت َأْصـَعُ : َقاَلْت 
ا
 َما اْلَتَػَت إَلل

ِ
َمَع َما ، َفَقَاهلل

                                                                                       

 (.3613أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (1)
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ـْ اْلَغؿِّ 
ل َأَبا يَ : َقاَلْت . بِِفَؿا مِ  ، اِسرٍ َوَسِؿْعُت َطؿِّ

ِّ
َبِل ُحَقل

ِ
ـِ َأْخَطَب  َوُهَق َيُؼقُل ٕ : ْب

 : َأُهَق ُهَق ؟ َقاَل 
ِ
؟  َفَؿا فِل َكْػِسَؽ مِـْفُ : َقاَل ، كََعؿْ : َأَتْعِرُفُف َوُتْثبِتُُف ؟ َقاَل : َقاَل ؛ َكَعْؿ َوَاهلل

 َما َبِؼقُت : َقاَل 
ِ
 (1).«َطَداَوُتُف َوَاهلل

 .الؽرب والحسد اهلل  ومـع القفقد مـ الدخقل يف ديـ

فاكظر إلك هذه الصحابقة ، قد ُيؽرم الؿممـ مـ الػاجر اهلل  أن: وفيه

 .وُقتؾ طؾك القفقدية، وأبقها يفقدي ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  اهلل أن تؽقن زوجة لرسقل أكرمفا

 .«ُمْعَتؽًِػا ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن الـَّبِلُّ »: قوله

، ودطائف ،اهلل والتػرغ لذكر، مـ مالزمة الؿسجد ملسو هيلع هللا ىلصما كان طؾقف الـبل : وفيه

 .ورجائف

، ففق أكؿؾ الخؾؼ طبقدية هلل ، مـ ُحسـ العبادة ملسو هيلع هللا ىلصما طؾقف الـبل : وفيه

 .[31: الجـ] ﴾ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿: اهلل يف وصػف ولذلؽ قال

 :«َفَلَتْقُتُف َأُزوُرُه َلْقاًل »: قوله

 .جقاز زيارة الؿرأة لزوجفا وهق يف الؿعتؽػ: فيه

 .مـ البقت يف الؾقؾ إذا أمـت الػتـة جقاز خروج الؿرأة: وفيه

 .إذا أمـت الػتـة، أن الؾقؾ أسرت لخروج الـساء: وفيه

ْثُتفُ »: قوله  :«َفَحدَّ

وإكؿا الذى يـؼض ، أن حديث الرجؾ مع امرأتف ٓ يـؼض آطتؽاف: فيه

 .إٓ أكف يـبغل أن ٓ يدخؾ معفا يف الرفث، آطتؽاف الؿعاشرة
                                                                                       

َثـِل َطْبدُ  (، مـ صريؼ محؿد3/331أخرجف ابـ هشام يف السقرة برقؿ: ) (1)   بـ إسحاق قال: َوَحدا
ِ
ـُ  اهلل ْب

دِ  َبْؽرِ  َأبِل ـِ ُمَحؿا ـِ َطْؿِرو ْب ـْ َصِػقاَة  ْب ْثُت َط ـِ َحْزٍم َقاَل: ُحدِّ  (.12، وأبق كعقؿ يف دٓئؾ الـبقة: )- ڤ -ْب
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 .أي ٕرجع إلك البقت: «َْٕكَؼِؾَب ُثؿَّ ُقْؿُت »: قوله

 :«َفَؼاَم َمِعل لَِقْؼِؾَبـِل»: قوله

والؿشل معفا ٓ سقؿا إذا خشل طؾقفا ، وإيـاسفا، مرافؼف الرجؾ لزوجتف: وفيه

لؽـ ، لؿ يؽـ يف طفده ذلؽ ملسو هيلع هللا ىلص مع أن الـبل، مـ تعرض سػقٍف أو كحق ذلؽ، الػتـة

 .بقتفا كان بعقًدا مـ الؿسجدٕن ، لعؾف خرج معفا مـ باب أن ٓ تستقحش

 .أن الخروج لؾحاجة ٓ يمثر طؾك آطتؽاف: وفيه

ـِ َزْيدٍ  َوَكاَن َمْسَؽـَُفا فِل َداِر ُأَساَمةَ »: قوله  :«ْب

وأسامة هق ، ملسو هيلع هللا ىلصوإما أن الدار كاكت ٕسامة ثؿ أططاه الـبل ، إما بجقاره

 .الحب الحب ابـ، ڤ حارثة زيد ابـ بـ أسامة

ـْ إَْكَصارِ َفَؿرَّ »: قوله  .أي يف الؾقؾ: «َرُجالِن ِم

ا َرَأَيا َرُسقَل »: قوله   َفَؾؿَّ
ِ
 :«َأْسَرَطا ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

 .اهلل طؾقفؿ مـ الحقاء ما كان طؾقفا الصحابة رضقان: فيه

أن ، أو شلء مـ ذلؽ، أو أمف، أو ابـتف، أكؽ إذا رأيت مع رجٍؾ زوجتف: وفيه

 .حتك ٓ تسبب لفؿ الحرج تتـحك قؾقاًل 

 .أي تؿفال: «َطَؾك ِرْسِؾُؽَؿا»: قوله

 .ڤ مـ حرصف طؾك سالمة قؾقب أصحابف ملسو هيلع هللا ىلصفقف ما كان طؾقف الـبل 

َفا َصِػقَّةُ »: قوله زوجتل وهذا مـ باب دفع مداخؾ  أي إهنا: «بِـُْت ُحَقل   إكَّ

 .الشقطان طؾك آكسان

وصالب ، طـد هذا الحديث أكف يـبغل لؾدطاة: وقد ذكر الحافظ 

ٕن التحذير مـفؿ تحذير ، ساحتفؿ بشلء أن يربؤا إذا اهتؿقا، والعؾؿاء، العؾؿ
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. َطَؾك ِرْسِؾُؽَؿا»: قال، مع سالمة طرضف ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فاكظر إلك رسقل، مـ طؾؿفؿ

َفا َصِػقَّةُ   .«بِـُْت ُحَقل   إكَّ

  ُسْبَحانَ : َفَؼآ»: قوله
ِ
 :«اهَّلل

 .لغقر ذلؽويمتك هبا ، ولؾتـزيف، كؾؿة يمتك هبا لؾتعظقؿ

  َيا َرُسقَل »: قوله
ِ
 :«اهَّلل

 .بالرسالة ملسو هيلع هللا ىلصدطاء الـبل : فيه

ـِ »: قوله ـْ اْب
ْقَطاَن َيْجِري مِ مِ  إنا الشا  :«آَدَم َمْجَرى الدا

 .خالًفا لؿا يزطؿف العؼالكققن مـ إكؽار الؿس، دلقؾ طؾك إثبات الؿس: فيه

 .سرطة دخقل الشقطان يف اإلكسان: وفيه

 .الشقطان طؾك إغقاء اإلكسانحرص : وفيه

 .أن الشقطان قد يقسقس لؽ بؿا ٓ يؿؽـ: وفيه

َفا َصِػقَّةُ . َطَؾك ِرْسِؾُؽَؿا»: ملسو هيلع هللا ىلصفاكظر لؿا قال الـبل  كان متػطـًا ، «بِـُْت ُحَقل   إكَّ

ربؿا يؼقل أول شلء مـ هذه التل ، ولف وساوس، أن الشقطان ربؿا تالطب هبؿا

 ؟ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  مع رسقل

وهؽذا الشقطان ، أو لعؾفا لقست زوجة لف، ويؼقل لعؾفا زوجة لفثؿ يلتقف 

 .فعؾك اإلكسان بؼدر آستطاطة أن يؼطع مداخؾ الشقطان، يؾعب باإلكسان

 ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ﴿: يف شلكف اهلل  وقد قال

 .[22: إطراف] ﴾ہ ہ ہ ہ ۀ

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: مبقـًا لؾؿس الشقطاين اهلل  وقد قال

 .[223: البؼرة] ﴾ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ
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ا»: قوله ل ُقُؾقبُِؽَؿا َشرًّ
 :«َأْو َقاَل َشْقًئا - َوإِكِّل َخِشقُت َأْن َيْؼِذَف فِ

 .ملسو هيلع هللا ىلصفقفؾؽان إذا قذف يف قؾقهبؿ شقًئا طؾك الـبل 

 وهؽذا لقؽـ جؿقع مـ، طؾك سالمة قؾقب أصحابف ملسو هيلع هللا ىلصحرص الـبل : وفيه

 .ومـ إلقف، وأطقاكف، قؾقب إخقاكفيتقلك شمون الدطقة أن يؽقن حريًصا طؾك سالمة 

 .وصقاكة الؿؽان الذي أكت فقف، صقاكة العؾؿ: وفيه

 :تخقف الشر: وفيه

ـْ لَِتَقّققثثثثفِ   َطَرْفثثُت الّشثثرَّ ٓ لِؾّشثثرِّ َلؽِثث

 

ـَ الخقر يؼْع فقثفِ   ـْ لَْؿ َيْعرِِف الّشرَّ م  َوَم

فساد الؼؾب يؾحؼف  ٕن؛ أن الشقطان حريص طؾك إفساد قؾب الؿممـ: وفيه 

َأٓ َوإِنَّ فِل اْلَجَسِد ُمْضَغًة إَِذا »: ڤ بـ بشقر ويف حديث الـعؿان، فساد كؾ جارحف

 .(1)«َأٓ َوِهَل الَْؼْؾُب ، َوإَِذا َفَسَدْت َفَسَد الَْجَسُد ُكؾُّفُ ، َصَؾَحْت َصَؾَح اْلَجَسُد ُكؾُّفُ 

َفا َجاَءْت َتُزوُرُه ِفل »: قوله  :«اْطتَِؽافِِف فِل اْلَؿْسِجدِ َأكَّ

 .وأن ذلؽ ٓ يمثر طؾك الؿعتََؽػ، جقاز زيارة الؿرأة لزوجفا يف الؿعتََؽػ: وفيه

ـْ َرَمَضانَ »: قوله ل اْلَعْشرِ إََواِخرِ ِم
 :«فِ

، كان أغؾبف يف العشر إواخر مـ رمضان ملسو هيلع هللا ىلصبقان أن اطتؽاف الـبل : فيه

 .وأكف أكؿؾ أكقاع آطتؽاف

َثْت ِطـَْدُه َساَطةً »: قوله  :«َفَتَحدَّ

 .الؿراد بالساطة هـا الػرتة مـ الزمـ

 :«ُثؿَّ َقاَمْت َتـَْؼِؾُب »: قوله

 .ويقمفا، ولعؾفا جاءتف يف كقبتفا، الرجقع بعد قضاء الحاجة إلك البقت: فيه
                                                                                       

 .ڤبـ بشقر  (، مـ حديث الـعؿان3311(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )32أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)
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ُّ
: ِطـَْد َباِب ُأمِّ َسَؾَؿةَ َحتاك إَذا َبَؾَغْت َباَب اْلَؿْسِجِد ، َمَعَفا َيْؼؾُِبَفا ملسو هيلع هللا ىلص َفَؼاَم الـابِل

َفا َصِػقَّةُ . َطَؾك ِرْسِؾُؽَؿا»: الرجؾقـ فؼال ملسو هيلع هللا ىلصرأى الـبل   .(1)«بِـُْت ُحَقل   إكَّ

 

 

  

                                                                                       

وأربع مائة  وثالثقـ هبذا كؽقن قد اكتفقـا مـ كتاب الصقام يف الخامس طشر مـ شعبان لعام تسعة (1)

 اهلل طؾقـا وطؾك الـاس ولؽـ أكثر الـاس ٓ يشؽرون. وألػ، و هذا مـ فضؾ
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 إفادٗ ذّٖ األفَاو

 بػسح

 عندٗ األحهاو مً نالو خري األىاو

 

 

 دراملكدم٘

 

وأشفد  اهلل وأشفد أن ٓ إلف إٓ، اهلل والصالة والسالم طؾك رسقل، الحؿد هلل

 .أن محؿًدا طبده ورسقلف

 :أَا بعد 

 .ففذا شرح مختصر لؽتاب الحج مـ طؿدة إحؽام
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 درنتاب احلج

 
 كتاب الحج

 (1)[نتاب احلج]

l: 

 .الؼصد ويؼال فقف الَحج بالػتح والِحج بالؽسر: الحج يف الؾغة

 .يف وقت مخصقص، بؼصد مؽة هلل  هق التعبد: ويف آصطالح

 .هذا الققت الؿخصقص وسقليت بقان

 ڤ - طباس كؿا يف حديث ابـ  اهلل أو بؽة هل البؾد الذي حرمف، ومؽة

ْمفا الـَّاُس  إنَّ » :ملسو هيلع هللا ىلص قال الـبل، يف الصحقحقـ َة ولؿ يحرِّ َم َمؽَّ  .(2)«اهَّللَ حرَّ

ـْ َطباادِ  ِف َطبْدِ  وجاء َط ـْ َطؿِّ ـِ َتِؿقٍؿ َط   ْب
ِ
ـِ َزْيدِ  اهلل ـِ َطاِصؿٍ  ْب   َأنا َرُسقَل ، ْب

ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

َم إِْبَراِهقُؿ »: َقاَل  ْمُت اْلَؿِديـََة َكَؿا َحرَّ َْهِؾَفا َوإِكِّل َحرَّ
ِٕ َة َوَدَطا  َم َمؽَّ إِنَّ إِْبَراِهقَؿ َحرَّ

ةَ  َْهِؾ َمؽَّ ِٕ َها بِِؿْثَؾْل َما َدَطا بِِف إِْبَراِهقُؿ  ل َصاِطَفا َوُمدِّ
َة َوإِكِّل َدَطْقُت فِ  .(3)«َمؽَّ

 .الحرم حدود بقـ وأكف ،البالغ باب مـ  إبراهقؿ إلك أضقػ التحريؿ فؾعؾ

 :ذنس سدٚد اؿسّ 

 .ويبعد طـ الؿسجد باثـقـ وطشريـ كقؾق مرت، الحديبقة: غرًبا
                                                                                       

السادس طشر مـ شعبان لعام ألػ وأربع مائة وتسع وثالثقـ، يف مسجد الصحابة، بالغقضة،  يف يقم (1)

 كشرع: يف كتاب الحج، مـ كتاب طؿدة إحؽام.

 (.3131(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )301أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (2)

 (.3160(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )2321أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (3)
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 .ويبعد طـ الؿسجد خؿسة طشر كقؾق مرت، وادي طركة: وشرًقا

 .خؿسة طشر كقؾق مرت: ومـ جفة الجعراكة

 .وهق مـ جفة الؿديـة، كقؾق مرت سبعة: ومـ جفة التـعقؿ

 .أضاءت لقـ طؾك صريؼ القؿـ طؾك مسافة اثـل طشر كقؾق مرت: ومـ جفة الجـقب

 :وقد كظؿفا بعضفؿ بؼقلف 

ـْ َأْرِض صِقَبثثةَ   َولِْؾَحثثَرِم التَّْحثثثثِديُد ِمثث

 

 َثاَلَثثثثُة َأْمَقثثثثاٍل إَذا ُرْمثثثت إْتَؼثثثثثثثثثاَكفْ  

 ِطثثثثثَراٌق َوَصائِثثثثثثثٌػ َوَسثثثْبَعُة َأْمَقثثثثاٍل  

 

ُة َطْشثثٌر ُثثثؿَّ تِْسثثٌع ِجْعثثثثثثَراَكفْ    َوُجثثثثدَّ

ـٍ َسْبثثثثٌع بَِتْؼثثِديِؿ ِسقـِثثثثثثَفا  ـْ َيَؿثث  َوِمثث

 

ْؿثثت َفاْشثثُؽْر لَِربِّثثؽ إْحَسثثاَكفُ    َوَقثثْد َكؾَّ

 ڳ ڳ ڳ ڳ﴿: أكف أول بقت وضع لؾـاس قال تعالك: ذكر خصائص الحرم 

 .[12-16: آل طؿران] ﴾ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

 .طـده طـد البقت ملسو هيلع هللا ىلص الحجر الذي صؾك الـبل، الؿراد بؿؼام إبراهقؿ: ققؾ

، والؿبقت بؿزدلػة، مؼامات إبراهقؿ مـ القققف بعرفة: وققؾ الؿراد بف

وٓ ماكع ، بـ باز وهق اختقار الشقخ، وهذا أضفر، ورمل الجؿار، والؿبقت بؿـك

 .القجفقـأن ُتػسر أية وُتحَؿؾ طؾك 

 :املساد َٔ املطذد اؿساّ 

 ٱ﴿: قال تعالك، مسجد الؽعبة، والؿسجد الحرام قد أصؾؼ ويراد بف

 . [3: اإلسراء] ﴾ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

 مح جح مج حج يث ىث﴿: اهلل  قال، الحرم أجؿع: ويطؾؼ ويراد بف

 .[316]البؼرة:  ﴾مخ حخ جخ

يضاطػ فقف الصالة اختؾػ الـاس يف الؿؽان الذي ، وبسبب هذا اإلصالق
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 .يف الحرم

أو ، فحقثؿا صؾقا فؾفؿ مائة ألػ صالة، الحرم كؾف فإلك أك فذهب الجؿفقر

وصالٌة يف الؿسجِد الحراِم أفضُؾ مـ مائِة ألِػ صالٍة »: لؿا جاء يف الحديث، أكثر

 .(1)«فقؿا سقاهُ 

 .وكالهؿا ثابت، «ألِػ صالٍة ٍ فقؿا سقاهُ  مائةَ  تعِدُل »: ويف رواية

لرواية ، وذهب جؿع مـ أهؾ العؾؿ إلك أن الؿػاضؾة متعؾؼٌة بؿسجد الؽعبة

وهذا اختقار مشائخـا والشقخ ، «وصالة يف مسجد الؽعبة»: جاءت طـد مسؾؿ

 .اهلل طؾقفؿ أجؿعقـ العثقؿقـ رحؿة ابـ

إٓ أهنا يف الؿسجد الحرام ، وبالجؿؾة فالصالة يف جؿقع الحرم لفا فضقؾة

 .طؾقفا والحديث داٌل ، أفضؾ

يا : قؾُت : قال ڤلحديث أبل ذر  : بـل يف إرض ثؿ إكف أول مسجد

  رسقَل 
ِ
ُل؟ قال أيُّ مسجدٍ ، اهلل : قؾُت ، الؿسجُد الحرامُ : ُوِضَع يف إرِض أوا

؟ قال ثؿ  .(2)«الؿسجُد إقصك: أيُّ

 :ٚيًشسّ خصا٥ص نجري٠ 

وٓ ُتؾتؼط ، خالهوٓ ُيختؾك ، فال ُيعَضد شقكة، وقد ُألػت فقف الؿصـػات

ع فقف آمـا، لؼطتف إٓ لؿـشد  .وٓ يـبغل أن ُيروا

 .الركـ الخامس مـ أركان اإلسالم: الحج هق

لرواية جاءت ، وذهب البخاري مع جؿع مـ أهؾ العؾؿ إلك أكف الركـ الرابع

                                                                                       

 .(3106) ماجف أخرجف ابـ (1)

 (.320(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )1166أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (2)
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ـِ    َقاَل َرُسقُل : َقاَل ، ڤ ُطَؿرَ  َطـ ِاْب
ِ
ْساَلُم َطَؾك »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َشَفاَدِة ، َخْؿسٍ ُبـَِل اإْلِ

 َّٓ َٓ إَِلَف إِ ًدا َرُسقُل  َأْن    اهَّللُ َوَأنَّ ُمَحؿَّ
ِ
اَلةِ ، اهَّلل َكاةِ ، َوإَِقاِم الصَّ ، َواْلَحجِّ ، َوإِيَتاِء الزَّ

 .(1)«َوَصْقِم َرَمَضانَ 

 :والرواية الؿشفقرة بتؼديؿ الصقم طؾك الحج وهذا هق إضفر

 .يف السـة الثاكقة مـ الفجرةفؽان فرضف ، ٕن الصقم فرض قبؾ الحج

طؾك الؼقل الصحقح مـ أققال ، يف السـة التاسعة لؾفجرةالحج إكؿا فرض و

 .أهؾ العؾؿ

الؿشركقـ  وذلؽ لبؼاء بعض؛ يف السـة التاسعة مـ الفجرة ملسو هيلع هللا ىلص ولؿ يحج الـبل

 .صقاف العراة: مثؾ، ولقجقد بعض الؿـؽرات؛ يف الحج

ـْ َأبِل بَْؽرٍ  ڤ برباءة مع أبل بؽر ملسو هيلع هللا ىلص وقد بعث الـبل  »: ڤ فَع
ا
 ملسو هيلع هللا ىلص َأنا الـابِل

ةَ  َْهِؾ َمؽا
ِ
َٓ َيُطقُف بِاْلَبْقِت ُطْرَيانٌ ، َٓ َيُحجُّ َبْعَد اْلَعاِم ُمْشِرك: َبَعَثُف بَِبَراَءٌة ٕ َٓ ، َو َو

ٓا َكْػٌس ُمْسؾَِؿةٌ  ـَ َرُسقلِ ، َيْدُخُؾ اْلَجـاَة إِ ـْ َكاَن َبْقـَُف َوَبْق   َم
ِ
ةٌ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َفَلَجُؾُف إَِلك ، ُمدا

تِفِ  ـَ َوَرُسقُلفُ ، ُمدا ق
ـَ اْلُؿْشِركِ

 ، َفَساَر بَِفا َثاَلًثا: َقاَل ، َواهلُل َبِريٌء مِ
 
ُثؿا َقاَل لَِعؾِل

 
َ
 َأَبا َبْؽرٍ ، اْلَحْؼفُ »: اهلُل َتَعاَلك َطـْفُ  َرِضل

ا
ْغَفا َأْكَت ، َفُردا َطَؾل : اَل قَ ، َفَػَعَؾ : َقاَل ، «َوَبؾِّ

 
ِّ
ا َقِدَم َطَؾك الـابِل   َيا َرُسقَل : َقاَل ، َأُبق َبْؽٍر َبَؽك ملسو هيلع هللا ىلص َفَؾؿا

ِ
ٌء ؟ َقاَل ، اهلل

ْ
 َشل

ا
: َحَدَث فِل

َّٓ َخْقرٌ » َّٓ َأَكا، َما َحَدَث فِقَؽ إِ َغُف إِ َٓ ُيَبؾِّ ـْ ُأِمْرُت َأْن 
 .(2)«َأْو َرُجٌؾ ِمـِّل، َوَلؽِ

ـَ يقم الـاْحِر »: قال ڤ وطـ أبل هريرة كِق ِة يف ُمَمذِّ بََعثَـِل أبق بَْؽٍر يف تِْؾَؽ اْلَحجا
                                                                                       

 س(.36(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )8أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)

(، الؾػظ 3112( ويف مقاضع كثقرة، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )1633أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (2)

 (،1013، 823، وأخرجف الرتمذي برقؿ: )«ٓ يحج يف البقت مشرك، ويطقف بالبقت طريان»إول مـف، لػظ: 

 (، بللػاظ متؼاربة بلتؿ مـ لػظ الصحقحقـ.2138والـسائل برقؿ: )
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َٓ َيُحجا بَْعَد اْلَعاِم ُمْشِرٌك وٓ َيُطقَف بِاْلبَقِْت ُطْرَيانٌ  ُن بِِؿـًك أٓ   .(1)«كَُمذِّ

 ٿ﴿: اهلل  كؿا قال، ومـع الؿشركقن مـ دخقل الحرم ٕهنؿ كجس

 . [28: التقبة] ﴾ٿ ٿ

 .بقان ٕهؿقة تؿقز الؿسؾؿ الؿستؼقؿ طـ غقره ويف هذا

 :ذنس اؿه١ُ َٔ تأخس سر ايٓيب  

 :وطـ الؿبادرة بف هل بلمقر، طـ الحج ملسو هيلع هللا ىلص والحؽؿة مـ تلخر الـبل

حتك يتؿقز الؿسؾؿقن طـ الؿشركقـ بحقث ٓ يليت مبطٌؾ مـ الؿبطؾقـ يقم : إول

 :حجف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل بالبقت طراة وإقراروصافقا ، ملسو هيلع هللا ىلص ويؼقل قد حج الؽػار مع الـبل، إيام

َؾثثثعْ  ثثثل َطْصثثثرِِه ُثثثثؿَّ اِصَّ
 َوَمثثثا َجثثثَرى فِ

 

ُه َفْؾُقتََّبثثثثثثثثثثعْ    َطَؾْقثثثثثثثِف إِْن َأَقثثثثثثثثثثثثثثثرَّ

 ملسو هيلع هللا ىلص ُتطفر الؽعبة مـ هذه الؿـؽرات والؿخالػات حتك يحج الـبل: الثاين 

 .طؾك أكؿؾ الفقئات ويشتغؾ ببقان الؿـاسؽ

 .يحضر مـسؽ الحج أكثر طدد مـ الؿسؾؿقـأراد أن  ملسو هيلع هللا ىلص أن الـبل: الثالث

 :ذنس غسٚط ٚدٛب اؿر 

 .مستطقع، حر، طاقؾ، بالغ، مسؾؿ أكف ٓ يجب إٓ طؾك

 :ٚقد قطُٗا أٌٖ ايعًِ إىل ثالث١ أْٛاع 

فنذا حج ، واإلسالم، العؼؾ، وهذا يشرتط فقف: شرط وجقب وصحة: إول

 .أو الؽافر ٓ ُيؼبؾ حجفؿ، الؿجـقن

 .وهق البؾقغ والحرية، إجزاءٍ شرط : الثاين

 .وٓ يجزئف طـ حجة اإلسالم، فؾق حج الطػؾ ُكتب لف حج
                                                                                       

 .(161) البخاريأخرجف  (1)
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 .وٓ يجزئف طـ حجة اإلسالم، ب لف حجتِ كُ  ولق حج العبد

 .شرط وجقب فؼط وهق آستطاطة: الثالث

  وغقره طـ ابـ، (831) فؼد جاء حديث طـد الرتمذي
ِّ
أكاُف  ملسو هيلع هللا ىلص طؿر طـ الـابل

اِحؾةُ »: فؼاَل ، آستطاطةِ ُسئَِؾ طـ  اُد والرا  .«الزا

، وجاء طـ غقره وقد ذكرها الدارقطـل يف ســف، ضعقػ، بـ يزيد وفقف إبراهقؿ

 .وزاد بعضفؿ أمـ الطريؼ لمفاقل، والذي طؾقف العؾؿاء أن آستطاطة الزاد والراحؾة

، مـفا فنكف ٓ يجقز لفا أن تحج إٓ مع محرم: وجقد الؿحرم لؾؿرأة: الرابع

 .ومـ زوجفا

 :ذنس ايصفات اييت ػب إٔ تتٛفس يف احملَسّ 

 .طاقاًل  - ٣  .بالًغا - ٢  .رجاًل  - ١

 .الذي يحرم طؾقف التزوج مـ هذه الؿرأة مطؾًؼا، مـ ذوي الؼرابة - ٤

 َواْلَقْقِم »: ملسو هيلع هللا ىلص قال الـبل: قال ڤفعـ أبل هريرة 
ِ
ـُ بَِاهَّلل ٓ َيِحؾُّ ْٓمَرَأٍة ُتْمِم

َر َمِسقَرَة َيْقٍم َوَلْقَؾٍة إَّٓ َوَمَعَفا ُحْرَمثةٌ 
 .(1)«أِخرِ َأْن ُتَسافِ

ِخرِ ُتَسافُِر َمِسقَرَة َثاَلِث َلَقاٍل »: َوفِل ِرَواَيةٍ  ْٔ  َواْلَقْقِم ا
ِ
ـُ بِاهَّلل ْمَرَأٍة ُتْمِم

ِ
َٓ َيِحؾُّ ٓ

َّٓ َوَمَعَفا ُذو َمْحَرمٍ   .«إِ

َّٓ َوَمَعَفا ُذو َمْحَرٍم ِمـَْفا َأْو َٓ تُ »: َوفِل ِرَواَيةٍ  ْهِر إِ ـَ الدَّ ـِ ِم رِ اْلَؿْرَأُة َيْقَمْق
َسافِ

ـِ َوفِل ِرَواَيةٍ : َزْوُجَفا َوفِل ِرَواَيةٍ  ْمَرَأِة : َكَفك َأْن ُتَسافَِر اْلَؿْرَأُة َمِسقَرَة َيْقَمْق
ِ
َٓ َيِحؾُّ ٓ

َّٓ َوَمَعَفا ُذو ُحْرَمٍة ِمـَْفا َوفِل ِرَواَيةٍ ُمْسِؾَؿٍة ُتَسافُِر َمِسقَرَة َلْقَؾٍة  ْمَرَأِة : إِ
ِ
َٓ َيِحؾُّ ٓ

َّٓ َمَع ِذي َمْحَرمٍ  ُر َمِسقَرَة َيْقٍم إِ
ِخرِ ُتَسافِ ْٔ  َواْلَقْقِم ا

ِ
ـُ بِاهَّلل  .«ُتْمِم

                                                                                       

 (.3111(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3088أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)
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 .«َمِسقَرَة َيْقٍم َوَلْقَؾةٍ »: َوفِل ِرَواَيةٍ 

َّٓ َمَع ِذي َمْحَرمٍ َٓ ُتَسافِرِ امْ »: َوفِل ِرَواَيةٍ   .«َرَأٌة إِ

 :(13/ 26قال شقخ اإلسالم كؿا يف مجؿقع الػتاوى )

َٓ َمْحَرَم  ـْ الـَِّؽاِح َو
ـَ َوَقْد َيئَِسْت مِ تِل َلْؿ َيِحْض ـْ اْلَؼَقاِطِد الالا

)إْن َكاَكْت مِ

ْ اْلُعَؾَؿاِء َأْن َتُحجا . َلَفا
ـِ َفنِكاُف َيُجقُز فِل َأَحِد َقْقَلل َواَيَتْق ـْ َتْلَمـُُف َوُهَق إْحَدى الرِّ َمَع َم

)
ِّ
افِِعل ـْ َأْحَؿد َوَمْذَهُب َمالٍِؽ َوالشا  هـا. َط

  :سهِ دخٍٛ املػسنني اؿسّ املهٞ 

وإن كان ، وٓ يجقز لؾؿشركقـ مطؾًؼا دخقل الؿسجد الحرام كؿا تؼدم

بـ أثال يف  ثؿامة ملسو هيلع هللا ىلص فؼد ربط الـبل، يجقز إدخال الؿشركقـ إلك بؼقة الؿساجد

 .مسجده يف الؿديـة يعرض طؾقف اإلسالم

  :سهِ اؿر ٚايعُس٠ ع٢ً املهًف 

كؼؾف ، كؿا هق ققل جؿاهقر العؾؿاء، والقاجب طؾك الؿسؾؿ الحج والعؿرة

 .البغقي يف شرح السـة

وذهب شقخ اإلسالم كؿا هق مذهب أبل حـقػة ومالؽ إلك الؼقل بعدم 

 .والصحقح القجقب، القجقب

 
ِّ
ـٍ اْلُعَؼْقؾِل َأكاُف َأَتك ، ڤ ومؿا يدل طؾك وجقهبا ما جاء مـ حديث َأبِل َرِزي

 
ا
 إِنا َأبِل َشْقٌخ َكبِقرٌ  َيا َرُسقَل »: َفَؼاَل  ملسو هيلع هللا ىلص الـابِل

ِ
َٓ اْلُعْؿَرةَ ، اهلل ، َٓ َيْسَتطِقُع اْلَحجا َو

ـَ َقاَل  ْع َٓ الظا ـْ َأبِقَؽ َواْطَتِؿرْ »: َو  .(1)««ُحجَّ َط
                                                                                       

(، وهق يف 2106(، وابـ ماجف )2612(، والـسائل )110(، والرتمذي )3830أخرجف أبق داود ) (1)

 (.3223) برقؿ الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل 
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  يا رسقَل  ڤ وققل طائشة
ِ
ُكجاِهُد ؟  أفال، ُتَرى الِجفاَد أْفضَؾ العؿؾِ ، اهلل

َـّ أفضَؾ الِجفاِد َحجٌّ َمْبرورٌ »: قال
 .(1)«لؽِ

 .«والعؿرة»: (2)ويف رواية خارج الصحقح

ـ يجب طؾقف الحج: (174/ 3قدامف يف الؿغـل ) قال ابـ  هـا. وتجب العؿرة طؾك م

سئؾ طـ  ملسو هيلع هللا ىلص أن الـبل»: (113) الرتمذيطـد  ڤ وأما حديث جابر

ففق حديث ضعقػ مـ  «ٓ وإن تعتؿروا ففق أفضؾ»: العؿرة أواجبة هل قال

 .بـ أرصاة وقد طـعـ وهق ضعقػ ومدلس صريؼ حجاج

 :لحديث أبل هريرة يف الصحقحقـ: والحج واجب يف العؿر مرة واحدة

  خطَبـا رسقُل »: قال
ِ
اهَّللُ قد فرَض طَؾقؽُؿ  الـَّاُس إنَّ يا أيُّفا : فؼاَل ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

قا ؟ فَسَؽَت حتاك قاَلفا ثالًثا َأُكؾا طاٍم يا رسقَل : فؼاَل رجٌؾ ، الحجَّ فُحجُّ
ِ
فؼاَل ، اهلل

  فنكَّؿا هَؾَؽ َمـ ، وما استطعُتْؿ َذروين ما تَرْكُتُؽؿ، كعؿ لقجَبْت : َلق قؾُت

 .(3)«طَؾك أكبقائِِفؿكاَن قبَؾُؽؿ بَِؽثرِة سمالِِفؿ واختالفِِفؿ 

 .مع أكف ركـ مـ أركان اإلسالم، والحج فضؾف طظقؿ: فضؾ الحج

: لؿا ُسئؾ طـ أفضؾ إطؿال ؟ قال ملسو هيلع هللا ىلص قال الـبل، فػل الصحقحقـ

 .(4)ڤ - طـ أبل هريرة، متػؼ طؾقف، «مبرورٌ  َحٌج »

ف خرَج ِمـ ذكقبِف كَققِم ولدتفُ  فؾؿ يرُفْث ولؿ يػُسْؼ  حجَّ  َمـ»: ملسو هيلع هللا ىلص وقال  .(5)«أمُّ
                                                                                       

 (.3320أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)

 (.2103ابـ ماجة ) طـد (2)

 (.3112أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (3)

 (.81(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )26أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (4)

 (.3130(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3820أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (5)
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 .ڤ طـ أبل هريرة، متػؼ طؾقف

ـَ »: طباس بـحقه طـ ابـ وجاء، مسعقد وقال كؿا يف حديث ابـ تابِعقا بْق

كقَب كؿا َيـْػل الؽِقُر خَبَث الحديِد : الحجِّ والُعْؿرةِ  فنكَّفؿا َيـِْػقاِن الػؼَر والذُّ

ةِ  هِب والِػضَّ  .(1)«والذَّ

الَْحجُّ الَْؿبُْروُر لقس لف َجَزاٌء إٓ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل قال رسقل: قال ڤ وطـ أبل هريرة

أي الحج  ملسو هيلع هللا ىلصسئؾ الـبل »: أي الحج أفضؾ فؼال ملسو هيلع هللا ىلص وقد سئؾ الـبل، (2)«الَْجـَّةُ 

هق : والثج، هق رفع الصقت بالتؾبقة والذكر: والعج، (3)«العج والثج: ؟ قالأفضؾ

 .كحر البدن

طـ غقره أن طـ كػسف وطـ غقره لؽـ يشرتط يف حجف  ويجقز أن يحج العبد

 .يؽقن قد حج طـ كػسف

 : بـ طباس طـ طبداهلل
ا
، ُشْبُرَمةَ  لبقؽ طـ: َسِؿَع رجاًل يؼقل ملسو هيلع هللا ىلص أن الـبل

 
ُّ
طـ  َأَحَجْجَت : قال، أٌخ لل أو قريٌب لل: ؟ قالَمـ ُشْبُرَمةُ »: ملسو هيلع هللا ىلص فؼال الـبل

 .(4)«طـ ُشْبُرَمةَ  ثؿ، كػِسؽ طـ ُحجَّ : قال، ٓ: ؟ قالكػِسؽ

َيُجقُز لِْؾَؿْرَأِة َأْن : (13/ 26كؿا يف مجؿقع الػتاوى )قال شقخ اإلسالم 

َػاِق اْلُعَؾَؿاِء َسَقاٌء َكاَكْت  ـْ اْمَرَأٍة ُأْخَرى بِاتِّ بِـْتَِفا َوَكَذلَِؽ  بِـَْتَفا َأْو َغْقرَ  َتُحجا َط

َْرَبَعِة وَ  ْٕ ِة ا ؿا
َئِ ْٕ ُجِؾ ِطـَْد ا ـْ الرا َأَمَر »ُجْؿُفقِر اْلُعَؾَؿاِء َكَؿا َيُجقُز َأْن َتُحجا اْلَؿْرَأُة َط

                                                                                       

(، وهق يف 2610برقؿ: )(، وابـ ماجف 2613(، والـسائل برقؿ: )830أخرجف الرتمذي برقؿ: ) (1)

 .الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل 

 (.3111(، ومسؾؿ )3221البخاري ) (2)

 (، طـ أبل بؽر رضل اهلل طـف ولف شقاهد.822أخرجف الرتمذي ) (3)

ـ ماجف برقؿ: )3833أخرجف أبق داود برقؿ: ) (4)  .(، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل 2101(، واب
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ُّ
ا َقاَلْت  ملسو هيلع هللا ىلص الـابِل ـْ َأبِقَفا َلؿا  إنا  َيا َرُسقَل : اْلَؿْرَأَة الخثعؿقة َأْن َتُحجا َط

ِ
اهلل

 فِل اْلَحجِّ َطَؾك ِطَباِدِه َأْدَرَكْت َأبِل َوُهَق َشْقٌخ َكبِقرٌ  َفِريَضةَ 
ِ
 . اهلل

ُّ
َأْن  ملسو هيلع هللا ىلص َفَلَمَرَها الـابِل

ـْ َأبِقَفا ـْ إْحَرامَِفا «َتُحجا َط
ُجِؾ َأْكَؿُؾ مِ  هـا. َوَاهلُل َأْطَؾؿُ . َمَع َأنا إْحَراَم الرا

ـِ ، ويجقز أن يحج الصبل ـِ اْب َيا : َرَفَعِت اْمَرَأٌة َصبِقًّا َفَؼاَلْت »: َقاَل  َطبااسٍ  فَع

  َرُسقَل 
ِ
؟ َقاَل ، اهلل  .(1)«َأْجرٌ َوَلِؽ ، َكَعؿْ : َألَِفَذا َحجٌّ

 

 

  

                                                                                       

 (.3116أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (1)
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 درباب املْاقٔت

 

 [باُب املْاقِٔت]

l: 

 .ٕن الؿقؼات هق إصؾ يف دخقل الحج؛ جؿع مقؼات وبدأ هبا: «مقاققت»: قوله

 .ومؽاين، زماينٌ: والحج لف مقؼاتان

 پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ﴿: اهلل  فدلقؾف ققل، أما الزماين - ١

 . [312: البؼرة] ﴾ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

وقال ، هل شقال وذو الؼعدة وذو الحجة، إشفر الؿعؾقماتوهذه 

ٕكف يجقز أن يمخر ؛ والصحقح أهنا ذو الحجة أجؿع، ذو الحجة وطشر: بعضفؿ

 .كؿا هق معؾقم طـد بعض أهؾ العؾؿ، صقاف اإلفاضة إلك آخر ذي الحجة

، فنن شاء تؿتع، شقال كان متؾبًسا بالحج فؿـ أحرم بالحج بعد دخقل أول

 .- اهلل إن شاء - طؾك ما يليت بقاكف يف أكقاع الحج، وإن شاء قارن، ء أفردوإن شا

وسقليت ، خؿسة مقاققت ملسو هيلع هللا ىلص فؼد وقات الـبل، وأما الؿقاققت الؿؽاكقة - ٢

 .الؿقؼات السادس ڤ بـ الخطاب وزاد طؿر، بقاهنا يف إحاديث
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 ّقت ألٍل املدٓي٘ ذا »: رحدٓح

 د«،...اجلخف٘: ّألٍل الػاو، احللٔف٘

 

ـْ َطْبدِ  - 218   )َط
ِ
ـِ َطبَّاٍس  اهَّلل   َأنَّ َرُسقَل : ڤْب

ِ
َت َْٕهِؾ اْلَؿِديـَة ِ ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل َذا : َوقَّ

امِ ، اْلُحَؾْقَػةِ  : َوَْٕهِؾ اْلَقَؿـ ِ ، َقْرَن اْلَؿـَاِزلِ : َوَْٕهِؾ َكْجدٍ ، الُْجْحَػةَ : َوَْٕهِؾ الشَّ

ـْ  َـّ َلُفْؿ َولَِؿ َـّ  َيَؾْؿَؾَؿ ُه ـْ َغْقرِ َأْهِؾِف َـّ ِم ـْ َأَراَد اْلَحجَّ َأْو اْلُعْؿَرةَ ، َأَتك َطَؾْقِف ، ِمؿَّ

ـْ َكاَن ُدوَن َذلَِؽ  ـْ َحْقُث َأْكَشلَ : َوَم ةَ ، َفِؿ ـْ َمؽَّ َة ِم  .((1)«َحتَّك َأْهُؾ َمؽَّ

ـْ َطْبدِ  - 219   )وَط
ِ
ـِ ُطَؿَر  اهَّلل   َأنَّ َرُسقَل  ڤْب

ِ
ُيِفؾُّ َأْهُؾ اْلَؿِديـَِة »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

ـْ ِذي اْلُحَؾْقَػةِ  ـْ اْلُجْحَػةِ ، ِم اِم ِم ـْ َقْرنٍ ، َوَأْهُؾ الشَّ َوَبَؾَغـِل َأنَّ : َقاَل ، َوَأْهُؾ َكْجٍد ِم

  َرُسقَل 
ِ
ـْ َيَؾْؿَؾؿَ »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل ـِ ِم  .((2)«َوُيِفؾُّ َأْهُؾ اْلَقَؿ

l: 

 .الؿؽاكقة لؾحجساق الؿصـػ الحديثقـ لبقان الؿقاققت 

وقد كظؿفا بعضفؿ ، هؿا العؿدة يف أحاديث الؿقاققت، وهذان الحديثان

 :الؿقاققت بؼقلف

 ِطثثثثثْرق العثثثثثراِق يؾؿؾثثثثثؿ القثثثثثثثؿـ

 

 وبثثثثذي الُحؾقػثثثثة ُيحثثثثرم الؿثثثثدين 

 الشثثثثاُم إن مثثثثررت بفثثثثاُجحػثثثثُة و 

 

ـِ    وٕهثثثثثثؾ كجثثثثثثٍد قثثثثثثْرُن فاْسثثثثثثتِبِ
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َت َْٕهِؾ اْلَؿِديـَة»: قوله  :«َوقَّ

يليت مـ جفتفؿ فال يجقز لؿـ أراد الحج والعؿرة مجاوزة الؿقؼات إٓ ومـ 

 .بنحرام

 :«َذا اْلُحَؾْقَػةِ »: قوله

 «بقادي العؼقؼ»سؿل بذلؽ لؽثرة الحؾػاء فقف ففق كقع مـ العشب ويسؿك 

ولؿ تؽـ ، وهذه تسؿقة جاءت مـ طـد إتراك «بلبقار طؾل»ويسؿقف الـاس أن 

بـ أبل  حقث يعتؼد أن طؾل، طـده فقفا اطتؼاد خاصئ وبعضفؿ، بتسؿقٍة شرطقة

 .قاتؾ فقفا الجـ وهزمفؿ ڤ صالب

وهل تبعد طـ مؽة بلربع مائة ، «بؿسجد الشجرة»: ومسجدها يسؿك

وقد ارتبطت ، وتبعد طـ الؿديـة بحقالل ثالثة طشر كقؾق مرت، وطشريـ كقؾق مرت

 .بالؿديـة مع تؿدد البـقان

 .مؽةوهق أبعد الؿقاققت مـ 

 أيًضا مـ مر طؾك صريؼفؿ.«: َْٕهِؾ اْلَؿِديـَة»: وقوله

فؾق جاء القؿـل وبدأ الحج مـ الؿديـة لؾزمف اإلحرام مـ ذو حؾقػة، وٓ 

 يؾزمف العقدة إلك يؾؿؾؿ ٕمريـ:

 أن يف العقدة إلك يؾؿؾؿ مشؼة.إول: 

ـا ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل الثاين:  ـْ ، قد جعؾفـ لجؿقع مـ يؿر طؾقفـ لؼقلف: ُه َلُفْؿ َولَِؿ

ـا  ـْ َغْقِر َأْهؾِِف
ـا مِ  «َأَتك َطَؾْقِف

امِ »: قوله  :«َوَْٕهِؾ الشَّ

وهؿ سقريا وإردن وفؾسطقـ ومـ كان حذوهؿ ، أي وقت ٕهؾ الشام

 .ومـ مر طؾك صريؼفؿ، وإتراك، كلهؾ مصر
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 :«اْلُجْحَػةِ »: قوله

 .مرتوتبعد طـ مؽة بؿائة وثؿاكقـ كقؾق : تسؿك أن برابغ

 :«َوَْٕهِؾ َكْجدٍ »: قوله

وكجد تطؾؼ طؾك الؿؽان  ،ولؿـ جاء مـ جفتف، وقات ٕهؾ كجد، أي

 .الؿرتػع مـ إرض وهل شامؾة لؾرياض وما إلقفا

 :«َقْرَن اْلَؿـَاِزلِ »: قوله

 .ويبعد طـ مؽة بخؿسة وسبعقـ كقؾق مرتا: «بالسقؾ الؽبقر»: ويسؿك أن

 .أي وقت ٕهؾ القؿـ ومـ كان حذوهؿ: «َوَْٕهِؾ اْلَقَؿـ»: قوله

مثؾ السقدان مقؼاهتؿ مقؼات القؿـ وأما مـ ذهب إلك أن مقؼات مـ يليت 

ولؿ يقافؼ العؾؿاء قاضل ، فؼقلفؿ مردود، أو البحر جدة، طؾك صريؼ الطائرة

 .بؾ ردوا طؾقف، يف حقـف قطر طؾك هذه الػتقى التل أفتاها

 :«َيَؾْؿَؾؿَ »: قوله

تحاذي يؾؿؾؿ وهق ، «السعدية»كسبة إلك قرية يؼال لفا : بالسعديةيسؿك أن 

 .طؾك بعد مائة وطشريـ كقؾق مرت مـ مؽة

 .فؼد اختؾػ العؾؿاء يف مـ وقتفا: «ذات طرٍق »وأما مقؼات 

ـِ  ڤ بـ الخطاب والجؿفقر طؾك أن الذي وقتفا طؿر فػل البخاري َط

ـِ  ا ُفتَِح َهَذاِن : َقاَل ، ڤُطَؿَر  اْب ـَ : َفَؼاُلقا، الِؿْصَراِن َأَتْقا ُطَؿرَ َلؿا ، َيا َأمِقَر الُؿْممِـِق

  إِنا َرُسقَل »
ِ
َْهِؾ َكْجٍد َقْرًكا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ِ
ـْ َصِريِؼـَا، «َحدا ٕ َوإِكاا إِْن َأَرْدَكا َقْركًا ، َوُهَق َجْقٌر َط

ـْ َصِريِؼُؽؿْ : َقاَل ، َشؼا َطَؾْقـَا
 .(1)َلُفْؿ َذاَت ِطْرٍق  َفَحدا ، َفاْكُظُروا َحْذَوَها مِ
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ـ طبداهلل يف مسؾؿ مع أكف جاء يف حديث جابر  .(1)«وقات ذات طرٍق  ملسو هيلع هللا ىلص أن الـبل»: ب

 .فرواه طؾك الشؽ: وأحسبف قال: ولؽـ الراوي قال

 .ڤطؿر  وابـ، طباس وجاء طـ ابـ

وأما مـ حقث أكف ، وكؾفا أحاديث حؽؿ طؾقفا بعض أهؾ العؾؿ بالضعػ

 .وكؾ سـة ڤ وإما بتقققت طؿر ملسو هيلع هللا ىلص إما بتقققت الـبلمقؼاٌت ففق مقؼات 

 .ويبعد طـ مؽة مائة كقؾق مرت: ويسؿك أن بالضريبة

ثؿ يؿر بؿقؼات ، كالذي يؿر بؿقؼات ذي الحؾقػة، ومـ مر بؿقؼاتقـ

 يؾزمف اإلحرام مـ الؿقؼات إول، الجحػة

ٓ ، يعتؿرأن  ثؿ بدا لف، ولق جاوز الؿقؼات غقر كاو طؾك الحج أو العؿرة

 .وإكؿا يفؾ مـ حقث أكشل وكقى، يؾزمف العقدة إلك الؿقؼات

 .كؿا ذهب إلقف بعضفؿ، واإلحرام لقس طؾك كؾ مـ أراد دخقل مؽة

: ملسو هيلع هللا ىلص بؾ الصحقح أكف ٓ يجب إٓ طؾك مـ أراد الحج والعؿرة لؼقل الـبل

 .«والعؿرةَ  الحجَّ  لؿـ أرادَ »

 .مـ الؿالبس بعض الـاس يظـ أن اإلحرام هق التجرد: تـبقف

 .اإلهالل بالـسؽ: بؾ اإلحرام هق

  :سهِ ايتذسد َٔ ايجٝاب 

ولقس لديؽ ، يف صائرة فربؿا أردت العؿرة وأكت، مـ واجبات اإلحرام

 .- لإلحرام - مالبس

ثؿ إذا وصؾت إلك الؿؽان الذي ، أو لبقؽ طؿرة، فؾؽ أن تؼقل لبقؽ حجا
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 .تجد فقف مالبس اإلحرام تجردت

راويُؾ لَِؿـ لؿ يِجِد اإلزار َ»: ڤ طباس ابـوسقليت حديث  اِن ، السَّ والُخػَّ

ـِ  يِجدِ  لَِؿـ لؿ  (1).«الـَّعؾق

مبقـًا أن اإلكسان إذا أحرم وأهؾ بالحج أو العؿرة وطؾقف مالبسف الؿعتادة إن 

 والـبل، إكؿا ارتؽب محظقرا بقـؿا إذا لؿ يفؾ ترك ركـًا وواجبا، فعؾ ذلؽ متعؿًدا

 .(2)«واكزْع طـَؽ الُجبَّةَ ، الطِّقَب  اْغِسْؾ » أمقة حديث يعؾك ابـ يؼقل كؿا يف ملسو هيلع هللا ىلص

ولؿ يؾزمف حتك بالػدية طؾك ما يليت بقاكف يف هذه الؿسللة الخالفقة إن 

 .اهلل شاء

َـّ َلُفؿْ »: قوله  :«ُه

 .أي هذه الؿقاققت ٕهؾ بؾداهنـ

َـّ »: قوله ـْ َغْقرِ َأْهِؾِف َـّ ِم ـْ َأَتك َطَؾْقِف  :«َولَِؿ

يفؾ ، أو الشامل يليت مـ القؿـ، يفؾ مـ ذي الحؾقػة، القؿـل يليت مـ الؿديـة

 .مـ يؾؿؾؿ

ـْ َأَراَد اْلَحجَّ َأْو اْلُعْؿَرةَ »: قوله أي أن اإلحرام واجب طؾك مـ أراد : «ِمؿَّ

 .الـسؽ حًجا أو طؿرة

مؽة طام  ملسو هيلع هللا ىلص وقد دخؾ الـبل»؛ وٓ يجب اإلحرام طؾك كؾ مـ دخؾ مؽة

 .(3)ڤمتػؼ طؾقف طـ أكس « وطؾك رأِسف الؿغػرُ ، الػتح

ة » ملسو هيلع هللا ىلص اهلل أنا رسقل: ڤ اهلل بـ طبد ويف صحقح مسؾؿ طـ جابر دخَؾ مؽا
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 .(1)«وطؾقف ِطؿامٌة سقداُء بغقِر إحرام

ـِ  َة بَِغْقرِ إِْحَرامٍ »: َقاَل  ڤ َطبااسٍ  وأما حديث اْب َّٓ ، َٓ َيْدُخُؾ َأَحٌد َمؽَّ إِ

ـَ  ـَ َوَأْهَؾ َمـَافِِعَفااْلَحطَّابِق الِق أبل شقبة مققًػا طؾقف فال  فؼد أخرجف ابـ، (2)««اْلَعجَّ

 .بؾ الثابت خالفف كؿا تؼدم ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  يثبت طـ رسقل

 :«اْلَحجَّ َأْو اْلُعْؿَرةَ »: قوله

، إٓ فقؿا دل الدلقؾ طؾك تخصقصف، أن الحج والعؿرة شلهنؿا سقاء، فقف

واصـع يف طؿرتؽ ماكـت صاكًعا يف » ةأمق لعؿرو ابـ ملسو هيلع هللا ىلص فؾذلؽ قال الـبل

 .أي مـ الطقاف والسعل «حجؽ

ـْ َكاَن ُدوَن َذلَِؽ »: قوله ـْ َحْقُث َأْكَشلَ : َوَم أي مـ كان دون الؿقؼات فال : «َفِؿ

 يؾزمف الخروج إلك الؿقؼات بؾ مـ حقث طزم الحج والعؿرة

 .وصاحب ُحـقـ مقؼاتف ُحـقـ، فصاحب جدة مقؼاتف جدة

ةَ »: قوله ـْ َمؽَّ َة ِم وهذا يف الحج يفؾ الؿؽل مـ مؽة وأما يف : «َحتَّك َأْهُؾ َمؽَّ

أمر  ملسو هيلع هللا ىلصالعؿرة فال بد مـ الخروج إلك الحؾ فػل الصحقحقـ أن الـبل 

أبل شقبة يف  وطـد ابـ (3)بـ أبل بؽر أن يعؿر طائشة مـ التـعقؿ الرحؿـ طبد

ـَ  َٓ َتْعَتِؿُروآَ »: َطبااٍس َيُؼقُل  الؿصـػ طـ اْب َة َأْن  ُكْؿ َيا َأْهَؾ َمؽا َفنِْن َأَبْقُتْؿ ، َيُضرُّ

ـَ اْلَقاِدي ـَ اْلَحَرِم َبْط أهؾ مؽة يخرجقن : وقال إبراهقؿ، «َفاْجَعُؾقا َبْقـَُؽْؿ َوَبْق

 .لؾعؿرة ويفؾقن بالحج مـ مؽاهنؿ

 .«باب مفؾ أهؾ مؽة لؾحج والعؿرة»: وقد بقب البخاري
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 هـا. أفاده الحافظ «ٓ أطؾؿ أحًدا جعؾ مؽة مقؼاًتا لؾعؿرة»: الطبريقال الؿحب 

 :سهِ عُس٠ املهٞ 

 ولقس طؾك أهؾ مؽة طؿرة»: (174/ 3قدامة يف الؿغـل ) قال ابـ

يا أهؾ : طباس يرى العؿرة واجبة ويؼقل كان ابـ: كص طؾقف أحؿد وقال

: ططاء وصاوس مؽة لقس طؾقؽؿ طؿرة إكؿا طؿرتؽؿ صقافؽؿ بالبقت هبذا قال

اهلل إٓ طؾقف حج وطؿرة واجبان ٓ بد مـفؿا لؿـ  لقس أحد مـ خؾؼ: قال ططاء

استطاع إلقفؿا سبقال إٓ أهؾ مؽة فنن طؾقفؿ حجة ولقس طؾقفؿ طؿرة مـ أجؾ 

صقاففؿ بالبقت ووجف ذلؽ أن ركـ العؿرة ومعظؿفا الطقاف بالبقت وهؿ 

طؾك أكف ٓ طؿرة طؾقفؿ مع  يػعؾقكف فاجزأ طـفؿ وحؿؾ الؼاضل كالم أحؿد

 هـا «الحجة ٕكف يتؼدم مـفؿ فعؾفا يف غقر وقت الحج وإمر طؾك ما قؾـاه

، «والعؿرة تابعقا بقـ الحج» ملسو هيلع هللا ىلص والصحقح أن أهؾ مؽة يدخؾقن يف ققل الـبل

وطؿرة يف »: ملسو هيلع هللا ىلص التل قال طـفا الـبل، ويدخؾقن يف فضقؾة العؿرة يف رمضان

 .(1)«رمضان تعدل حجة

 ملسو هيلع هللا ىلص لؼقل الـبل، أكف يـبغل لؾؿؽل إذا أراد أن يعتؿر أن يخرج إلك الحؾإٓ 

 .«مـ التَّـْعقؿِ  وُأْطِؿَرها»: ڤ لعائشة

 .ٕكف يجؿع بقـ الِحؾ والحرم

ٕكف سقخرج إلك ؛ ويف الحج ٓ يؾزم، فػل العؿرة ُيؾزم بالخروج إلك الحؾ

 .وطرفات لقست مـ الحرم، طرفات

الؿؽل يؽتػل : قالقا، مشروطقة العؿرة لؿؽلوالذيـ استدلقا بعدم 
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 .بالطقاف

 .والصحقح أكف داخؾ يف طؿقم أدلة إمر والحث طؾك العؿرة

 .فؿا كان ٕهؾ مؽة كان لغقرهؿ، لقس لبؾٍد دون بؾد، والديـ لؾجؿقع

وقد اختؾػ العؾؿاء يف أيفؿا أفضؾ : أم خارج الحرم، سؽـك الحرم أفضؾ

 أفاق؟ أم، سؽـك الحرم

 إلك أن سؽـك أفاق أفضؾ واحتجق بلن الساكـ يف أفاق، فذهب الحـػقة

فنن كثرة الؿالمسة ، يؽقن معظًؿا لؾحرم أكثر مـ غقره مؿـ يعقش يف الحرم

 .وهذا قد يؽقن واقًعا، تذهب التعظقؿ

 .لؽـ قد ذهب جؿاهقر العؾؿاء إلك جقاز الؿجاورة واستحباهبا يف الحرم

ـْ ِذي اْلُحَؾْقَػةُيِفؾُّ َأْهُؾ »: قوله  :«اْلَؿِديـَِة ِم

 .وقد تؼدم بقاكف، أي يحرم

ـْ اْلُجْحَػةِ »: قوله اِم ِم ـْ َقْرنٍ ، َوَأْهُؾ الشَّ  :«َوَأْهُؾ َكْجٍد ِم

 .تؼدم بقاكف

  َوَبَؾَغـِل َأنَّ َرُسقَل »: قوله
ِ
ـْ َيَؾْؿَؾؿَ : َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل ـِ ِم أن ، أي: «َوُيِفؾُّ َأْهُؾ اْلَقَؿ

اهلل  رضقان - الصحابة ومراسقؾ، روى هذا الحديث بالًغا ڤ بـ طؿر طبداهلل

 .التفؿة وهذا دلقؾ طؾك طدم، مؼبقلة - طؾقفؿ

 وهؾ يشترط لؾؿؽل الخروج إلك التـعقؿ؟

 ذلؽ ما جاء َطْبدَ ، أكثر الـاس َيَرْون التـعقؿ
ْ
ـِ  والسبب فـِـل ْحَؿ ـَ َأبِل  الرا ْب

  ڤَبْؽٍر 
ا
ـْ التاـِْعقؿِ »: َأَمَرهُ  ملسو هيلع هللا ىلص َأنا الـابِل

 .«َأْن ُيْرِدَف َطائَِشَة َوُيْعِؿَرَها مِ

، لؽـ لق كظركا إلك السبب لعؾؿـا أكف يجقز اإلحرام مـ أي حٍؾ أحاط بؿؽة
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 .وذلؽ أن التـعقؿ كان أقرب الحؾ إلك مؽة

 .كقؾق مرت يبعد طـ الؽعبة بسبعة كؿا تؼدم معـا أكف

 .وأبعدها الحديبقةوأما بؼقت الحدود فنهنا متػاوتة 

ر أن رجال يف الشرائع  .لؽـ لق ُقدِّ

بقـؿا لق ذهب إلك جفة الجعراكة ، صار التـعقؿ طؾك بعد طشريـ كقؾق مرت مـف

أو أقؾ مـ ذلؽ فقفؾ مـ أقرب ، أو واحد كقؾق، ربؿا كان بقـف وبقـفا اثـقـ كقؾق

 .هذا هق الؼقل الصحقح، حٍؾ لف

 إسساّ؟سهِ َٔ ػاٚش املٝكات بػري  

 .ثؿ اإلهالل، جؿاهقر أهؾ العؾؿ يقجبقن طؾقف الرجقع إلك الؿقؼات

، فنكف إذا خاف ُيحرم مـ حقث هق، إٓ أن يخاف، واستثـك بعض أهؾ العؾؿِ 

ٕن الجؿفقر يف باب الػدية قد اطتؿدوا ، وسقليت هذا الحؽؿ، ثؿ يذبح فدية

  حديث َطْبدِ 
ِ
ـِ َطبااٍس َقاَل  اهلل  »: ْب

َ
ـْ َكِسل ـْ ُكُسؽِِف َشْقًئاَم

َفْؾُقْفِرْق ، َأْو َتَرَكفُ ، مِ

 .أخرجف مالؽ وغقره (1)«َدًما

 

 

  

                                                                                       

(، وقد قال فقف: 3300(، وهق يف اإلرواء لإلمام إلباين برقؿ: )3103أخرجف مالؽ يف مقصئف برقؿ: ) (1)

 ضعقػ مرفقًطا، وثبت مقققًفا.
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 درباب ما ٓلبظ احملسو مً الجٔاب

 

 [باب ما ٓلبظ امُلِخِسُو مً الجٔاِب]

l: 

 :يف هذا الؿقصـ ملسو هيلع هللا ىلص كذكر بعض الســ وأداب الثابتة طـ الـبل

ـِ ، آغتسال: إول ـِ اْب ـاِة »: طـد البزار وغقره ڤ ُطَؿرَ  فؼد ثبت َط ـَ السُّ
مِ

ةَ ، َأْن َيْغَتِسَؾ إَِذا َأَراَد َأْن ُيْحِرمَ   .(1)«َوإَِذا َأَراَد َأْن َيْدُخَؾ َمؽا

بِـَْت ُطَؿْقٍس ُكِػَسْت بِِذي اْلُحَؾْقَػِة َفَلَمَر  َأنا َأْسَؿاءَ »: ڤ فِل َحِديِث َجابِرٍ 

  َرُسقُل 
ِ
 . (2)«َفَلَمَرَها َأْن َتْغَتِسَؾ َوُتِفؾا َأَبا َبْؽٍر  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـْ َأْسَؿاءَ  دَ »: ڤ بِـِْت ُطَؿْقسٍ  َوَط ـَ َأبِل َبْؽٍر بِاْلَبْقَداِء  َأكاَفا َوَلَدْت ُمَحؿا ْب

  َفَذَكَر َأُبق َبْؽٍر لَِرُسقلِ 
ِ
  َفَؼاَل َرُسقُل ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ِ
« ُمْرَها َفْؾَتْغَتِسْؾ ُثؿَّ ْلُتِفؾَّ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 
ُّ
 .(3)َرَواُه مسؾؿ وَمالٌِؽ َوَأْحَؿُد َوالـاَسائِل

دل ، بالُغسؾ لإلحرام قد أمر امرأة كػساء ملسو هيلع هللا ىلص إذا كان الـبل: فؼال العؾؿاء

 .ذلؽ طؾك سـقة الُغسؾ لف

ـَ ، ملسو هيلع هللا ىلص كان يػعؾف الـبل، التطقب: الثاين ـْ َطائَِشَة ُأمِّ اْلُؿْممِـِق : َأكاَفا َقاَلْت ، فَع
                                                                                       

، فؼد قال فقف: (. وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل 6338أخرجف البزار يف مسـده برقؿ: ) (1)

 هذا حديث حسـ رجالف رجال الصحقح.

 َوَغْقُرهُ  (3238) ُمْسؾِؿٌ  َرَواهُ  (2)

 (، وغقرهؿا.2661(، والـسائل برقؿ: )3230أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (3)
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  َرُسقَل ُكـُْت ُأَصقُِّب »
ِ
 .(1)«َولِِحؾِِّف َقْبَؾ َأْن َيُطقَف بِاْلبَقِْت ، إِلْحَرامِِف َقبَْؾ َأْن ُيْحِرمَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـْ َطائَِشَة  َكَلكِّل َأْكُظُر إَِلك َوبِقِص الطِّقِب فِل »: َقاَلْت ، ڤويف الصحقحقـ َط

  َمَػاِرِق َرُسقلِ 
ِ
 .(2)«َوُهَق ُمْحِرمٌ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـْ  مسؾؿ يف ثبت كؿا ،ذلؽ يؽره ڤ طؿر ابـ وكان ـِ  إِبَْراِهقؿَ  َط دِ  ْب ـِ  ُمَحؿا  ْب

ـْ  ،اْلُؿـْتَِشرِ    َطبْدَ  َسلَْلُت  :َقاَل  ،أَبِقفِ  َط
ِ
ـَ  اهلل ـِ  ،ڤ ُطَؿرَ  ْب ُجؾِ  َط  ُيْصبُِح  ُثؿا  ،َيتَطَقاُب  الرا

َنْ  ،صِقبًا أَكَْضُخ  ُمْحِرًما أُْصبَِح  أَنْ  ُأِحبُّ  َما :َفَؼاَل  ُمْحِرًما؟ َٕ  
َ
  أََحبُّ  بَِؼطَِرانٍ  أَصاؾِل

ا
ـْ  إَِلل  مِ

ـَ  أَنا  ،َفَلْخبَْرُتَفا ڤ َطائَِشةَ  َطؾَك َفَدَخْؾُت  ،َذلَِؽ  َأْفَعَؾ  أَنْ   أَنْ  أُِحبُّ  َما :َقاَل  ُطَؿرَ  اْب

َنْ  ،صِقبًا أَكَْضُخ  ُمْحِرًما ُأْصبَِح  َٕ  
َ
  أََحبُّ  بَِؼطَِرانٍ  أَصاؾِل

ا
ـْ  إَِلل  َفَؼاَلْت  ،َذلَِؽ  َأْفَعَؾ  أَنْ  مِ

  َرُسقَل  َصقابُْت  َأكَا» :َطائَِشةُ 
ِ
 .(3)«ُمْحِرًما َأْصبََح  ُثؿا  ،كَِسائِفِ  فِل َصاَف  ُثؿا  ،إِْحَرامِفِ  ِطـْدَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل بؿا فعؾتف مع رسقل، لؽـ ردت طؾقف طائشة

أما استدامة الطقب ، يف حال إحرامف، إذن الؿؿـقع طؾك الؿحرم أن يتطقب

لؿا ثبت إهنؿ كاكق َيَرْون الطقب ، وجسده فذلؽ لقس بؿؿـقع، هق يف رأسفالذي 

 .وهق محرم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل يف مػرق رسقل

ـَ  ـْ َطائَِشَة ُأما اْلُؿْممِـِق َثْتَفا ڤوَط  »: َقاَلْت ، َحدا
ِّ
إَِلك  ملسو هيلع هللا ىلص ُكـاا َكْخُرُج َمَع الـابِل

ؽِّ اْلُؿَطقاِب طِ  ُد ِجبَاَهـَا بِالسُّ َة َفـَُضؿِّ ْحَرامِ َمؽا  َفنَِذا َطِرَقْت إِْحَداكَا َساَل َطَؾك، ـَْد اإْلِ

 
ُّ
 .أخرجف أبق داود وغقره (4)«َفاَل َيـَْفاَها ملسو هيلع هللا ىلص َوْجِفَفا َفَقَراُه الـابِل

                                                                                       

 (.3381(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3311أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)

 (.3310(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )223أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (2)

 (.3312أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (3)

(، 3606) داود إم برقؿ: يف صحقح أبل (، وصححف اإلمام إلباين 3810أخرجف أبق داود برقؿ: ) (4)

 وقال: إسـاده صحقح.
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 .يستحب أن يؽقن إهاللف بعد الصالة: الثالث

: أكف كان يؼقل ڤبـ طؿر  اهلل أهؾ بعد الصالة فعـ طبد ملسو هيلع هللا ىلصٕن الـبل 

ثؿ إذا استقت بف الـااقة قائؿة ، يركع بذي الحؾقػة ركعتقـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل كان رسقل»

 .يعـل التؾبقة (1)«طـد مسجد ذي الحؾقػة أهؾا هبمٓء الؽؾؿات

ركعتقـ  صؾك لإلحرام ملسو هيلع هللا ىلصولؿ يـؼؾ طـف أكف : (2/107الؼقؿ يف الزاد ) قال ابـ

 هـا. غقر فرض الظفر

البسقا » ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسقللؼقل ، استحباب اإلحرام يف إبقض مـ الثقاب: الرابع

 .ڤ طباس ماجف طـ ابـ أخرجف أبق داود والـسائل وابـ (2)«مـ ثقابؽؿ البقاض

 .الؿقاققت كاسب أن يذكر ما يؾبس الؿحرم مـ الثقاب  وبعد أن ذكر الؿصـػ

 .حرم الطقاف بالبقت طؾك العراة  اهلل وقد ُطؾَِؿ أن

الجاهؾقِة طراًة كاَن الـاُس يطقفقَن يف »: ڤ طباس ويف حديث ابـ

 .(3)«والُحْؿُس قريٌش وَما ولَدْت ، الُحْؿس َ إٓ

 :وجعؾت تؼقل، وربؿا صافت الؿرأة

ثثثثثثف القثثثثثثقَم يبثثثثثثدو  بعُضثثثثثثف أو ُكؾُّ

 

ثثثثثثف   فؿثثثثثثا بثثثثثثثثثدا مـثثثثثثف فثثثثثثال ُأِحؾُّ

 .(4)[13: إطراف] ﴾پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: اهلل  أكزل حتك 

 
                                                                                       

 (، والحديث أصؾف يف الصحقحقـ دون الصالة.3381أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (1)

(، مـ حديث 3816(، والـسائل برقؿ: )111(، والرتمذي برقؿ: )1828أخرجف أبق داود برقؿ: ) (2)

 .، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل ڤبـ طباس  اهلل طبد

 (.3231(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3663أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (3)

 (.1028أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (4)
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 ّال العناٜه ، ال ٓلبظ الكنٔص»: رحدٓح

 د«...ّال الرباىظ، الطسآّالتّال 

 

ـْ َطبْدِ  - 220   )َط
ِ
ـِ ُطَؿَر  اهَّلل   َأنَّ َرُجاًل َقاَل َيا َرُسقَل : ڤْب

ِ
َما َيْؾبَُس الُْؿْحرُِم ، اهَّلل

ـْ الثَِّقاِب؟ َقاَل    َرُسقُل : ِم
ِ
َراِويالِت ، َوٓ الَْعَؿائِؿَ ، ٓ َيْؾبَُس الَْؼِؿقَص »: ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل ، َوٓ السَّ

ـِ َوْلقَْؼطَْعُفَؿا َأْسَػَؾ  َوٓ اْلِخَػاَف ، اْلَبَراكَِس َوٓ  ْق ـِ َفْؾَقْؾَبْس ُخػَّ إَّٓ َأَحٌد ٓ َيِجُد َكْعَؾْق

ـِ  ـْ اْلَؽْعبَْق ُف َزْطَػَراٌن َأْو َوْرٌس ، ِم ـْ الثَِّقاِب َشقًْئا َمسَّ  .(1)«َوٓ َيْؾبَْس ِم

ـِ ، َوٓ َتـَْتِؼِب اْلَؿْرَأةُ »: َولِْؾُبَخاِريِّ  اَزْي  .((2)«َوٓ َتْؾَبِس اْلُؼػَّ

ـْ َطبْدِ  - 221   )َط
ِ
ـِ َطبَّاٍس  اهَّلل   َسِؿْعُت َرُسقَل »: َقاَل  ڤْب

ِ
َيْخطُُب  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

ـِ  :بَِعَرَفاٍت  ـْ لَْؿ َيِجْد َكْعَؾْق ـِ ، َم ْق ـْ لَْؿ َيِجْد إَزاًرا، َفْؾقَْؾَبِس اْلُخػَّ َفْؾَقْؾبَْس ، َوَم

َراِويَؾ   .((3)«لِْؾُؿْحرِمِ السَّ

l: 

طؿر  وحديث ابـ: ساق الؿصـػ الحديثقـ لبقان ما يؾبسف الؿحرم مـ الثقاب

 .«ولقحرم أحدكؿ يف إزار ورداء وكعؾقـ»: ( وزاد فقف2/12)أيًضا أخرجف أحؿد 

 .هذان الحديثان هؿا أصح وأجؿع شلء يف الباب: فائدة

                                                                                       

 (.3322(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3311أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)

 (.3818أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (2)

 (.3328(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3813أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (3)
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  َأنَّ َرُجاًل َقاَل َيا َرُسقَل »: قوله
ِ
 :«اهَّلل

 .الرجؾ مبفؿ وٓ يضر اإلهبام إذا كان يْف الؿتـ إكؿا يضر اإلهبام يف السـد

 .ٓيضر إهبام السـد اذا كان الؿبفؿ صحابًقا

 :«اهَّلل َيا َرُسقَل »: قوله

 ملسو هيلع هللا ىلص وإكؿا يـادى بالرسالة، وٓ بنسؿقف، تؼدم أهنؿ كاكقا ٓ يـادوكف بالؽـقة

 .[1: الػتح] ﴾ې ې ۉ ۉ ۅ﴿: اهلل  لؼقل

ـْ الثَِّقاِب؟»: قوله  :«َما َيْؾَبُس اْلُؿْحِرُم ِم

 أي ما الذي يجقز لؾؿحرم مـ الثقاب؟

أجاب طؿا ٓ  ملسو هيلع هللا ىلص لؽـ الـبل، فسئؾ طؿا يجقز لؾؿحرم أن يؾبسف مـ الثقاب

 .يجقز لؾؿحرم أن يؾبسف مـ الثقاب

 :ٚقد أداب ايعًُا٤ ع٢ً ذيو ظٛابني 

فؾق أراد أن يبقـ لف ما والؿسؿقح بف مطؾؼ ، أن الؿؿـقع محصقر: إول

 .يجقز لؾؿحرم أن يؾبسف لطال الؿؼال والتػصقؾ

اهلل ما هق الذي ٓ  كان إولك أن يسلل السائؾ يا رسقل: قال بعضفؿ: الثاين

 ما يؿـع الؿحرم مـ لباسف ؟، ٕن الؿقصـ مقصـ بقان حؽؿ، يؾبسف الؿحرم

 .بؿا هق أصؾح لف ملسو هيلع هللا ىلص فلجابف الـبل

 .وذلؽ إليصال الػائدة، إجابة السائؾ بلكثر مؿا سلل مـ الؿسائؾ جقاز: وفيه

 :«ٓ َيْؾَبُس اْلَؼِؿقَص »: قوله

ويدخؾ فقفا ما ، وهل الؿالبس التل ُتػصؾ طؾك البدن، الؼؿص معؾقمة

 .وما يسؿك بالؼؿقص، وما يسؿك بالػـقؾة، يسؿك أن بالثقب
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 :«َوٓ اْلَعَؿائِؿَ »: قوله

 .سؿقت بذلؽ ٕهنا تعؿ الرأس وتغطقفما يقضع طؾك الرؤوس ، العؿائؿ

َراِويالِت »: قوله  .جؿع سراويؾ: «َوٓ السَّ

 .هق ما كان لف مدخالن لتغطقة العقرةو

سقاًء كان ، دال طؾك مـع ما يؼابؾفا، فذكر هذه الثالثة إكقاع مـ الؾباس

 .أو كان الؿؾبقس مغطقا لؾرأس، أو كان يغطل لعقرة، الؿؾبقس يغطل البدن

 :«َوٓ اْلَبَراكَِس »: قوله

وهق ما ، ذكر اْلَبَراكَِس ، وهق ما يغطك بف الرأس طؾك الدوام، لؿا ذكر العؿائؿ

 .يغطك بف الرأس أحقاًكا

 .وهق طبارة طـ غطاء يتصؾ بؾحاٍف كبقر، مـ لباس أهؾ الؿغرب: والَْبَراكَِس 

 :«َوٓ اْلِخَػاَف »: قوله

 .الؽعبقـما يؾبس لتغطقة الرجؾ حتك يغطل : الخػاف

 .ففق كعؾ، وما كان أسػؾ مـ الؽعبقـ

ـِ »: قوله ْق ـِ َفْؾَقْؾَبْس ُخػَّ  :«إَّٓ َأَحٌد ٓ َيِجُد َكْعَؾْق

 .وذلؽ لؾضرورة والحاجة وهذا دال طؾك يسرية الديـ

ـِ »: قوله ـْ اْلَؽْعَبْق  :«َوْلَقْؼَطْعُفَؿا َأْسَػَؾ ِم

 .كل يشؿؾفؿا حؽؿ الـعال

 :قد اختؾػ العؾؿاء يف هذه الؿسللة إلك أققال: وهؾ هذا الحؽؿ مـسقخ

 .ڤ طؿر كاسٌخ لحديث ابـ ڤطباس  فذهب الحـابؾة إلك أن حديث ابـ

 لؿا، كان يف ذي الحؾقػة ڤ طؿر وبقان ذلؽ أن حديث ابـ

: اهلل فسللف رجؾ يا رسقل، قام يف الؿسجد ملسو هيلع هللا ىلص أن الـبل»: جاء يف بعض الروايات
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 .«ما يؾبس الؿحرم؟

 .«ما يرتك الؿحرم»: الرواياتويف بعض 

وإٓ فنن إصؾ أن ، رويت طـ الؿعـك، أن هذه الرواية: لؽـ قال العؾؿاء

 .السائؾ سلل ما يؾبس الؿحرم

وطـد العؾؿاء أن الؿتلخر يـسخ ، كان يف طرفات ڤ طباس وحديث ابـ

 .الؿتؼدم

وحديث ، مطؾؼ ڤ طباس وذهب الشافعل ومـ إلقف إلك أن حديث ابـ

 .والؿطؾؼ ُيحؿؾ طؾك الؿؼقد، مؼقدطؿر  ابـ

 .أصؾؼ «سراويَؾ  فؾقؾبَْس  اإلزارَ  َمـ لؿ يِجدِ »: ڤ طباس قالقا يف حديث ابـ

ـِ  لؿ ومـ»: وقال ـِ  فؾقؾبس يجد كعؾْق ْق  .أصؾؼ: «الُخػَّ

ـِ  يَِجُد  ٓ أََحدٌ  إَّٓ » :يؼقل هـا لؽـ ـِ  َفْؾقَْؾبَْس  َكْعَؾْق ْق ـْ  أَْسَػَؾ  َولْقَْؼطَْعُفَؿا ُخػَّ ـِ  ِم  .«الَْؽْعبَْق

طباس كاسخ لحديث  أن حديث ابـ، واهلل أطؾؿ، والصحقح يف هذه الؿسللة

 .فنن ذلؽ يجري طؾك مؼتضك الؼقاطد إصقلقة، ڤ طؿر ابـ

مع أكف لق قطع الخػقـ بلمر ، ٕن الديـ جاء برفع الضرر، وطؾك ققاطد القسرية

ثؿ ، الخػقـ يف أولفاأمرهؿ بؼطع  ملسو هيلع هللا ىلص لؽـ لعؾ الـبل، لقس بؿلثقم، الشرع

 ہ ہ ہ﴿: يؼقل اهلل  ٕن؛ اهلل إلقف بؾبس الخػقـ وطدم قطعفؿا أوحك

 . [36: التغابـ] ﴾ھ

 . [286: البؼرة] ﴾ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ﴿: اهلل  ويؼقل

لؽـ الصحقح ، وذهب الجؿفقر إلك أكف ٓ يؾبس الخػقـ مطؾًؼا وإن قطعت

بؾ صارت كالـعؾقـ ، الخػ أهنا إذا قطعت أسػؾ مـ الؽعبقـ لؿ يبؼ لفا اسؿ

 .ذكره الحافظ، العربل وهق ققل ابـ
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ُف َزْطَػَراٌن َأْو َوْرس»: قوله ـْ الثَِّقاِب َشْقًئا َمسَّ  :«َوٓ َيْؾَبْس ِم

وهق ما ، كاسب أن يذكر الؿؿـقع مـ إصقاب، لؿا ذكر الؿؿـقع مـ الثقاب

 .وهق كقع مـ العشب لف رائحة مستؿرة، مسف زطػران

 :«َأْو َوْرٌس »: قوله

 .كقع مـ الطقب

ـِ ، َوٓ َتـَْتِؼِب اْلَؿْرَأةُ »: )َولِْؾُبَخاِريِّ : قوله اَزْي  :«(َوٓ َتْؾَبِس اْلُؼػَّ

أي تؿـع مـ الـؼاب وهق ما يقضع طؾك القجف فتظفر مـف العقـقـ والؼػاز ما 

 .يغطل القديـ

ٓ ُتؿـع مـ أن الؿرأة : إجؿاًطا  الؿـذر وهق ما كؼؾف ابـ: وهـا فائدة

، مـ السراويالت، فتؾبس كؾ ما كاكت تؾبسف يف حال حؾفا، شلء مـ الؾباس

 هـا. ومـ الجالبقب، والخؿارات

 .وذهب كثقر مـ أهؾ العؾؿ إلك وجقب كشػفا لؾقجف

 :والصحقح أكف يجب طؾقفا أن تغطل القجف ٕمقر

يف  مطؾؼ، [13: الـقر] ﴾ڻڻ ڻ ڻ ں﴿:  اهلل أن ققل: إول

 .الحج وغقره

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ﴿: اهلل  ققل: إول

 .مطؾؼ يف الحج وغقره،  [31: إحزاب] ﴾ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہہ ہ ۀ

َفَجَعْؾُت َأْرَفُع »: يف صحقح مسؾؿ قالت ڤ جاء يف حديث طائشة: الثالث

ـْ ُطـُِؼل اِحَؾةِ ، ِخَؿاِري َأْحُسُرُه َط ِة الرا ـْ : ُقْؾُت َلفُ ، َفَقْضِرُب ِرْجؾِل بِِعؾا
َوَهْؾ َتَرى مِ

  ُثؿا َأْقَبْؾـَا َحتاك اْكَتَفْقـَا إَِلك َرُسقلِ ، َفَلْهَؾْؾُت بُِعْؿَرةٍ : َأَحٍد؟ َقاَلْت 
ِ
َوُهَق  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل
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 .(1)«بِاْلَحْصَبةِ 

ولؿ يؽـ يف تؾؽ إودية ، فنذا كان طبدالرحؿـ يضرهبا بسبب كشػ القجف

 .وهل مزدحؿة هبؿ، الؿرأة لقجففا بقـ الرجالفؿا بالؽ بؽشػ ، والشعاب مـ أحد

 ٓ، إكؿا فقف الـفل طـ الـؼاب «َوٓ َتـْتَِؼِب الَْؿْرَأةُ »: ڤ طؿر ثؿ إن أثر ابـ

 .الـفل طـ الحجاب

، أو تبدوا طقـ واحدة، وتبدو طقـاها، أن تربط طؾك وجففا شقئا: والـؼاب

 .كؿا هق صـقع بعض الـساء

 .كؿا رجحف الحافظ يف الػتح، طؿر مقققف طؾك ابـ: «وٓ تـؼب الؿرأة»: قوله

 .فالعؿؾ بف مطؾقب، اهلل طؾقفؿ ومع ذلؽ لؿ يخالػف أحد مـ الصحابة رضقان

ـِ »: قوله اَزْي  :«َوٓ َتْؾَبِس اْلُؼػَّ

 .لفا أن تغطل يديفا بحجاهبا، لباٌس يغطل القديـ: الؼػازان

 .ويجقز لفا أن تؾبس الجقارب حتك تغطل رجؾقفا

وتضع طؾك وجففا شلء مثؾ العازل بحقث أهنا ، الـساء ربؿا تؽؾػتوبعض 

وهذا مبـل طؾك حديث ضعقػ أخرجف ، وٓ يؿس الحجاب وجففا، تحتجب

ـْ َطاِئَشةَ 3811أبق داود ) ونَ »: َقاَلْت ، ( َط ْكَباُن َيُؿرُّ ـُ َمَع  َكاَن الرُّ بِـَا َوَكْح

  َرُسقلِ 
ِ
ـْ َرْأِسَفا َطَؾك  اَفنَِذا َحاَذوْ ، ُمْحِرَماٌت  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

بِـَا َسَدَلْت إِْحَداَكا ِجْؾَباَبَفا مِ

 .بـ أبل زياد وهق قرشل ضعقػ ويف سـده يزيد (2)«َوْجِفَفا َفنَِذا َجاَوُزوَكا َكَشْػـَاهُ 

  :سهِ يبظ احملسّ امِلٓطك١ أٚ اهلُٝإ 

وهق ما يسؿك بالؽؿر ، ويسؿك بالِؿـْطؼة، ويجقز لؾؿحرم أن يؾبس الفؿقان
                                                                                       

 (.3233أخرجف مسؾؿ برقؿ: ) (1)

 (،3811أخرجف أبق داود برقؿ: ) (2)
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 .لقضع فقف كؼقده وكحق ذلؽ، ويسؿك كذلؽ بالحزام، طـد بعضفؿ

بـحق ذلؽ خالفا  أو، أو بلسؼػ البـقان، ويجقز لؾؿحرم أن يستظؾ بالؿظؾة

 .لؾرافضة

بؾ إهنؿ يتعؿؼقن ، فنن الرافضة يحرمقن طؾك أكػسفؿ آستظالل بالؿظالت

 .حتك لربؿا قطعقا رؤوس الباصات

ر أن اإلكسان غطك   رأسف كاسًقا؟ولق ُقدِّ

مع أن بعضفؿ يقجب طؾقف ، فؾقس طؾقف شلء طؾك الصحقح مـ أققال أهؾ العؾؿ

 .يف مقصـف - اهلل تعالك إن شاء - ولعؾف يليت بقاكف، وهذا الباب قد ُتقسع فقف، الػدية

 وهؾ يجقز لف أن يضع الؾباس طؾك رأسف كفقئة الحامؾ لف؟

 والصحقح أكف ٓ يؾزمف، فديةاختؾػ العؾؿاء فذهب بعضفؿ إلك أكف يؾزمف 

وٓ »: قال يف حؼ مـ وقصتف الـاقة ملسو هيلع هللا ىلص ٕن الـبل، إٓ أكف لق كحاه كان أحسـ

 .«تخؿروا رأسف

لؽـ لق قدر أكف وضعف طؾك ، فدل طؾك أكف يـبغل أن يرتك رأسف مؽشقًفا

وٓ الؼقل بلكف ارتؽب ، ٓ يصؾ إلك الؼقل بقجقب الػدية، رأسف لحر الشؿس

 .لؽـ إولك ترك ذلؽ خروًجا مـ الخالف، محظقرات اإلحراممحظقرا مـ 

ر أن رجال لبس مالبًسا مؿا يؾبسفا الـاس يف غقر اإلحرام ، إما لجفؾف، ولق ُقدِّ

 .وإما لخقفف

 :وإما لتعؿده، إما لجفؾف، أو كان فقف صقب

 .فذهب جؿاهقر أهؾ العؾؿ إلك أكف يجب طؾقف أن يـزطفؿا ويليت بػدية

أن القاجب طؾقف أن يـزطفؿا  - وهق الصحقح - حؼؼقـوذهب بعض الؿ

 .ولؿ يذكر فدية، أمقة بذلؽ أمر يعؾك ابـ ملسو هيلع هللا ىلص ٕن الـبل، فؼط
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ـِ  ـْ اْب ـَ َيْعَؾك ُجَرْيٍج َقاَل َأْخَبَركِل َطَطاٌء َأنا َصْػَقانَ  فَع ـِ ُأَمقاَة َأْخَبَرُه َأنا  ْب ْب

ـِ اْلَخطااِب  َيْعَؾك َكاَن َيُؼقُل لُِعَؿرَ    ڤْب
ا
  َلْقَتـِل َأَرى َكبِل

ِ
ـَ ُيـَْزُل َطَؾْقِف  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ِحق

 
ُّ
ا َكاَن الـابِل   ملسو هيلع هللا ىلص َفَؾؿا

ِّ
ـْ  ملسو هيلع هللا ىلص بِاْلِجْعَراَكِة َوَطَؾك الـابِل

َثْقٌب َقْد ُأضِؾا بِِف َطَؾْقِف َمَعُف َكاٌس مِ

ٌخ بِطِقٍب َفَؼاَل َيا َأْصَحابِِف فِقِفْؿ ُطَؿُر إِْذ َجاَءُه َرُجٌؾ َطَؾْقِف ُجبا  ُة ُصقٍف ُمَتَضؿِّ

َخ بِطِقٍب َفـََظَر  َرُسقَل   َكْقَػ َتَرى فِل َرُجٍؾ َأْحَرَم بُِعْؿَرٍة فِل ُجباٍة َبْعَد َما َتَضؿا
ِ
اهلل

 
ُّ
 َفَلَشاَر ُطَؿُر بَِقِدِه إَِلك َيْعَؾك ملسو هيلع هللا ىلص إَِلْقِف الـابِل

ُ
ـِ ُأَمقاَة  َساَطًة ُثؿا َسَؽَت َفَجاَءُه اْلَقْحل ْب

 
ُّ
َي  ملسو هيلع هللا ىلص َتَعاَل َفَجاَء َيْعَؾك َفَلْدَخَؾ َرْأَسُف َفنَِذا الـابِل ُمْحَؿرُّ اْلَقْجِف َيِغطُّ َساَطًة ُثؿا ُسرِّ

 
ُّ
ُجُؾ َفِجلَء بِِف َفَؼاَل الـابِل ـْ اْلُعْؿَرِة آكًِػا َفاْلُتِؿَس الرا ـَ الاِذي َسَلَلـِل َط  ملسو هيلع هللا ىلص َطـُْف َفَؼاَل َأْي

ا ا اْلُجباُة َفاْكِزْطَفا ُثؿا اْصـَْع فِل  َأما اٍت َوَأما الطِّقُب الاِذي بَِؽ َفاْغِسْؾُف َثاَلَث َمرا

َؽ   .«(1)ُطْؿَرتَِؽ َما َتْصـَُع فِل َحجِّ

 ؿبنزالة ال ملسو هيلع هللا ىلص وإكؿا أمره الـبل، بػدية ملسو هيلع هللا ىلص قال العؾؿاء لؿ يلمره الـبل
ٌ
 .طـف ـفل

 :سهِ ايتبإ 

 ،أو الـؽس، الذي يسؿقف بعضفؿ الؽؾسقن، الؼصقرالسروال : والتبان هق

 .إٓ لؿـ لؿ يجد إزاًرا، أكف ٓ يجقز لبس السراويالت لؾؿحرم، قد مضك معـاو

 .إٓ لؿـ لؿ يجد إزاًرا، وٓ يجقز لبس السراويؾ مػردا

هنك أن يصؾل الرجؾ يف سراويؾ لقس » ملسو هيلع هللا ىلص أن الـبل ڤ فػل حديث بريدة

 .(2)«طؾقف شلء غقره

، واختؾػ العؾؿاء؛ تلذن لعبقدها بؾبسف ڤ فؼد كاكت طائشة، التبانوأما 

                                                                                       

 (، والؾػظ لف.3380(، مختصًرا، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3812أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)

 (.616أخرجف أبق داود ) (2)
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 أمرت بف لحاجة ؟ ڤأم أن طائشة ، هؾ يجقز لبسف مطؾًؼا

ٓ ، ذلؽ أمرت بف لؾحاجة إلك ڤ أن طائشة - واهلل أطؾؿ - والذي يظفر

وإن لؿ يؽـ فققفؿ إٓ ، ويرفعقكف طؾك البعقر، سقؿا وكاكقا يحؿؾقن هقدجفا

 .فلمَرهتؿ بذلؽ، وضفر مـفؿ ما ٓ يجقز أن يظفر، تؽشػقاإزار لربؿا 

أو سؾس بقل يخشك ، ويؾتحؼ بف مثال مـ كان بف مرض، فؿـ كان حالف مثؾ حالفؿ

 .كؿا مـع السراويالت، وإٓ فإصؾ أكف مؿـقع، أن يؾقث مالبسف فقجقز لف أن يؾبسف

 :سهِ اضتدداّ ايفٛط١ بدٍ اإلشاز 

ثؿ يؽقن ، اإلحرام مطاط يؿسؽ يف أسػؾ الحؼقابحقث يجعؾقن لثقب 

 .كالؿخقط ويػتح طرضًقا

 .وألحؼف بالرداء، وقد ذهب بعض أهؾ العؾؿ الؿعاصريـ إلك جقازه

ٕكف صار طؾك هقئة الؾباس الؿػصؾ ، والذي يظفر بلن الؼقل بؿـعف أقرب

 .طؾك الجسؿ
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  لبٔو: اهلل أٌ تلبٔ٘ زضْل»: رحدٓح

 د«...ال غسٓو لو لبٔو لبٔو، اللَه لبٔو

 

ـْ َطبْدِ  - 222   )َط
ِ
ـِ ُطَؿَر  اهَّلل   َأنَّ َتْؾبَِقَة َرُسقلِ »: ڤْب

ِ
، الؾَُّفؿَّ لَبَّْقَؽ  لَبَّْقَؽ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

 .«َلَؽ  ٓ َشرِيَؽ ، إنَّ اْلَحْؿَد َوالـِّْعَؿَة َلَؽ َوالُْؿْؾَؽ ، لَبَّقَْؽ ٓ َشرِيَؽ َلَؽ لَبَّْقَؽ 

  َطْبُد َوَكاَن : َقاَل . 
ِ
ـُ ُطَؿَر َيِزيُد فِقَفا اهَّلل ، بَِقَدْيَؽ  َوالَْخقْرُ ، َوَسْعَدْيَؽ ، لَبَّْقَؽ لَبَّْقَؽ »: ْب

ْغَباُء إَلْقَؽ َواْلَعَؿُؾ   .هذه الزيادة زادها مسؾؿ  .«(َوالرَّ

l: 

 .ساق الؿصـػ الحديث لبقان أحؽام التؾبقة

 .طؿر بؾػظ حديث ابـ ڤطـ طائشة  ملسو هيلع هللا ىلص وجاءت تؾبقة الـبل

 .ملسو هيلع هللا ىلص يف صػة حج الـبل ڤ وجاء طـ جابر

  فلهؾا رسقُل 
ِ
لبَّقَؽ ٓ شريَؽ لَؽ ، الؾفؿَّ لبَّقَؽ  لبَّقَؽ »: بالتقحقدِ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 .(1)«ٓ شريَؽ لَؽ ، إنَّ الحؿَد والـعؿَة لَؽ والُؿؾؽ َ، لبَّقَؽ 

 .وقد اختؾػ العؾؿاء يف مبدأ التؾبقة: مبدأ التؾبقة

 .لبك مـ البقداء»: ملسو هيلع هللا ىلص فػل حديث جابر أن الـبل

 .«لبك حقـ استقت بف راحؾتف ملسو هيلع هللا ىلص أن الـبل ڤ طؿر ويف حديث ابـ

 .(2)«لبك مـ الؿسجد ملسو هيلع هللا ىلص أن الـبل»: - ڤطباس  ويف حديث ابـ
                                                                                       

 (.3238أخرجف مسؾؿ ) (1)

 ( وفقف خصقػ بـ طبد الرحؿـ ضعقػ.3220أخرجف أبق داود ) (2)
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، اهلل بقدائؽؿ هذه التل تؽذبقن هبا طؾك رسقل»: يؼقل ڤ طؿر وكان ابـ

 .«إٓ مـ طـد الؿسجد حقـ استقت بف راحؾتف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ما لبك رسقل

فؼالقا كؾ صحابل ، بعض أهؾ العؾؿ إلك الجؿع بقـ هذه الرواياتوذهب 

 .كؼؾ ما رأى

استؿر بتؾبقتف  ملسو هيلع هللا ىلص والـبل، وهق يؾبل بالبقداء ملسو هيلع هللا ىلص بـ طبداهلل رأى الـبل فجابر

 .حتك رمك جؿرة العؼبة، مـ حقـ أحرم

 .طؿر كؼؾ أكف لبك حقـ استقت بف راحؾتف وابـ

 .(1)رآه قد استقت بف راحؾتفحقـ  ملسو هيلع هللا ىلص طؿر كؼؾ تؾبقة الـبل وابـ: قالقا

 .طباس كؼؾ ما رآه مـ الؿسجد وابـ

 .طباس فقف كالم لؽـ حديث ابـ

ٕن يف حديث أكس طـد ؛ طؿر هق أقرب إحاديث لؽـ حديث ابـ

 .(2)لؿا صؾك رفع طؾك بعقره فسبح وكرب وهؾؾ ملسو هيلع هللا ىلص البخاري أن الـبل

ثؿ يسبح ، الؼبؾةفقستحب لؾؿحرم حقـ يستقي طؾك راحؾتف أن يستؼبؾ هبا 

 .الحديث «الؾفؿَّ َلبَّْقَؽ  َلبَّْقَؽ »: ثؿ يؼقل. ويحؿد ويؽرب ويفؾؾ

لؿا جاء ، يف حال طؿرتف إلك أن يستؾؿ الحجر إسقد، ثؿ يستؿر طؾك التؾبقف

 .(3)ڤ طباس ذلؽ طـ ابـ

بـ أرصلة  وفقف حجاج (4)بـ العاص مرفقًطا بـ طؿرو وجاء طـ طبداهلل
                                                                                       

 (.3386( ومسؾؿ )3331أخرجف البخاري ) (1)

 (.3333أخرجف البخاري ) (2)

 (.31002طـد ابـ أبل شقبة ) (3)

 (.31001أخرجف ابـ أبل شقبة ) (4)
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 .الشقاهدلؽـف يف ، ضعقػ

 إلك متك يستؿر يف التؾبقة يف الحج؟

 .وأما يف الحج فنكف يؾبل حتك يرمل جؿرة العؼبة

ـْ َزْيدِ : والتؾبقة واجبة لؿرة واحدة   َط
ِّ
ـِ َخالٍِد اْلُجَفـِل   َقاَل َرُسقُل : َقاَل ، ْب

ِ
: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ُد : َفَؼاَل ، َجاَءكِل ِجبْرِيُؾ » ـْ  َفنِكََّفا، َفْؾَقْرَفُعقا َأْصَقاَتُفْؿ بِالتَّْؾبِقَةِ ُمْر َأْصَحاَبَؽ ، َيا ُمَحؿَّ ِم

 .(1)«ِشَعاِر اْلَحجِّ 

 .لؿا دخؾ يف العؿرة بدأ هبا ملسو هيلع هللا ىلص والـبل

ما مـ أحد يؾبل إٓ لبك مـ طـ يؿقـف وطـ  ملسو هيلع هللا ىلص قال الـبل، وفضؾفا طظقؿ

 .(2)«يساره مـ هاهـا ومـ هاهـا

 .ڤ كؿا قال جابر: وهل التقحقد

 الزيادة طؾقفا؟وهؾ يجقز 

 .يزيد كؿا تؼدم - ڤطؿر  كان ابـ

ا حّؼا تعبًُّدا وِرّقا»: وربؿا لبك بعضفؿ  .(3)«لبَّْقؽ حؼًّ

 .(4)«لبَّْقَؽ إلَف الحؼِّ لبَّْقَؽ »: وربؿا لبك أحدهؿ

لبقؽ ٓ ، الؾفؿَّ ! لبقؽ لبقؽ»: الذي لزمفا ففل ما تؼدم ملسو هيلع هللا ىلص أما تؾبقة الـبل

 .«والؿؾَؽ ٓ شريَؽ لؽ، والـعؿَة لؽإن الحؿَد ، شريؽ لؽ لبقؽ

 .ملسو هيلع هللا ىلص وهذه التؾبقة كاكت مقجقدة قبؾ مبعث الـبل
                                                                                       

 (.2121أخرجف ابـ ماجف ) (1)

 ( طـ سفؾ بـ سعد.2123أخرجف ابـ ماجف ) (2)

 ( طـ أكس.6801أخرجف البزار ) (3)

 (.2120أخرجف ابـ ماجف ) (4)
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كان  ملسو هيلع هللا ىلص أن الـبل، ڤطباس  طـ ابـ، (3333) فؼد جاء يف صحقح مسؾؿ

لبَّْقَؽ ٓ شريَؽ َلَؽ ، الؾَّفؿَّ لبَّْقَؽ  لبَّْقَؽ »: ويؼقلقن، يسؿعفؿ وهؿ يطقفقن بالبقت

َّٓ شريٌؽ هَق َلَؽ تؿِؾُؽُف   .فقزيدون طؾقفا الشرك، «وما مَؾَؽ إ

  «ٓ شريَؽ لؽ إٓ شريٌؽ لبقؽ: كاكقا إذا قالقا ملسو هيلع هللا ىلص والـبل
ُّ
:  فقؼقُل الـبل

 .ولؽـفؿ يجاوزوهنا، «قْد قْد »

 :ايفسم بني ايتًب١ٝ ٚاي١ٝٓ 

وأما التؾػظ باإلحرام ففق طبارة ، محؾفا الؼؾب فال مدخؾ لؾتؾػظ فقفا: الـقة

 .أو مـ أكساك العؿرة، مـ أكساك الحج، طـ كسؽ

ويـقي اإلحرام بؼؾبف وٓ يـعؼد بغقر كقة »: يف الؽايف قدامة  قال ابـ

وٕهنا طبادٌة محضٌة فافتؼرت إلك الـقة  «إكؿا إطؿال بالـقات» ملسو هيلع هللا ىلص لؼقل الـبل

كالصالة فنن لبك مـ غقر كقة لؿ يصر محرما وإن كقى اإلحرام مـ غقر تؾبقٍة اكعؼد 

 هـا. طبادٌة ٓ يجب الـطؼ يف آخرها فؾؿ يجب يف أولفا كالصقمإحرامف ٕكف 

غريب مثؾ هذه إققسة القاقع أكف إذا كقى بدون تؾبقة اكعؼد الـسؽ : الشقخ

وهذا كقى الدخقل يف الـسؽ فنذا كقى  «إكؿا إطؿال بالـقات» ملسو هيلع هللا ىلص لؼقل الـبل

اإلحرام فال يؽقن وإن لبك بدون كقة مـ غقر قصد ، الدخقل يف الـسؽ فؼد دخؾ

لبقؽ إن : إذا رأى ما يعجبف يف الدكقا قال كان الرسقل ، شقًئا

 .العقش طقش أخرة

وإن كقى إحراًما فسبؼ لساكف إلك غقره اكعؼد إحرامف بؿا كقاه دون ما : الؼارئ

 هـا .«كطؼ بف ٕن الـقة هل اإلحرام فاطتربت دون الـطؼ

ائِِب  َْكَصاِريِّ ويستحب رفع الصقت هبا فػل السا ْٕ   َأنا َرُسقَل  ڤ ا
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل
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ـْ َمِعل َأْن َيْرَفُعقا َأْصَقاَتُفْؿ  ملسو هيلع هللا ىلص َأَتاكِل ِجْبرِيُؾ »: قال َفَلَمَركِل َأْن آُمَر َأْصَحابِل َوَم

ْهاَللِ   .(1)«بِاإْلِ

 .«أفضؾ الحج العج والثج» ملسو هيلع هللا ىلص ويؼقل الـبل

 .رفع الصقت بالتؽبقر والذكر: ققؾ العج هق

 .بالـسؽ وإضاحل  اهلل التؼرب إلك: والثج هق

اهلل  رضقان - ٕن الصحابة؛ أن يستؿر الؿؾبل طؾقفا: والؿستحب يف التؾبقة

وكذلؽ الظفقر ، وصؾقع الصباح، ٓ سقؿا طـد قرب الؾقؾ، كاكقا يؾبقن - طؾقفؿ

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿لذكره  اهلل  ٕن هذه الؿقاصـ شرطفا؛ طؾك شريف

 . [28: الحج] ﴾ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ﴿،  [201: البؼرة] ﴾پپ

 ملسو هيلع هللا ىلص ويجقز أن يؽرب لؽـ التؾبقة هل فعؾ الـبل - ويجقز أن يؾبل مـ طرفات

 .إلك مـك

  مَع رسقلِ خرجـا : ڤ قال أكس
ِ
إلك طرفاٍت فؿـاا الؿؾبِّل ومـاا  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

 .متػؼ طؾقف «الُؿؽبِّرُ 

 .«لزم تؾبقتف حتك رمك جؿرة العؼبة ملسو هيلع هللا ىلص أن الـبل»: ڤ ويف حديث جابر

وكان هذا بعد أن ، استجابة بعد استجابة، أي استجبـا لؽ: «لبَّْقَؽ »: قوله

 ڈ ڈ ڎ﴿ -: أن يلذن يف الـاس يف بالحج  إبراهقؿ  اهلل أمر

 . [22: الحج] ﴾گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

، يف قؾقب الؿممـقـ مـ محبة لتؾؽ الؿقاصـ  اهلل كؿ جعؾ، ويا هلل

 ڻ ڻ ڻڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿: قال تعالك
                                                                                       

 .(3831) أخرجف أبق داود (1)
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 [12-16: آل طؿران] ﴾ھھ ہ ہ ہ ۀہ ۀ

 . [323: البؼرة] ﴾ۉ ۅ ۅ﴿: اهلل  يؼقل، ويف أية إخرى

فنن كػسف تستشرف إلقفؿا ، ٓ سقؿا مـ قد حج أو اطتؿر، أي يتقققن إلقف

وذلؽ ٕن الحج تجتؿع فقف جؿقع ؛ استشراف العطشان إلك الؿاء البارد

 .والؼقلقة، والؼؾبقة، والؿالقة، العبادات البدكقة

 .اهلل أي يا: «الؾفؿ»: قوله

 .يؽرر لقدل طؾك أهؿقة آستجابة والؿداومة طؾقفا: «لبَّْقَؽ »: قوله

ـ خصائصف: «ٓ َشرِيَؽ لََؽ »: قوله ٓ مشارك لف يف طبادتف وخؾؼف وغقر ذلؽ م  .أي 

 وآثباتمقصقف بالـػل   اهلل اهلل فنن فقفؿا معـك ٓ إلف إٓ، ومع ما تؼدم

 .وٓبد يف اإلقرار بإلقهقة الجؿع بقـ الـػل واإلثبات

 .اهلل كػل إلقهقة طؿا سقى: «ٓ إلف»: فقوله

 .وحده إثبات إلقهقة هلل : «اهَّلل إٓ»: قوله

هق ذكر الؿحاسـ مع الحب والتعظقؿ فنن : والحؿد: «إنَّ اْلَحْؿَد »: قوله

 .تؽرر ففق ثـاء

 .بحرف إن: وأكده

فجؿقع ، وهل مػقدة يف استغراق، بزيادة إلػ والالم يف أولف: وطؿؿف

 .طؾك القجف أكؿؾ  الؿحامد ثابتف هلل

 :«َوالـِّْعَؿَة َلَؽ »: قوله

، وأطظؿفا كعؿة اإلسالم ثؿ ما دوهنا، ومـة مـؽ، أي والـعؿة مؾؽ لؽ

 . [11: إبراهقؿ] ﴾ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ﴿: اهلل  يؼقل
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 ڈ ڈ ڎ﴿ -: الؿؾؽ الؿطؾؼ، الؿؾؽ هلل تعالكأي : «َواْلُؿْؾَؽ »: قوله

 ڱڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

 . [26: آل طؿران] ﴾ڻ ڻ ں ں ڱ

 . [3: الؿؾؽ] ﴾پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: اهلل  ويؼقل

 .«مؾؽ يقم الديـ»: ويف قراءه  [1: الػاتحة] ﴾ٺ ٺ ٺ﴿: اهلل تعالك وقال

 .[3: الؿؾؽ] ﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: وقال تعالك

 .[26: آل طؿران] ﴾ژ ڈ ڈ ڎ﴿: تعالك وقال

 :«ٓ َشرِيَؽ َلَؽ »: قوله

 .وٓ يف أسؿائؽ وصػاتؽ، وٓ ألقهقة، أي ٓ شريؽ لف يف ربقبقة

 :ٚايٓاع ٜتعًكٕٛ باملٛدٛد ألزبع١ أَٛز 

 .أما أن يؽقن مالًؽا - 3

 .وإما إن يؽقن معقـًا - 2

 .وإما إن يؽقن شريًؽا - 1

 .وإما إن يؽقن شػقًعا - 1

 ۇئ ۇئ وئ﴿: اهلل  وكؾ هذه مؼطقطة طـ الؿعبقدات التل أشركت مع

  [22: سبل] ﴾ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ۈئېئ ۈئ ۆئ ۆئ

 .لقس لفؿ شلء، فؼراء، طاجزون

 .فنن الؿؾؽ هلل وحده،  [22: سبل] ﴾يئ ىئ مئ حئ جئ﴿: اهلل تعالك ويؼقل

 . [22: سبل] ﴾ىب مب خب حب جب﴿: اهلل تعالك ويؼقل

 . الجبار، الؼاهر، مالف مـ معقـ ففق الؼقي
 . [21: سبل] ﴾پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: اهلل تعالك ثؿ قال
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 .اهلل يا: فؿا معؽ إٓ أن تؼقل، وسد ذرائع الشرك، فؼطع طالئؼ الؼؾقب

  َوَكاَن َطْبُد »: قوله
ِ
ـُ ُطَؿرَ  اهَّلل  .ملسو هيلع هللا ىلص أي كان مع شدة متابعتف لؾـبل: «ْب

ْغَباُء إَلْقَؽ َواْلَعَؿُؾ ، َواْلَخْقُر بَِقَدْيَؽ ، َوَسْعَدْيَؽ ، َلبَّْقَؽ َلبَّْقَؽ »َيِزيُد فِقَفا   .«َوالرَّ

 :«وسعديؽ»: قوله

 الصحابة فنن، وهذا ٓ يتعارض مع مالزمة السـة، أي ساطدت صاطتؽ مساطدة

 .ملسو هيلع هللا ىلص ولؿ يـؽر طؾقفؿ الـبل، كؾ يؾبل بتؾبقتف ملسو هيلع هللا ىلص يف طفد الـبل - اهلل طؾقفؿ رضقان -

 .فؾزم تؾبقتف ملسو هيلع هللا ىلص الـاس يؾبل بؿا يؾبل هبا آ الـبلفجعؾ : ڤ لؼقل جابر

 :«َواْلَخْقُر بَِقَدْيَؽ »: قوله

 .تؼدم دلقؾف

ْغَباءُ »: قوله  :«َوالرَّ

اهلل  وطبادة ،اهلل  فقرغب فقؿا طـد  اهلل اي أن اإلكسان يرغب إلك

 ائ ائ ى ى ې ې﴿: بالرغبة مـ العبادات الؿفؿة

وهذا هق ، اهلل والرغباء إلك،  [10: إكبقاء] ﴾ۇئ ۇئ وئ ەئوئ ەئ

 .فقؿا طـده صامعا  اهلل كؿال التقحقد والتقكؾ أن يؽقن اإلكسان راغبا يف

 :«إَلْقَؽ َواْلَعَؿُؾ »: قوله

اهلل ٓ يؼبؾ مـ إطؿال إٓ ما  فنن  أي العؿؾ يؽقن خالًصا هلل

 .ملسو هيلع هللا ىلص كان خالًصا لف ومقافؼا لسـة كبقف

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل جقاز الزيادة طؾك تؾبقة رسقوساق الؿصـػ هذه الزيادة لبقان 

ـْ َهَذا اْلَقْجف َقاَل »: حجر  قال الحافظ ابـ
بـ ُطَؿَر َكاَن  َزاَد ُمْسؾٌِؿ مِ

ْغَباُء  ُطَؿُر ُيِفؾُّ بَِفَذا َوَيِزيُد َلباْقَؽ  الؾاُفؿا َلباْقَؽ َوَسْعَدْيَؽ َواْلَخْقُر فِل َيَدْيَؽ َوالرا

بـ ُطَؿَر َأكاُف  َوَهَذا اْلَؼْدُر فِل ِرَواَيِة َمالٍِؽ َأْيضا ِطـْده َطـ َكافِع َطـإَِلْقَؽ َواْلَعَؿُؾ 
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بـ َأبِل  بـ طؿر اقتدي فِل َذلِؽ بَِلبِقِف َوأخرج َكاَن َيِزيُد فِقَفا َفَذَكَر َكْحَقُه َفعرف َأن

ـْ َصِريِؼ اْلِؿْسَقرِ 
ـِ َمْخَرَمَة َقاَل َكاَكْت َتْؾبِقَ  َشْقَبَة مِ ُة ُطَؿَر َفَذَكَر مِْثَؾ اْلَؿْرُفقِع َوَزاَد بْ

ـِ َواْسُتِدلا بِِف َطَؾك  َلباْقَؽ َمْرُغقًبا َوَمْرُهقًبا إَِلْقَؽ َذا الـاْعَؿاِء َواْلَػْضِؾ اْلَحَس

 
ِّ
ـِ الـابِل َياَدِة َطَؾك َما َوَرَد َط  فِل َذلَِؽ َقاَل الطاَحاِويُّ َبْعَد َأن ملسو هيلع هللا ىلص اْستِْحَباِب الزِّ

ـِ َمْعِد َيْؽِرَب  بـ طؿر وبـ َمْسُعقٍد َوَطاِئَشَة َوَجابٍِر َوَطْؿِرو أخرجف مـ َحِديث ْب

َٓ َبْلَس َأْن َيِزيَد فِقَفا  َأْجَؿَع اْلُؿْسؾُِؿقَن َجِؿقًعا َطَؾك َهِذِه التاْؾبَِقِة َغْقَر َأنا َقْقًما َقاُلقا 

ِف َما َأَحبا َوُهَق َققْ  ْكِر لِؾا ـَ الذِّ
قا بَِحِديِث مِ ِّ َواْحَتجُّ

َْوَزاِطل ْٕ ٍد َوالثاْقِريِّ َوا ُل ُمَحؿا

 وبـ ماجة َوَصححفُ 
ّ
بـ ِحبااَن َواْلَحاكُِؿ  َأبِل ُهَرْيَرة َيْعـِل الاِذي أخرجف الـاَساِئل

ـْ َتْؾبَِقِة َرُسقلِ 
  َقاَل َكاَن مِ

ِ
َؿَر اْلَؿْذُكقَرِة بـ طُ  َلباْقَؽ إَِلَف اْلحؼ لبْقؽ َوبِِزَياَدة ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

َؿُف َرُسقُل  َٓ َيـَْبِغل َأْن ُيَزاَد َطَؾك َما َطؾا   َوَخاَلَػُفْؿ آَخُروَن َفَؼاُلقا 
ِ
الـااَس َكَؿا  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـْ  فِل َحِديِث َطْؿِرو
ا ُهَق مِ ـِ َمْعِد يَؽِرَب ُثؿا َفَعَؾُف ُهَق َوَلْؿ َيُؼْؾ َلبُّقا بَِؿا ِشْئُتْؿ مِؿا ْب

ى فِل ِجـِْس هَ  َٓ َيـَْبِغل َأْن َيَتَعدا اَلِة َفَؽَذا  َؿُفُؿ التاْؽبِقَر فِل الصا َذا َبْؾ َطؾاَؿُفْؿ َكَؿا َطؾا

َؿُف ُثؿا َأْخَرَج َحِديَث َطامِرِ  ا َطؾا ـِ َسْعدِ  َذلَِؽ َشْقًئا مِؿا ـْ َأبِقِف َأكاُف  ْب ـِ َأبِل َوقااٍص َط ْب

َؽ َذا اْلَؿَعاِرِج َفَؼاَل إِكاُف َلُذو اْلَؿَعاِرِج َوَما َهَؽَذا ُكـاا ُكَؾبِّل َطَؾك َسِؿَع َرُجاًل َيُؼقُل َلباقْ 

  َطْفِد َرُسقلِ 
ِ
َياَدَة فِل التاْؾبَِقِة َوبِِف َكْلُخُذ اْكَتَفك  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َقاَل َفَفَذا َسْعٌد َقْد َكِرَه الزِّ

ـْ َصِريِؼ َطْبدِ َوَيُدلُّ َطَؾك اْلَجَقاِز َما َوَقَع ِطـَْد الـاَس 
 مِ
ِّ
ـِ  اِئل ْحَؿ بـ  بـ يِزيد َطـ الرا

 
ِّ
ـْ َتْؾبَِقِة الـابِل

َلٌة َطَؾك َأكاُف َقْد َكاَن ُيَؾبِّل بَِغْقِر  ملسو هيلع هللا ىلص َمْسُعقٍد َقاَل َكاَن مِ َٓ َفَذَكَرُه َفِػقِف َد

ـْ َصرِ  َذلَِؽ َوَما تؼدم َطـ طؿر وبـ ُطَؿَر َوَرَوى َسِعقدُ 
ـُ َمـُْصقٍر مِ َْسَقدِ ْب ْٕ ـِ  يِؼ ا ْب

ُكقِب َوفِل َحِديِث َجابٍِر الطاِقيِؾ فِل ِصَػِة اْلَحجِّ  اَر الذُّ َيِزيَد َأكاُف َكاَن َيُؼقُل َلباْقَؽ َغػا

َهؾا الؾاُفؿا َلباْقَؽ إَِلْخ َقاَل َوأَ  َحتاك اْسَتَقْت بِِف َكاَقُتُف َطَؾك اْلَبْقَداِء َأَهؾا بِالتاْقِحقِد َلباْقَؽ 
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اُوَد الـااُس بَِفَذا الاِذي ُيِفؾُّقَن بِِف َفَؾْؿ َيُردا َطَؾْقِفْؿ َشْقًئا مِـُْف َوَلِزَم َتْؾبَِقُتُف َوَأْخَرَجُف َأُبق دَ 

ـَ 
ـَ اْلَقْجِف الاِذي َأْخَرَجُف مِـُْف ُمْسؾٌِؿ َقاَل َوالـااُس َيِزيُدوَن َذا اْلَؿَعاِرِج َوَكْحَقُه مِ

مِ

 اْلَؽاَل 
ُّ
 َذا اْلَؿَعاِرِج َوَذا  ملسو هيلع هللا ىلص ِم َوالـابِل

ِّ
َيْسَؿُع َفاَل َيُؼقُل َلُفْؿ َشْقًئا َوفِل ِرَواَيِة اْلَبْقَفِؼل

ْقتَِصاَر َطَؾك التاْؾبَِقِة اْلَؿْرُفقَطِة َأْفَضُؾ لُِؿَداَوَمتِِف ُهقَ 
ِ
 اْلَػَقاِضِؾ َوَهَذا َيُدلُّ َطَؾك َأنا آ

َٓ  ملسو هيلع هللا ىلص ُهْؿ َطَؾْقَفا َوُهَق َقْقُل َطَؾْقَفا َوَأكاُف  َها َطَؾْقِفْؿ َوَأَقرا َياَدِة لَِؽْقكِِف َلْؿ َيُردا َبْلَس بِالزِّ

ـْ َمالٍِؽ اْلَؽَراَهَة َقاَل َوُهَق َأَحُد  بـ َطْبدِ  اْلُجْؿُفقِر َوبِف صرح َأشفب َوحؽك اْلَبرِّ َط

ْقُخ َأُبق َحامٍِد َحؽَ   َوَقاَل الشا
ِّ
افِِعل  َيْعـِل فِل َقْقَلِل الشا

ِّ
افِِعل ـِ الشا ك َأْهُؾ اْلِعَراِق َط

َٓ ُيْسَتَحبُّ َوَحَؽك  َٓ ُيْؽَرُه َو َياَدَة َطَؾك اْلَؿْرُفقِع َوَغؾُِطقا َبْؾ  اْلَؼِديِؿ َأكاُف َكِرَه الزِّ

ـْ َتْعظِق
ِّ َقاَل َفنِْن َزاَد فِل التاْؾبَِقِة َشْقًئا مِ

افِِعل ـِ الشا  َفاَل َبْلَس َوَأَحبُّ  ؿِ التِّْرمِِذيُّ َط
ِ
اهلل

 َأْن َيْؼَتِصَر َطَؾك َتْؾبَِقِة َرُسقلِ 
ا
  إَِلل

ِ
بـ ُطَؿَر َحِػَظ التاْؾبَِقَة َطـُْف ُثؿا  َوَذلَِؽ َأن ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 فَ 
ِّ
افِِعل ـَ َأبِل َحـِقَػَة َوالشا ُّ اْلِخاَلَف َبْق

ـْ قَِبؾِِف ِزَياَدًة َوَكَصَب اْلَبْقَفِؼل
َؼاَل َزاَد مِ

َٓ ِضقَؼ َأْن َيِزيَد َطَؾْقَفا َقاَل َوَقاَل َأُبق َحـِقَػَة إِْن َزاَد  ْقتَِصاُر َطَؾك اْلَؿْرُفقِع َأَحبُّ َو
ِ
آ

َٓ ِضقَؼ َطَؾك أحد فِل َققل َما َجاَء   َقاَل َو
ِّ
افِِعل ـِ الشا ـٌ َوَحَؽك فِل اْلَؿْعِرَفِة َط َفَحَس

ـْ تَ  َطـ
ْختَِقاِر ِطـِْدي َأْن ُيْػِرَد َما ُرِوَي  ْعظِقؿِ بـ ُطَؿَر َوَغْقِرِه مِ

ِ
 َوُدَطائِِف َغْقَر َأنا آ

ِ
اهلل

 
ِّ
ـِ الـابِل فِل َذلَِؽ اْكَتَفك َوَهَذا َأْطَدُل اْلُقُجقِه َفُقْػِرُد َما َجاَء َمْرُفقًطا َوإَِذا اْخَتاَر  ملسو هيلع هللا ىلص َط

ـْ  َٓ  َقْقَل َما َجاَء َمْقُققًفا َأْو َأْكَشَلُه ُهَق مِ ا َيؾِقُؼ َقاَلُف َطَؾك اْكِػَراِدِه َحتاك  ِقَبِؾ َكْػِسِف مِؿا

ـَ 
ِد َفنِكاُف َقاَل فِقِف ُثؿا لَِقَتَخقاْر مِ َطاِء فِل التاَشفُّ َيْخَتؾَِط بِاْلَؿْرُفقِع َوُهَق َشبِقٌف بَِحاِل الدُّ

ـَ اْلَؿْرُفقعِ  اْلَؿْسَلَلِة َوالثاـَاِء َما َشاَء َأْي َبْعَد َأْن َيْػُرغَ 
 هـا. مِ
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 ال حيل المسأٗ تؤمً باهلل ّالْٔو »: رحدٓح

 د«...اآلخس أٌ تطافس مطريٗ ْٓو ّلٔل٘

 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ  - 223   َقاَل َرُسقُل : َقاَل  ڤ )َط
ِ
ـُ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل ٓ َيِحؾُّ ْٓمَرَأٍة ُتْمِم

 َواْلَقْقِم أِخرِ َأْن ُتَسافَِر 
ِ
 .«إَّٓ َوَمَعَفا ُحْرَمةٌ ، َمِسقَرَة َيْقٍم َوَلْقَؾةٍ بَِاهَّلل

ل َلْػِظ اْلُبَخاِريِّ 
ُر َمِسقَرَة َيْقٍم إَّٓ َمَع ِذي َمْحَرمٍ »: َوفِ

 .«(ٓ ُتَسافِ

ـْ َحُرَم طؾقف كؽاُحفا طؾك التْلبقد: ذي َمْحَرم  .َمْحَرُم الؿرَأة َم

l: 

 .وجقد الؿحرم، الؿرأةأن مـ شروط حج : ساق الؿصـػ الحديث لبقان

 . اهلل فنذا حجت امرأة بدون محرم فؼد طصت
 :وأما أن تعقد كؿا ولدهتا أمفا، وحجفا صحقح إن استقىف إركان

َمـ حجَّ البقَت فَؾؿ َيرُفث ْوَلؿ َيػُسْؼ رجَع كققِم »: يؼقل ملسو هيلع هللا ىلص فنن الـبل، فال

فُ   .«ولدْتُف أمُّ

 .ومعؾقم أن هذه قد وقعت يف مخالػة شرطقة

فنكف ٓ ؛ ولؽـ لقس لفا محرم، وكاكت مستطقعة البدن، ولق كان معفا مال

 .يجب طؾقفا الحج

 .لقس طؾقفا حج، وكان لفا مال ولؿ تؽـ مستطقعة البدن، كؿا أكف لق كان لفا محرم

 .ٓ يجب طؾقفا الحج، ولقس معفا مال، وإن كاكت مستطقعة البدن ومعفا محرم

 .لفا ما تـػؼ طؾك كػسفا وطؾك محرمفاوٓ يجب طؾقفا الحج إٓ إن كان 
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 . اهلل ولفا إجر مـ، ففذا أمر محؿقد، إذا تطقع إٓ
 َواْلَقْقِم أِخرِ »: قوله

ِ
ـُ بَِاهَّلل  .أي أكف يحرم طؾقفا: «ٓ َيِحؾُّ ْٓمَرَأٍة ُتْمِم

 َواْلَقْقِم أِخِر َأْن : والؿعـك
ِ
ـُ بَِاهلل

ُتَسافَِر َمِسقَرَة َيْقٍم حرام طؾك اْمَرَأٍة ُتْممِ

ٓا َوَمَعَفا ُحْرَمةٌ ، َوَلْقَؾةٍ   .إ

وذكر اإليؿان باهلل والققم أخر وقد يؼرن بقـفؿا كثقًرا ٕن اإليؿان باهلل يدطقا 

 .إلك مراقبتف وصاطتف واإليؿان بالققم أخر يدطقا إلك الخقف مـ العؼاب والؿجازاة

 .فقرتدع مـ طزم طؾك مخالػة إمر

 .قد جاءت يف طدة روايات يف الباب: «َمِسقَرَة َيْقٍم َوَلْقَؾةٍ »: لهقو
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 درباب الفدٓ٘

 

[ِ٘ َٓ  [باُب الِفِد

l: 

 .أو واجب تركف، هل ما يمديف الؿحرم بسبب محظقر ارتؽبف: الػدية

 :ٖٚٛ َٓكطِ إىل ثالث١ أقطاّ 

 وهق طؼد الـؽاح لؾؿحرم ما ٓ فدية فقف: إول

 وهق قتؾ الربي الؿلكقل فديتف الجزاء أو بدلفما : الثاين

 ما فديتف فدية أذى وهق بؼقة الؿحظقرات: الثالث

 :ففق مخقر بقـ ثالثٍة مـ إمقر: فلما الػدية طؾك فعؾ الؿحظقر

وٓ يجقز أن ، وهل كسقؽة ُتذبح يف مؽة وتقزع طؾك الػؼراء، الفدي: إول

 .يلكؾ مـفا شقًئا

 .صقام ثالثة أيام: الثاين

 ې﴿: قال تعالك، كصػ صاع طـ كؾ مسؽقـ، إصعام ستة مساكقـ: الثالث

وكؾ ما يليت يف ، [316: البؼرة] ﴾ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې

 .ڤ بـ طجرة حديث كعب

 .ويجزئ الصقام أيـ صام وٓ يشرتط يف الحرم

  :سهِ َٔ تسى ٚادّبا 

وحجتفؿ يف ، دًمافالجؿفقر أن طؾقف ، وأما إذا كان الؿحظقر برتك واجٍب 
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ـْ َتَركَ »طباس طـد مالؽ وغقره  ذلؽ ما روي طـ ابـ ـْ ُكُسؽِفِ ، َم ، َأْو َكِسَل َشْقًئا ِم

 .«َفْؾُقْفرِْق َلُف َدًما

 .ڤ طباس وإثر ثابٌت طـ ابـ

 - وشقخـا يحقك  والذي يظفر وهق الذي كان طؾقف شقخـا مؼبؾ

، يؾزم الدماء يف ترك كؾ واجبوهق ققل ططاء والـخعل أكف ٓ  - اهلل حػظف

 .وإكؿا يؽقن الدم فقؿا بقـف الشرع

لق مشك الـاس طؾك هذه الػتقى : يؼقل  وقد كان شقخـا مؼبؾ

وإذا ، دم: فنكف إذا سؼط ضػره قالقا، ٓحتاج الحاج أن يحؿؾ معف زريبة مـ الغـؿ

 .كثقرةيف أمقر ، دم: قالقا، وإذا سؼط شعر مـ شعره، دم: قالقا، غطك رأسف

 :وهل مذكقرة يف كتب أهؾ العؾؿ، أن دماء الحج ستة  وذكر شقخـا مؼبؾ

  .﴾حئمئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ﴿: اهلل  كؿا قال، دم التؿتع: إول
 [316: البؼرة]

 .وذبح الفدي احج قاركً  ملسو هيلع هللا ىلص ٕن الـبل، دم الؼارن: الثاين

        ﴿: اهلل  قال، دم جزاء الصقد: الثالث

  .﴾ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ         
 [13: الؿائدة]

 .[316: البؼرة] ﴾ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ﴿: اهلل  قال، دم اإلحصار: الرابع

 .- اهلل تعالك إن شاء - وهذه مسللة يليت بقاهنا، دم مـ وقع طؾك امرأتف: الخامس

 .الذي يليت بقاكف يف الباب، دم إزالة إذى: السادس

 :مطؾًؼا أمقر ڤ طباس بلثر ابـومؿا يدل طؾك طدم العؿؾ 
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: قد رفع طـ هذه إمة الـسقان واهلل ، أكف طقـ الدم طؾك الـاسل - 1

 . [286: البؼرة] ﴾ائەئ ائ ى ى ې ې ې﴿: اهلل تعالك قال

 ، ڤ بـ أمقة حديث يعؾك - 2
ُّ
ا الطِّقُب الَِّذي بَِؽ »: ملسو هيلع هللا ىلص فَؼاَل الـابِل أمَّ

ا اٍت َوَأمَّ َؽ َما َتْصـَُع فِل  َفاْغِسْؾُف َثاَلَث َمرَّ
اْلُجبَُّة َفاْكِزْطَفا ُثؿَّ اْصـَْع فِل ُطْؿَرتِ

َؽ   .أخرجف مسؾؿ(1)«َحجِّ

ولؿ يقجب طؾقفؿ دًما مع ، لؾرطاة بعدم الؿبقت بؿـك ملسو هيلع هللا ىلص ترخقص الـبل - 3

 .أن الؿبقت بؿـك واجب

 .بـحق هذه الؼضقة قضك ڤ بـ الخطاب وهؽذا طؿر

 .محرماحتجؿ وهق  ملسو هيلع هللا ىلص ومـف أن الـبل - 4

 .ولؿ ُيذكر ذبح كسقؽةً 

بؾ إن يف كثقر مـ الؽتب قد ٓ تجد ، والجؿفقر طؾك خالف ما قرركاه

 .اإلشارة إلك الخالف مؿا يجعؾؽ متفقًبا مـ مخالػة هذا الؼقل واهلل أطؾؿ

 

 

  

                                                                                       

 (.3380أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (1)
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 : فكال، ال: فكلت، أجتد غاٗ»: رحدٓح

٘ أٓاو ّ أطعه ضت٘ مطانني، صه ثالث  د«،...أ

 

ـْ  - 224   َطْبدِ )َط
ِ
ـِ َمْعِؼٍؾ َقاَل  اهَّلل ـِ ُطْجَرةَ  َجَؾْسُت إَلك َكْعِب »: ْب ـِ ، ْب َفَسَلَلْتُف َط

ةً : اْلِػْدَيِة؟ َفَؼاَل  ل َخاصَّ
ة، َكَزَلْت فِ   ُحِؿْؾُت إَلك َرُسقلِ ، َوِهَل َلُؽْؿ َطامَّ

ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

َأْو َما  - اْلَقَجَع َبَؾَغ بَِؽ َما َأَرىَما ُكـُْت ُأَرى : َفَؼاَل . َواْلَؼْؿُؾ َيَتـَاَثُر َطَؾك َوْجِفل

امٍ : َفَؼاَل ، ٓ: َأَتِجُد َشاًة؟ َفُؼْؾُت  - ُكـُْت ُأَرى اْلَجْفَد َبَؾَغ بَِؽ َما َأَرى ، ُصْؿ َثالَثَة َأيَّ

ـَ  ـٍ كِْصَػ َصاعٍ ، َأْو َأْصِعْؿ ِستََّة َمَساكِق  .(1)«لُِؽؾِّ ِمْسؽِق

  قُل َفَلَمَرُه َرُس »: َوفِل ِرَواَيةٍ 
ِ
ـَ ِستَّةٍ  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل َأْو ، َأْو ُيْفِدَي َشاةً ، َأْن ُيْطِعَؿ َفَرًقا َبْق

 .«(َيُصقَم َثالَثَة َأيَّامٍ 

ُـّ : ماكـُت َأرى  .ماكـُت َأض

 .الؿشؼة: الَجْفد

 .مؽقال يسع ثالثة آصٍع كبقية: الَػَرق

l: 

 .مؼرن أبق القلقد الؽقيف ثؼة هق ابـ: «بـ معؼؾ اهَّلل طبد»: قوله

: بـ طبقد البؾقي ويؼال بـ طدي أمقة ابـ: «بـ طجرة كعب»: قوله

شفد الحديبقة مات بالؿديـة سـة إحدى وققؾ اثـتقـ ، الؼضاطل حؾقػ إكصار
                                                                                       

 (.3203(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )1332أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)
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 .وققؾ ثالثة وخؿسقـ

ـِ اْلِػْدَيِة؟»: قوله  .أي الػدية يف الحج بسبب فعؾ محظقر: «َفَسَلَلْتُف َط

ةً َكَزَلْت فِل : َفَؼاَل »: قوله ة، َخاصَّ  :«َوِهَل َلُؽْؿ َطامَّ

 .«أن العربة بعؿقم الؾػظ ٓ بخصقص السبب»: وفيه

وهذه قاطدة أصقلقة مفؿة إذا أكـا لق أجريـا العربة بخصقص الؾػظ 

لربؿا ضاطت كثقر مـ شعائر الديـ فؽثقر مـ إحؽام كزلت يف شلن ، والسبب

 .الؿفؿةوالدلقؾ طؾك هذه الؼاطدة الػؼفقة ، فالن أو فالكة

ـِ  ـْ اْمَرَأٍة ُقْبَؾًة َفَلَتك »: ڤَمْسُعقٍد  حديث َطْبَداهلل اْب
َأنا َرُجاًل َأَصاَب مِ

  َرُسقَل 
ِ
 ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ﴿: َفَذَكَر َذلَِؽ َلُف َفُلْكِزَلْت َطَؾْقفِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 َهِذِه َقاَل   [331: هقد] ﴾﮸ ﮷ ﮶ ﮴﮵ ﮳ ﮲ ۓ
َ
ُجُؾ َألِل َقاَل الرا

ـْ َطِؿَؾ  تِللَِؿ ـْ ُأمَّ  .أخرجف الشقخان(1)«بَِفا ِم

  ُحِؿْؾُت إَلك َرُسقلِ »: قوله
ِ
 :«ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

 ولقس معـاه أكف كان قعــقد ملسو هيلع هللا ىلص أي أويت بف إلك الـبل

ٓ يمدي إلك أن يؽقن  - واهلل أطؾؿ - ٕن مثؾ هذا الؿرض؛ الػراش

وما ، وأشد مـف البؼ، ولؽـ الؼؿؾ يمذي وهق مـ الفقام، اإلكسان حبقس الػراش

 .يسؿك بالؽتان ربؿا يؼرصؽ وما تجد الحرارة إٓ وقد ولك هارًبا

 :«َواْلَؼْؿُؾ َيَتـَاَثُر َطَؾك َوْجِفل»: قوله

 .أي لؽثرتف ومع شدة الحر فنكف يخرج لذلؽ

َأْو َما ُكـُْت ُأَرى اْلَجْفَد  - َما ُكـُْت ُأَرى اْلَقَجَع َبَؾَغ ِبَؽ َما َأَرى»: )َفَؼاَل : قوله

                                                                                       

 (.2261(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )326أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)
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 :«(بَِؽ َما َأَرى َبَؾغَ 

 .التقجع لؾؿريض: فيه

 .الرخصة طؾك الؿريض: وفيه

 .اهلل لؿ يلمره أن يؽؾػ كػسف مآ صاقة لف بف فنن، أن هذا الديـ يسر: وفيه

ٕن هـاك ، ٓ يعؾؿ الغقب وهذه الؿسللة كؽررها وكؼررها ملسو هيلع هللا ىلص أن الـبل: وفيه

مع ، الصقفقة ومـ إلقفؿيعؾؿ الغقب كؿا هق حال غالة  ملسو هيلع هللا ىلص مـ يدطل أن الـبل

 جئ ی ی یی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ﴿: يؼقل اهلل  أن

 .[22-26: الجـ] ﴾حئ

 ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿: اهلل  ويؼقل

 . [63: الـؿؾ] ﴾ڄ

َـّ  ٓ خؿٌس »: يؼقل ملسو هيلع هللا ىلص وٕن الـبل َّٓ  يعؾُؿف  وئ وئ ەئ ەئ ائ﴿: «اهَّللُ  إ

 حئ جئ ی ی یی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ۈئېئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ

 .(1) [11: لؼؿان] ﴾مب خب حب جب ىئيئ مئ

 .«ادطاء طؾؿ الغقب»: مـ طدة أوجف ومـفا، ويؽػر الساحر

 .أي هؾ تستطقع أن تػدي شاة: «َأَتِجُد َشاًة؟»: قوله

 .وجقب الػدية يف ارتؽاب الؿحظقر: ففيه

 :ايٓاع يف ازتهاب احملعٛز ثالث١ أقطاّ 

ٓ لحاجة - 3  .مؿا فقف الدماءففذا آثؿ وطؾقف الدم إن كان ، مـفؿ مـ يرتؽبف متعؿًدا 

لؿا ، ففذا طؾقف الدم ولقس طؾقف اإلثؿ، مـفؿ مـ يرتؽبف متعؿدا لحاجة - 2

                                                                                       

 (.30، 1(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )30أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)
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 .يف هذا الحديث

لؿا دل ، وٓ فدية، ففذا ٓ إثؿ طؾقف، أو جاهاًل ، ومـفؿ مـ يرتؽبف كاسًقا - 1

 . [286: البؼرة] ﴾ائەئ ائ ى ى ې ې ې﴿: اهلل  طؾقف ققل

 يشرتط فقف ما يشرتط يف إضحقة؟هؾ ، وقد اختؾػ الـاس يف الفدي

  اهلل والذي يظفر أن ما يطؾؼ طؾقف هدي يجزئ لؼقل، فالجؿاهقر طؾك ذلؽ
 .﴾ ۈ ۈ ۆ ۆ﴿

 .وأكؿؾف ما كان فقف أوصاف إضحقة

. فؿا استقسر مـ الفدي حتك ولق ديؽ: قال  حزم وُيذكر أن ابـ

، إكعام اإلبؾ والبؼروالصحقح أن الفدي ٓ يجزئ إٓ مـ هبقؿة إكعام وهبقؿة 

 .بـقطقف الضلن والؿعز والغـؿ

 :«ُصْؿ َثالَثَة َأيَّامٍ : َفَؼاَل ، ٓ: َفُؼْؾُت »: قوله

 :ولقس طؾك الترتقب، وتؽقن الػدية يف هذه الؿسللة طؾك التخققر

 .وهذا أكؿؾ إوجف، فنن شاء أن يذبح كسقؽة - 1

 .وإن شاء أن يصقم ثالثة أيام - 2

 .أصعؿ ستة مساكقـوإن شاء  - 3

 :ٚايصٝاّ ٜتعني ع٢ً اؿاز يف َٛطٓني 

 يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ﴿: مـ لؿ يجد الفدي لؼقل هلل : أحدهؿا

 . [316: البؼرة] ﴾جثمث يت ىت ختمت حت جت

طـد  ڤطؿر  وتصام الثالثة إيام يف أيام التشريؼ لحديث طائشة وابـ

يف صقام أيام التشريؼ إٓ لؿـ لؿ يجد  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  لؿ يرخص رسقل»: البخاري
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 .وإن صامفا قبؾ ذلؽ أجزأه طؾك الصحقح مـ أققال أهؾ العؾؿ، «الفدي

: الؿؽل فؾقس طؾقف هدي لؼقلف تعالك أما، والفدي إكؿا يؽقن طؾك أفاقل

 . [316: البؼرة] ﴾حخمخ جخ مح جح مج حج يث ىث﴿

ـَ »: قوله  أو افرتاقفؿ، يف حال اجتؿاطفؿ يجقز أن يؽقن: «َأْو َأْصِعْؿ ِستََّة َمَساكِق

 وهؾ يجزئ أن يطعؿ مسؽقـًا واحًدا ست مرات؟

لؽـ ، ٕن الحديث فقف اإلصالق؛ ٓ بد أن يطعؿ ستة مساكقـ، ٓ ُيجزئ

 .ُيجزئ أن يؽقن الؿسؽقـ امرأة أو شقًخا أو رجاًل أو شاًبا أو صػاًل 

 .الزكاةالػؼقر كؿا تؼدم بقاكف يف أحؽام : ويدخؾ يف ققلـا الؿسؽقـ

ـٍ كِْصَػ َصاعٍ »: قوله  :«لُِؽؾِّ ِمْسؽِق

، ولق زاد لؽان أكػع لؽـ أدكاه كصػ صاع وهق ما يشبعف وجبة يف الغالب

 .أو كحق ذلؽ مؿا يلكؾف الـاس، أو أرز، أو زبقٍب ، سقاًء كان كصػ صاع مـ تؿرٍ 

 .فالجؿفقر طؾك أن فقف الدم، وأما إذا كان الؿحظقر يف ترك واجب

ـَ ِستَّةٍ »: )َوفِل ِرَواَيةٍ : قوله  .«(َفَرًقا َبْق

والػرق الؿؽقال يسع ستة طشر رصال وهل اثـك طشرة مدا أو ثالثة أصح 

 .طـد أهؾ الحجاز

مـ  - اهلل طؾقفؿ رضقان - ما كان طؾقف الصحابة: ويف الحديث مـ الػقائد

 .اهلل  ولتبؾقغ ديـ، اهلل  وشدة صربهؿ يف صاطة، ضقؼ الحال

إٓ بعد ، طؾك أٓ يػعؾقا أمًرا - اهلل طؾقفؿ حرص الصحابة رضقان: وفيه

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل صؾب الػتقى مـ رسقل

 .الػرج بعد الشدة: وفيه
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طجرة كقػ اكؼؾبت فرًجا بحؾؼ  فاكظر إلك الشدة التل لحؼت كعب ابـ

 .رأسف وإزالة إذى

 .«أن الضرر ُيزال»: وفقف دلقؾ لؾؼاطدة الػؼفقة

فنن بؼاء شعر الؿحرم ، مؼدم طؾك جؾب الؿصالح أن درء الؿػاسد: وفيه

 .ولؽـ إزالة إذى مػسدة، مصؾحة

طؾك الرب والتؼقى فاكظر كقػ  - اهلل طؾقفؿ رضقان - تعاون الصحابة: وفيه

 .ملسو هيلع هللا ىلص طجرة إلك الـبل حؿؾقا كعب ابـ

يؽرم مـ شاء مـ طباده بنكزال الؼرآن يف شلهنؿ ومـفؿ  اهلل  أن: وفيه

 .كزلت فقف هذه أية العظقؿةطجرة  كعب ابـ

اهلل أكزل يف شلن  اهلل كريؿ طـد الؿممـقـ إذا أن أن الؿممـ كريٌؿ طؾك: وفيه

 ائ ائ ى ى ې ې﴿: هذا الؿسؽقـ ما رأيت مـ الؼرآن يتؾك إلك يقم الؼقامة

 . [316: البؼرة] ﴾ۈئېئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ

بـقٍع مـ  يػسدهفال ، أن الحاج والؿعتؿر يـبغل أن يحرص طؾك حجف: وفيه

  .﴾ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ﴿: الؿػاسد قال تعالك
  [312: البؼرة]

 :واختؾػ العؾؿاء يف الرفث: معـك الرفث

 .ٓ سقؿا طـد الـساء، هق ذكر مؼدمات الجؿاع: فؼقؾ

 .الجؿاع: وققؾ

 :أكف كان يؼقل ڤطباس  والذي ُيذكر طـ ابـ

ـَ  َـّ َيْؿِشثثثثثثق  بِـَثثثثثثا َهِؿقَسثثثثثثا َوُهثثثثثث

 

 َتْصثثثثُدِق الطَّْقثثثثُر َكـِثثثثْؽ َلِؿقَسثثثثاإْن  
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 .ولؿ ُيعترب هذا طـد جؿاهقر العؾؿاء مـ الرفث

 بعباده وأن لقس الؿراد يف الديـ اهلل  بقان سعة رحؿة: ويف احلديث

 ڦ﴿ :قال تعالك، وإكؿا الؿراد آختبار وآبتالء، التشديد فنن الديـ يسر

 . [2: هقد] ﴾ڄڄ ڄ ڦ

ـِ  ِحقَحْق ـْ ُطْؼَبةَ فِل الصا ـِ َطامٍِر َقاَل  َط  إَلك بَْقِت »: ْب
َ
  كََذَرْت ُأْختِل َأْن َتْؿِشل

ِ
اهلل

 َلَفا َرُسقَل ، اْلَحَراِم َحافِقَةً 
َ
  َفَلَمَرْتـِل َأْن َأْستَْػتِل

ِ
 لَِتْؿشِ : َفَؼاَل ، َفاْسَتْػتَْقتُفُ ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 .(1)«َولَْتْرَكْب 

ـِ  ـِ اْب ـِ َطامِرٍ  َأنا ُأْخَت ُطْؼَبةَ ، َطبااسٍ  َوِطـَْد أبل داود َط َكَذَرْت َأْن َتُحجا ، ْب

َٓ ُتطِقُؼ َذلَِؽ ، َماِشَقةً   ، َوَأكاَفا 
ُّ
ـْ َمْشِل ُأْختَِؽ  إِنَّ »: ملسو هيلع هللا ىلص َفَؼاَل الـابِل ، اهَّللَ َلَغـِلٌّ َط

 .(2)«َفْؾَتْرَكْب َوْلُتْفِد َبَدَكةً 

 .بـ طامر طؼبةكؿا يف حديث ، وكػارة الـذر كػارة يؿقـ

ـَ  ڤطائشة  وأما حديث   َيا َرُسقَل : ُقْؾُت : َقاَلْت ، ُأمِّ اْلُؿْممِـِق
ِ
َيْصُدُر ، اهلل

ـِ َوَأْصُدرُ  الـااُس  َفنَِذا َصَفْرِت َفاْخُرِجل إَِلك ، اْكَتظِرِي»: بِـُُسٍؽ َواِحٍد؟ َقاَل  بِـُُسَؽْق

َوَلؽِـََّفا َطَؾك  - َقاَل َأُضـُُّف َقاَل َغًدا - ِطـَْد َكَذا َوَكَذاُثؿَّ اْلَؼْقـَا ، َفَلِهؾِّل ِمـْفُ ، التَّـِْعقؿِ 

فؾقس الؿراد بف أهنا تتحؿؾ إكصاب مـ ، (3)«َكَػَؼتِِؽ  - َقاَل  - َقْدِر َكَصبِِؽ َأوْ 

وكؾؿا زاد كصبف زاد ، اهلل  ولؽـ فقف أن اإلكسان يؿتثؾ شرع، أجؾ أن تمجر

 .اهلل  أجره طـد
الجؾقالت  فنهنا مـ العبادات، بالـسؽ فضقؾة التؼرب هلل : ويف احلديث

                                                                                       

 (.3611برقؿ: ) (، ومسؾؿ يف صحقحف3866أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)

 بـػس الرقؿ. داود يف صحقح أبل (، وصححف إلباين 1101أخرجف أبق داود يف ســف برقؿ: ) (2)

 (.3233أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (3)
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 . [2: الؽقثر] ﴾ڑ ژ ژ﴿: التل قركت بالصالة قال تعالك

 . [62: الحج] ﴾ڇڇ ڇ چ چ چ چ﴿: وقال تعالك

 ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿: اهلل  وقال

 .[361-362: إكعام] ﴾ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ

 :ٚايٓطو ٜطًل ع٢ً َعٓٝني 

: قال تعالك اهلل  وهق كؾ طبادة يتؼرب بف إلك، الؿعـك العام: إول

 .[62: الحج] ﴾ڇڇ ڇ چ چ چ چ﴿

 .بـسقؽة أي بشاة وكحق ذلؽ اهلل  وهق التؼرب إلك، الؿعـك الخاص: الثاين

ـِ الَبَراءِ ، بـ كقار كؿا يف حديث قصة أبل برده ـِ َطاِزٍب  َط : َقاَل ، ڤْب

 
ُّ
الَةِ َيْقَم  ملسو هيلع هللا ىلص َخَطَبـَا الـابِل ـْ َصؾَّك َصالََتـَا»: َفَؼاَل ، إَْضَحك َبْعَد الصا َوَكَسَؽ ، َم

الَةِ ، َفَؼْد َأَصاَب الـُُّسَؽ ، ُكُسَؽـَا ـْ َكَسَؽ َقْبَؾ الصَّ الَِة َوَٓ ُكُسَؽ ، َوَم ُف َقْبَؾ الصَّ َفنِكَّ

ـُ كَِقاٍر َخاُل الَبَراءِ  َفَؼاَل َأُبق ُبْرَدةَ ، «َلفُ   ا َيا َرُسقَل : ْب
ِ
َفنِكِّل َكَسْؽُت َشاتِل َقْبَؾ ، هلل

الَةِ  َل َما ، َوَطَرْفُت َأنا الَقْقَم َيْقُم َأْكٍؾ َوُشْرٍب ، الصا َوَأْحَبْبُت َأْن َتُؽقَن َشاتِل َأوا

الَةَ ، ُيْذَبُح فِل َبْقتِل َ الصا
ْيُت َقْبَؾ َأْن آتِل َشاُتَؽ َشاُة »: َقاَل ، َفَذَبْحُت َشاتِل َوَتَغدا

  َيا َرُسقَل : َقاَل  «َلْحؿٍ 
ِ
ـِ ، اهلل ـْ َشاَتْق

 مِ
ا
 َأَحبُّ إَِلل

َ
، َفنِنا ِطـَْدَكا َطـَاًقا َلـَا َجَذَطًة ِهل

ـْ َأَحٍد َبْعَدكَ »: َأَفَتْجِزي َطـِّل؟ َقاَل  ـْ َتْجِزَي َط  .متػؼ طؾقف (1)«(«َكَعْؿ َوَل

 .كػارة لؽثقر مـ شئقن الؿسؾؿقـ اهلل  فضقؾة الصقم إذ جعؾف: وفيه

 .وأحؽام الػدية طامٌة يف الرجال والـساء والحؿد هلل رب العالؿقـ

 

                                                                                       

 (.3163(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )133أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)
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 درباب حسم٘ مه٘

 

 [باب حسم٘ مه٘]

l: 

حرم مؽة وقد ذكر بعض  اهلل  تؼدم بقان أن: «باُب حرمة مؽةَ »: قوله

 .وأمـااهلل مثابًة لؾـاس  ما يتعؾؼ بػضائؾ هذا البؾد الحرام الذي جعؾف

: كؿا قال جؾ وطز، أن كتخذ مـ مؼام إبراهقؿ مصؾك اهلل  وأمركا

 . [323: البؼرة] ﴾ېى ې ې ې ۉ﴿

 .الحجر الؿقضقع قرب الؽعبة: والؿؼام هـا هق

 ڤ بـ الخطاب ثؿ إن طؿر، وكان مقصـف أكف مؾتصٌؼ بالؽعبة بقـ الركـ والؿؼام

 .أخره إلك الؿؽان الذي هق طؾقف أن

 ڀ ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: اهلل  يؼقل

 . [322: البؼرة] ﴾ٺ ٺ ڀ

 .مـ بقـ بؼاع إرض ففل أحب البؼاع إلقف اهلل  ومؽة اختارها

 .وغقر ذلؽ، والبؾد، والبؾدة، وأم الؼرى، وبؽة، مؽة: ومـ أسؿائفا

 .وكثرة إسؿاء الثبقتقة تدل طؾك فضقؾة الؿسؿك

 :أسباب تسؿقتفاواخُتؾـػ يف : سبب التسؿقة بفذه إسؿاء

 :اضِ َه١ :األٍٚ 

 .لؼؾة الؿاء فقفا - 1
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 .وققؾ ٓجتؿاع الـاس فقفا - 2

 .وققؾ ٕهنا بقـ جبؾقـ - 3

 :اضِ به١ :ايجاْٞ 

 .ٕهنا تبؽ الػاجر أي هتؾؽف

 :بعضفؿ كؿا قال

 يثثثثا بؽثثثثُة الػثثثثثثثاجر ُبؽثثثثل َبؽثثثثك

 

 وٓ َتُبؽثثثثثثل مثثثثثثدَحًجا وَطؽجثثثثثثك 

 .أي أهؾؽل 

 .ٕن ملوى الؼرى إلقفا: تسؿقتفا بلم الؼرىوأما : الثالث

 :لؿا جاءت مـ الـصقص، والبؾد إمقـ، والبؾد إمـ: الرابع

 .[1-3 :التـق] ﴾ڀ پ پ پپ ٻ ٻٻ ٻ ٱ﴿ : اهلل كؼقل

 . [3: البؾد] ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ﴿: اهلل تعالك لؼقل، والبؾد

 .وققؾ العؽس، وبؽة البقت، مؽة الحرم: وقال بعضفؿ
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 ، اهلل تعاىل إٌ مه٘ حسمَا»: رحدٓح

 د«فال حيل المسئ ْٓمً، ّمل حيسمَا الياع

 

ـْ َأبِل ُشَرْيٍح ) - 225 ـِ َطْؿرٍو ُخَقْيِؾدِ  - َط ُف َقاَل : ڤاْلُخَزاِطلِّ اْلَعَدِويِّ  - ْب َأكَّ

ـِ َسِعقدِ  لَِعْؿرِو ـِ اْلَعاصِ  ْب ةَ  - ْب لِل َأيَُّفا اْئَذْن  - َوُهَق َيْبَعُث اْلُبُعقَث إَلك َمؽَّ

ًٓ َقاَم بِِف َرُسقُل  َثَؽ َقْق   إَِمقُر َأْن ُأَحدِّ
ِ
ـْ َيْقِم اْلَػْتِح  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل ، َفَسِؿَعْتُف ُأُذَكايَ ، اْلَغَد ِم

َؿ بِف ِ، َوَأْبَصَرْتُف َطقْـَايَ ، َوَوَطاُه َقْؾبِل ـَ َتَؽؾَّ ُف َحِؿَد »: ِحق : ُثؿَّ َقال َ ، اهَّللَ َوَأْثـَك َطَؾْقفِ  َأكَّ

َمَفا َة َحرَّ ْمَفا الـَّاُس ، اهَّللُ َتَعاَلك إنَّ َمؽَّ  َواْلَقْقِم ، َوَلْؿ ُيَحرِّ
ِ
ـُ بَِاهَّلل َفال َيِحؾُّ ْٓمرٍِئ ُيْمِم

َص ِبِؼَتاِل ، َوٓ َيْعِضَد بَِفا َشَجَرةً ، َأْن َيْسِػَؽ بَِفا َدًما: أِخر ِ َفنِْن َأَحٌد َتَرخَّ

  َرُسقلِ 
ِ
َؿا ُأِذَن لِل ، َوَلْؿ َيْلَذْن َلُؽؿ ْ، اهَّللَ َقْد َأِذَن لَِرُسقلِفِ  إنَّ : َفُؼقُلقا ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل َوإِكَّ

ـْ َكَفارٍ  اِهُد ، َوَقْد َطاَدْت ُحْرَمُتَفا اْلَقْقَم َكُحْرَمتَِفا بِإَْمسِ ، َساَطًة ِم ْغ الشَّ َفْؾُقَبؾِّ

، َأَكا َأْطَؾُؿ بَِذلَِؽ ِمـَْؽ َيا َأَبا ُشَرْيٍح : َما َقاَل َلَؽ؟ َقال: َفِؼقَؾ َٕبِل ُشَرْيٍح ، اْلَغائَِب 

 .((1)«َوٓ َفارَّ ًا بَِدٍم َوٓ َفارَّ ًا ِبَخْرَبةٍ ، إنَّ اْلَحَرَم ٓ ُيِعقُذ َطاِصًقا

l: 

اِء اْلُؿْفَؿَؾةِ : «اْلَخْرَبةُ »: قوله  :بِاْلَخاِء اْلُؿْعَجَؿِة َوالرا

 اْلِخَقاَكةُ 
َ
 .ِهل

 .اْلَبؾِقاةُ : َوِققَؾ 
                                                                                       

 (.3131يف صحقحف برقؿ: )(، ومسؾؿ 3812أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)
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 .التُّْفَؿةُ : َوِققَؾ 

بِؾِ  اِطرُ . َوَأْصُؾَفا فِل َسِرَقِة اإْلِ  :َقاَل الشا

 َوتِْؾثثثثثَؽ ُقْرَبثثثثثك ِمْثثثثثثَؾ َأْن ُتـَاِسثثثثثَبا

 

ثثثثثثَرائَِبا  ثثثثثثَرائُِب الضَّ  َأْن ُتْشثثثثثثبُِف الضَّ

 َواْلَخاِرُب الؾِّصُّ ُيِحبُّ اْلَخاِرَبا 

 .ساق الؿصـػ الحديث لبقان حرمة مؽة وذكر بعض خصائصفا

 .مؽة والؿديـة وألػقا يف أخبارهؿا: وقد ألػ العؾؿاء يف فضائؾ البؾديـ

 .شبة الؿديـة ٓبـ ومؿا ُصـػ يف ذلؽ أحؽام مؽة

وهق كتاب صقب جؿع فقف كثقر مـ أثار الؿػقدة يف باهبا سقاًء يف فضائؾ 

 .الحرمقـ أو يف أحؽامفؿا

ـْ َأبِل ُشَرْيٍح »: قوله ـِ َطْؿرٍو ُخَقْيِؾدِ  - َط  :«ڤ اْلُخَزاِطلِّ اْلَعَدِويِّ  ْب

. الرحؿـ طبد: وققؾ، كعب: وققؾ، هاين: وققؾ، بـ خقيؾد طؿرو: وققؾ

أسؾؿ قبؾ الػتح وكان معف يقم الػتح لقاء خزاطة مات بالؿديـة سـة ، وإول أشفر

 .ستقـ

ُف َقاَل لَِعْؿرِو»: قوله ـِ َسِعقدِ  َأكَّ ـِ اْلَعاصِ  ْب  :«ْب

وٓ مـ ، ولقس بصحابل، الؿؾؼب بإشدق بـ العاص بـ سعقد طؿرو

 .كؿا قال ذلؽ الحافظ، الذي اتبعقهؿ بنحسان

 :وقال حقـ قتؾف وهق طؾك صدره، بـ مروان حقـ كازطف الؿؾؽ الؿؾؽ قتؾف طبد

 َيا َطْؿُرو إِْن ٓ َتَدْع َشْتِؿل َوَمـَْؼَصثتِل

 

 َأْضرِْبَؽ َحتَّك َتُؼثقَل الَفاَمثُة اْسثُؼقكِل 

بـ  بـ معاوية بعثف إلك مؽة لحرب طبداهلل بـ سعقد أمقًرا لقزيد وكان طؿرو 

 .ڤ الزبقر
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ةَ »: قوله  :«َوُهَق َيْبَعُث اْلُبُعقَث إَلك َمؽَّ

 .ويثقرها إلك مؽة، أي يسقر الجققش

ثؿ مؼتؾ ، وهذه فتـة طظقؿة حصؾت يف الصدر إول مبدأها بؼتؾ طثؿان

 ڤ بـ طؾل الحسقـ بـ أبل صالب وقتؾ ثؿ قتؾ طؾل، صؾحة والزبقر

 .واكتفت باستتباب إمر لبـل ُأمقة، الزبقر ثؿ قتؾ ابـ

حقث ، ويف هذه الحؼبة مـ التاريخ تزويٌر طظقؿ ارتؽبف الرافضة يف التاريخ

بؽثقٍر مـ الؼصص الذي كؽارتف باديف فضاًل طـ  حرفقا كثقًرا مـ التاريخ وجاءوا

 .س فال ُتؼبؾ روايتفؿضفقر فساد إسـاده إذ أن الرافضة مـ أكذب الـا

بـ أبل مخـػ  ومـفؿ لقط، التاريخ وحرفقه الؽؾبل ومـ الرواة الذيـ رووا

 .وغقرهؿ، رافضل

ًٓ َقاَم بِِف َرُسقُل »: قوله َثَؽ َقْق َفا إَِمقُر َأْن ُأَحدِّ   اْئَذْن لِل َأيُّ
ِ
 :«ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

 .صؾب اإلذن مـ صاحب الؿجؾس: وفيه

، لعؾفؿ أن يسؿعقا الـصقحة، والؿسمولقـالتؾطػ بإمراء : وفيه

 .ويـتػعقا هبا، ويستجقبقها

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل سؿعت رسقل: فؾق جعؾ يؼقل، تحديث مـ ُتعقـ إسؿاطف: وفيه

 .كذا وكذا لؿا اكُتبِف لف: يؼقل

ما لؿ تؽـ ، وأققالف فنهنا شرع لؾجؿقع ملسو هيلع هللا ىلص آستدٓل بلفعال الـبل: وفيه

 .مـ الخصائص

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل طؾقفؿ لسقرة الـبل حػظ الصحابة رضقان: وفيه

  َقاَم بِِف َرُسقُل »: قوله
ِ
ـْ َيْقِم اْلَػْتِح  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل  :«اْلَغَد ِم

 .والػتح كان يف رمضان يف السـة الثامـة مـ الفجرة
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 .[3: الػتح] ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: اهلل  حقث أكزل، ومبدأ الػتح غزوة الحديبقة

 .أو فتح هق ؟ قال كعؿ يا طؿر: قال طؿر

 .طؾك تعؾقؿ الجاهؾ ملسو هيلع هللا ىلص حرص الـبل: وفيه

 .«َوَوَطاُه َقْؾبِل، َفَسِؿَعْتُف ُأُذَكاَي »: حػظ الحديث مـ ققلف: وفيه

 .آكتباه لؿا يؾؼقف العالؿ والشقخ: وفيه

 .ولؽـ الػؼف والػفؿ مختص بالؼؾب، أن إذكقـ تسؿع: وفيه

َؿ بِف، َوَأْبَصَرْتُف َطْقـَايَ »: قوله ـَ َتَؽؾَّ  :«ِحق

 اهلل قال، ٕن هبا يحصؾ العؾؿ، السؿع والبصر والػماد، الثالثة إمقرجؿع 

 :﴿[16: اإلسراء] ﴾جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ. 

  .﴾ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ەئ ەئ﴿: اهلل تعالك وقال
 [28: الـحؾ]

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ﴿: اهلل  وقال

 . [321: إطراف] ﴾ٹٹ

 ﮵ ﮴﮳  ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ﴿: اهلل  وقال

 . [26: إحؼاف] ﴾﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻﮺  ﮹﮸  ﮷ ﮶

 :فٗرٙ ثالث١ أَٛز عًٝو إٔ تٗتِ بٗا أٜٗا املطًِ :فا٥د٠ 

 .السؿع فال يسؿع إٓ خقًرا - 1

 .والبصر فال يبصر إٓ خقًرا - 2

 .والػماد فال يعتؼد إٓ خقًرا - 3

 .فنذا سؾؿت لؽ هذه الثالث الجقارح سؾؿ لؽ ديـؽ
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 .الديـوإن فسدت هذه الجقارح فسد 

أن الؿتؽؾؿ طؾقف أن يؼدم بقـ يدي خطبتف وكصقحتف ما يؽقن أدطك : وفيه

 .لؼبقلفا

ُف َحِؿَد »: قوله  :«اهَّللَ َوَأْثـَك َطَؾْقفِ  َأكَّ

 .ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فضقؾة الحؿد وذلؽ مـ مالزمة رسقل: وفيه

 .وإن استطعت أن تبدأ بف يف كؾ شلء فابدأ

َٓ »: وحديث  َفُفَق َأْقَطعُ  ُيْبَدُأ فِقِف بَِحْؿدِ ُكؾُّ َأْمرٍ ِذي َباٍل 
ِ
 .ضعقػ (1)«اهَّلل

 »: لؽـ الحديث الصحقح
ِّ
ـْ الـابِل ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة َط َقاَل ُكؾُّ ُخْطَبٍة َلْقَس  ملسو هيلع هللا ىلص َط

 َكاْلَقِد اْلَجْذَماءِ 
َ
ٌد َفِفل  .(2)«فِقَفا َتَشفُّ

 .والثـاءكان يػتتح خطبف بالحؿد  ملسو هيلع هللا ىلص ٕن الـبل؛ والتشفد مـف الحؿد

 :ٚايفسم بني اؿُد ٚايجٓا٤ 

وأدواهتؿا ، بقـؿا الحؿد يؽقن بؿرة واحدة، إٓ أكف يتؽرر، هق حؿدٌ : أن الثـاء

 .الؼؾب والؾسان

 .فنن أدواتف الؼؾب والؾسان والجقارح: بخالف الشؽر

َمَفا: ُثؿَّ َقال َ»: قوله َة َحرَّ  :«اهَّللُ َتَعاَلك إنَّ َمؽَّ

وهق الذي يشرع قال ، ففق الذي يحؾ ويحرم، اهلل حرمفااي إن بؾدة مؽة 

 . [23: الشقرى] ﴾﮸﮹ ﮷ ﮶﮵  ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ﴿: تعالك

                                                                                       

(، وهق حديث مقضقع، حؽؿ طؾقف اإلمام إلباين 8/  3) «صبؼات الشافعقة الؽربى»رواه السبؽل يف  (1)

 (، قال فقف: ضعقػ جًدا.3(، ويف اإلرواء برقؿ: )102بالقضع، كؿا يف الضعقػة برقؿ: )

(، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل 3306(، الرتمذي برقؿ: )1813أخرجف أبق داود برقؿ: ) (2)

 ، حقث قال فقف: حديث حسـ.
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ْمَفا الـَّاُس »: قوله  :«َوَلْؿ ُيَحرِّ

 .لق كان التحريؿ إلك الـاس ٓختؾػقا

 .فربؿا حرمفا بعضفؿ وأحؾفا بعضفؿ

 .وربؿا حرمفا يف وقت وأحؾفا يف آخر

 .وتحريؿفا تبٌع لؾفقى ولؾتسؾطوربؿا كان حؾفا 

، جعؾفا حراما، اهلل يقم خؾؼ السؿقات وإرض لؽـ الذي حرم مؽة هق

 .وجعؾ لفا أحؽاًما

ومع ذلؽ كان ، لؿصؾحة راجحة ساطة مـ هنار ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ولؿ يلذن إٓ لرسقل

ـِ ابـ: يسػؽ فقفا دم حريصا أٓ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل َفَحَبَسُف »: ڤطباس  فَع

  َحْقُث َأَمَرُه َرُسقُل اْلَعبااُس 
ِ
ِت اْلَؼَبائُِؾ َطَؾك راياهتا، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ، فؽؾؿا مرت راية، َفَؿرا

ـْ هذه؟ فلققل: َقاَل  ، ُثؿا َتُؿرُّ ُأْخَرى، َما لِل َولَِبـِل ُسَؾْقؿٍ : َفَقُؼقُل ، بـل ُسَؾْقؿٍ  :َم

ِء؟ َفَلُققُل : َفَقُؼقُل  َٓ ـْ َهُم َفَؾْؿ َيَزْل َيُؼقُل َذلَِؽ ، لِل َولُِؿَزْيـَةَ َما : َفَقُؼقُل ، ُمَزْيـَةُ : َم

ْت َكتِقَبُة َرُسقلِ    َحتاك َمرا
ِ
َْكَصارُ ، اْلَخْضَراءُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ْٕ َٓ ُيَرى ، فِقَفا اْلُؿَفاِجُروَن َوا

ـْ َهَذا؟ َفُؼْؾُت : قال، مِـُْفْؿ إٓ الحدق   َهَذا َرُسقُل : َم
ِ
ـَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل فِل اْلُؿَفاِجِري

َْكَص  ْٕ ِء ِقَبٌؾ : َفَؼاَل ، ارِ َوا َٓ ََحٍد بَِفُم
ِ
ـِ ، َما ٕ  َلَؼْد َأْصَبَح ُمْؾُؽ اْب

ِ
َأِخقَؽ اْلَقْقَم  َواهلل

ةُ : َفُؼْؾُت ، َلَعظِقؿٌ  الـاَجاُء إَِلك : فؼؾت، فـعؿ إًذا: َقاَل ، َوْيَحَؽ َيا َأَبا ُسْػَقاَن! إِكاَفا الـُُّبقا

ةَ َفَخَرَج َحتاك َأَتاُهْؿ ، َقْقمَِؽ  َيا َمْعَشَر ُقَرْيٍش! : َفَجَعَؾ َيِصقُح بَِلْطَؾك َصْقتِفِ ، بَِؿؽا

دٌ  َٓ قَِبَؾ َلُؽْؿ بِف، َهَذا ُمَحؿا ـْ َدَخَؾ َداَر َأبِل ُسْػَقاَن َفُفَق : ثؿ قال... َقْد َأَتاُكْؿ بَِؿا  َم

ـٌ  ـٌ وَ : َقاَل ، َوَما يغـل َطـاا َداُركَ ، اهللُ  َقاَتَؾَؽ : َفَؼاُلقا، آمِ ـْ َأْغَؾَؼ َباَبُف َفُفَق آمِ  .(1)«َم
                                                                                       

، وأخرجف أبق داود برقؿ: ڤهريرة  (، مـ حديث أبل3280أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (1)

 ، مختصًرا.ڤ(، مـ حديث ابـ طباس 1023)
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 .- اذهبقا فلكتؿ الطؾؼاء - وطػا طـفؿ ولؿ يطالبفؿ بشلء بؾ قال

كبؾ إخالق التل كان يتحؾك هبا فػل الققت الذي  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل وضفر مـ رسقل

 .وقد أخرجقه وأرادوا قتؾف طػا طـفؿ، قدر طؾقفؿ

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ﴿: اهلل  بقان لؿعـك ققل: وفيه

 . [82: الـساء] ﴾ڈ

 َواْلَقْقِم أِخر ِ  َفال َيِحؾُّ ْٓمرِئٍ »: قوله
ِ
ـُ بَِاهَّلل  :«ُيْمِم

خر والققم باهلل يممـ ٓ الذي ٕن  .يعظؿ لؿ أو طظاؿ ،يسػؽ لؿ أو سػؽ يبالل ٓ ،ٔا

وخقفف مؿا ، اهلل  إذا فالخطاب متعؾؼ بالؿممـ الذي يؿـعف مراقبة

 .مـ ارتؽاب الحراميؽقن يف الققم أخر 

وبالققم أخر  يف خطابف لؾؿممـقـ بقـ إيؿاهنؿ باهلل  اهلل  ويجؿع

 ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ﴿: ٕهؿقة اإليؿاكقـ

 .[23]إحزاب:  ﴾ی

ويرجقن الققم أخر أن ، ويؽرمف، ويتؼبؾ مـف، ويثقبف، اهلل أن يلجره يرجق

 . [31: الطقر] ﴾چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ﴿: يالققا جزاء أطؿالفؿ قال تعالك

 :«َأْن َيْسِػَؽ بَِفا َدًما»: قوله

 .إٓ أكف يف مؽة أشد حرمة، تعظقؿ حرمة الدم وهق حرام يف أي مقصـ: وفيه

 :«َوٓ َيْعِضَد بَِفا َشَجَرةً »: قوله

 .أي ٓ يؽسر هبا شجرة

 بـقع مـ إشجار؟ هق خاص وهؾ الحؽؿ شامؾ لجؿقع إشجار أم

، سقاء زرطقها لؾزيـة أو لؾزراطة، التل يزرطفا الـاس ٓ يدخؾ فقف إشجار
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 .ويعؾػقها، فقجقز لفؿ أن يؼطعقها ويستػقدوا مـفا

ولؽـ الؿراد بالشجر الذي يـبت لـػسف ففذا ٓ يجقز أن يعضد ويؼطع إٓ ما 

 .لإلذخر ڤ يليت مـ استثـاء العباس

 .«اهَّلل يف الـار مـ قطع سدرة صقبف»: ويف بعض إحاديث

 .الؿراد بف سدرة الحرم: بعض العؾؿاءقال 

حتك الشجرة التل تـؿق فقف ُمـع الـاس ، واكظروا إلك طظؿ حرمة البؾد الحرام

 .مـ آستػادة مـفا تعظقًؿا لشلن الحرم

َص ِبِؼَتاِل َرُسقلِ »: قوله   َفنِْن َأَحٌد َتَرخَّ
ِ
 :«ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

لشبفة  ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أن الـاس تختؾػ أففامفؿ وقد يؽقن مرتخًصا بؼتال: وفيه

 .وردت طؾقف أو يؽقن لجفؾف

 .أهؿقة رد الشبفة: وفيه

كقػ يؼقل إذا أحًدا ترخص بؼتالل يف مؽة فردوه  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل فاكظر إلك رسقل

 «طؾقف هذه الشبفة

 ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ﴿: اهلل  وحتك ٓ يؼقل قائؾ قد قال

 . [23: إحزاب] ﴾ېئ

 .هبذا الشلن ملسو هيلع هللا ىلص اهلل فـحـ كتلسك برسقل

حذر مـ التلسل بف يف هذا  ملسو هيلع هللا ىلص حجة إذ أن الـبل ملسو هيلع هللا ىلص أن أفعال الـبل: وفيه

 .الؿقصـ بعقـف

 .سد ذرائع الػتـ والشر: وفيه

اإلذن هـا هق اإلذن : «َوَلْؿ َيْلَذْن َلُؽؿ، اهَّللَ َقْد َأِذَن لَِرُسقلِفِ  إنَّ : َفُؼقُلقا»: قوله

 .الشرطل الؽقين
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 .تؾؼقـ الطالب الحجة: وفيه

 .الؿـاضرة إذا كاكت إلحؼاق حؼ وإبطال باصؾجقاز : وفيه

 .أن إمر هلل ففق الذي يلذن لؿـ شاء مـ طبادة فقؿا شاء: وفيه

 :ٜٓكطِ إىل قطُني اهلل  ٚإذٕ :أقطاّ األذٕ 

 .وهذا ٓ يتخؾػ أبًدا: إذٌن كقين

 .وهذا يؼع مـ الؿممـ الطائع: وإذٌن شرطل

 .والؿراد باإلذن هـا اإلذن الشرطل الؽقين

ـْ َكَفارٍ »: قوله َؿا ُأِذَن لِل َساَطًة ِم  :«َوإِكَّ

 .والساطة الػرتة مـ الزمـ

 :«َوَقْد َطاَدْت ُحْرمُتَفا اْلَقْقَم َكُحْرَمتَِفا بِإَْمسِ »: قوله

، بـل إسرائقؾ يف فرتة مـ الزمـ فؼد فضؾ، أن شلن التعظقؿ هلل : وفيه

 .ملسو هيلع هللا ىلص ثؿ جعؾ الػضقؾة يف أمة محؿد

 .ملسو هيلع هللا ىلص وأباحفا لؿحؿدوقد حرم مؽة 

وسقسؾط طؾقفا ذو السقيؼتقـ ، البقت العتقؼ مـ أبرهة إشرم وقد دافع طـ

 .الحبشل يؼؾعفا حجًرا حجًرا

اِهُد اْلَغاِئَب »: قوله ْغ الشَّ  :«َفْؾُقَبؾِّ

 .حػظ العؾؿ وتبؾقغف الحث طؾك: وفيه

 .«فؾعؾ مـ مبؾغ أوطك سامع»: زيادة يف بعض إحاديث: وفيه

، َتسؿعقن وُيسؿع مـؽؿ»: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل وقد قال رسقل، فضقؾة اإلسـاد: وفيه

 .«وُيسؿع مؿـ َيسؿع مـؽؿ
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  .﴾ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ﴿: الحث طؾك البالغ قال تعالك، وفقف
  [62: الؿائدة]

أخرجف  (1)«بؾغقا طـل ولق آية»: قال ملسو هيلع هللا ىلص أن الـبل: بـ طؿرو اهلل وطـ طبد

 .البخاري

 :«ُشَرْيٍح َفِؼقَؾ َٕبِل »: قوله

 .وسمال مـ شفد قصة طؾك أحداثفا، سمال العالؿ: وفيه

َؽ ِمـَْؽ َيا َأَبا ُشَرْيٍح : َما َقاَل َلَؽ؟ َقال»: قوله
 :«َأَكا َأْطَؾُؿ بَِذلِ

بـ الزبقر  وأكف لـ يعقد بؾ سقغزو طبداهلل، يعـل أكف رد الحديث بشبفة واهقة

 .طؼر داره إلك

 :«َوٓ َفارَّ ًا بَِدٍم َوٓ َفارَّ ًا بَِخْرَبة، ُيِعقُذ َطاِصًقاإنَّ اْلَحَرَم ٓ »: قوله

ـ العؾؿاء مـعقا الدخقل طؾك أصحاب هذه الجرائؿ يف الحرم  .أو أن ُيؿَسؽقا، ولؽ

وأن يتابعقا حتك َيخرجقا إلك الحؾ ، وجؿفقرهؿ طؾك أكف يضقؼ طؾقفؿ

 .فقلخذوهنؿ

 .ومـ َقتؾ يف الحرم ٓ ُيؼتؾ فقف طؾك ققل

بـ الزبقر بدطقا  سعقد أراد أن يرتخص يف قتال طبداهلل أن طؿرو ابـ: الشاهد

فؼد كان خؾقػًة مـ  - وحاشاه - أكف كان طاصًقا أو كان فارا بدم أو فار بخربة

معاوية وإكؿا صؾب  بؾ ققؾ إكف بايع يزيد ابـ، خؾػاء الؿسؾؿقـ وتؿت لف بقعة

 .رفضقا واهلل أطؾؿيزيد أن يمتك بف مؼقدا إلك الشام فعـد ذلؽ 

 
                                                                                       

 (.1163أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)
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 ، ال ٍجسٗ بعد الفتذ»: رحدٓح

 د«...ّلهً جَاد ّىٔ٘

 

ـْ َطْبدِ  - 226   )وَط
ِ
ـِ َطبَّاٍس  اهَّلل   َقاَل َرُسقُل : َقاَل  ڤْب

ِ
ةَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل : - َيْقَم َفْتِح َمؽَّ

ـْ ِجَفاٌد َوكِقَّةٌ ، ٓ ِهْجَرَة َبْعَد الَػْتِح »
َيْقَم َفْتِح : َوَقال َ، َفاْكِػُرواَوإَِذا ُاْسُتـِْػْرُتْؿ ، َوَلؽِ

ةَ  َمفُ : َمؽَّ َؿَقاِت َوإَْرَض  اهَّللُ َيْقَم َخَؾَؼ  إنَّ َهَذا اْلَبَؾَد َحرَّ َفُفَق َحَراٌم . اهَّللُ السَّ

 إَلك َيْقِم اْلِؼَقاَمةِ  بُِحْرَمةِ 
ِ
ُف َلْؿ َيِحؾَّ اْلِؼَتاُل فِقِف ََٕحٍد َقْبِؾل، اهَّلل ل إَّٓ َوَلْؿ ، َوإِكَّ

َيِحؾَّ لِ

ـْ َكَفاٍر َفُفَق َحَراٌم ِبُحْرَمةِ   إَلك َيْقِم اْلِؼَقاَمةِ  َساَطًة ِم
ِ
ُر ، ٓ ُيْعَضُد َشْقُكفُ ، اهَّلل َوٓ ُيـَػَّ

َفَفا، َصْقُدهُ  ـْ َطرَّ َيا : َفَؼاَل اْلَعبَّاُس ، َوٓ ُيْخَتَؾك َخالهُ ، َوٓ َيْؾَتِؼُط ُلْؼَطَتُف إَّٓ َم

  َرُسقَل 
ِ
ُف لَِؼْقـِِفْؿ َوُبُققتِِفؿْ ، إَّٓ اإِلْذِخرَ ، اهَّلل  .((1)«إَّٓ اإِلْذِخرَ : َفَؼاَل ، َفنِكَّ

ـُ  اد: الؼق  .الَحدَّ

l: 

 بـ طباس هق أبق العباس وطبداهلل: «ڤبـ طباس  اهَّلل وطـ طبد»: قوله

 .ملسو هيلع هللا ىلص طؿ الـبل الؼرشل ابـ

 .احتاج الـاس إلك طؾؿفؿ وهق أحد العبادلة الذيـ

 .بالعؾؿ كبقًرا اهلل  صغقًرا وكػعف ملسو هيلع هللا ىلص تتؾؿذ طؾك الـبلوقد 

 .مـ ذوي مشقرتف ڤ وقد جعؾف طؿر
                                                                                       

 (.3131(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3811أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)
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ْؿُف التَّْلِويَؾ »: بؼقلف ملسو هيلع هللا ىلص وأصابتف دطقة الـبل ـِ َوَطؾِّ ي ل الدِّ
ْفُف فِ ُفؿَّ َفؼِّ  .«الؾَّ

ةَ »: قوله  .«َيْقَم َفْتِح َمؽَّ

 .كاكت الحديبقة تسؿك فتًحاوإن ، يقم فتح مؽة ولقس الؿراد بف الحديبقة باتػاٍق 

 مؽة صؾًحا أم ِطـقة ؟ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل وقد اختؾػ العؾؿاء هؾ دخؾفا رسقل

وإكؿا ترك لفؿ أمقالفؿ ودورهؿ ولؿ يسبك ، والصحقح أكف دخؾ ِطـقة

 .- طـفؿ ملسو هيلع هللا ىلص ذراريفؿ لعػقه

وقد قسؿ الجقش إلك قؾٍب ، دخؾ مؽة وطؾك رأسف الؿغػر ملسو هيلع هللا ىلص إذ أن الـبل

 .ومقسرة، ومقؿـة

 :«ٓ ِهْجَرة»: قوله

وإٓ فنن الفجرة باققة ، أو ٓ هجرة مـ مؽة إلك الؿديـة، ٓ هجرة أكؿؾ، أي

 .اهلل إرض ومـ طؾقفا إلك أن يرث

 :ٚاهلذس٠ ٖذستإ 

 .وهجرة الباد، هجرة الحاضر - 1

َمـ  والُؿفاِجرُ »: ملسو هيلع هللا ىلص قال الـبل، وهجرة الؿعاصل وهجرة إوصان بإبدان - 2

 .«اهَّللُ طـفُ  هجَر ما َكفك

 .أي بعد فتح مؽة: «َبْعَد الَػْتِح »: قوله

 ۆئ﴿: قال تعالك، وقد تقسعت رقعة اإلسالم، ٕن مؽة صارت دار إسالم

 خب جبحب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ىئی ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ

 . [30: الحديد] ﴾ىت مت خت حت يبجت ىب مب

ـْ ِجَفاٌد َوكِقَّة»: قوله
ومـزلتف رفقعة أي ولؽـ بؼل الجفاد فضؾف طظقؿ : «َوَلؽِ

ويف حديث أبل سعقد  اهلل  وسقليت الؽالم طؾقف وبؼل العؿؾ بؿرضات
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ـْ َوَراِء البَِحارِ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال رسقل ڤالخدري  ـْ  َفنِنَّ ، اْطَؿْؾ ِم ـْ َيتَِرَك ِم اهَّللَ َل

 .متػؼ طؾقف (1)«َطَؿِؾَؽ َشْقًئا

 .اهلل والعؿؾ وبؼقت الـقٌة صالحة إلطالء كؾؿة

ـْ َأبِل ُمقَسك    ُسئَِؾ َرُسقُل »: َقاَل  ڤفَع
ِ
ُجؾِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ـْ الرا ، ُيَؼاتُِؾ َشَجاَطةً : َط

 ؟ َفَؼاَل َرُسقُل  َأيُّ َذلَِؽ فِل َسبِقؾِ . َوُيَؼاتُِؾ َحِؿقاًة َوُيَؼاتُِؾ ِرَياءً 
ِ
  اهلل

ِ
ـْ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َم

 ِهَل اْلُعْؾَقا لَِتُؽقَن َكِؾَؿةُ  َقاَتَؾ 
ِ
  َفُفَق فِل َسبِقؾِ ، اهَّلل

ِ
 .(2)«اهَّلل

 :«َوإَِذا ُاْسُتـِْػْرُتْؿ َفاْكِػُروا»: قوله

وهذه إحدى إوجف التل يتعقـ الجفاد فقفا ويؽقن ، أي إذا استـػركؿ اإلمام

 .فرض طقـ

إذا هجؿ العدو طؾك بالد اإلسالم وكان طـد أهؾ اإلسالم ققة : إول

 .الؿسؾؿقـ أن يؼاتؾقن جؿقًعافنكف يجب طؾك ، يدفعقن بف العدو

  اهلل فقجب صاطتف يف صاطة، أن يستـػرهؿ اإلمام ويدطقهؿ إلك الؼتال: الثاين

 .لعؿقم أدلة الطاطة ولظاهر هذا الحديث

فنن كثقًرا مـ ، إٓ أكف يـبغل لؾؿسؾؿقـ أن يتعؾؿقا أحؽامفا، والفجرة باققة

الؿسؾؿقـ وإذا بف تحت أي الـاس قد يخرج هجرة مـ بالد الؽػار إلك بالد 

 .ضرف يرجع إلك بالد الؽػار

لؿ يلذن ٕصحابف أن يبؼقا يف مؽة بعد الـسؽ إٓ ثالثة أيام كؿا  ملسو هيلع هللا ىلص والـبل

  اْلَعاَلءَ  يف حديث
ِّ
ـَ اْلَحْضَرمِل   َقاَل َرُسقُل  - ْب

ِ
َة َبْعَد »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ُيِؼقُؿ اْلُؿَفاِجُر بَِؿؽَّ

                                                                                       

 (.3863(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3132أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)

 (.3101(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )321أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (2)
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 .(1)«َقَضاِء ُكُسؽِِف َثاَلًثا

 .واستدل العؾؿاء هبذا الحديث طؾك وجقب مبايـة الؿفاجر لداره هجرتف أبدا

ولق ُسؾؿ أن أحًدا مـ إخقاكـا الذي هاجروا مـ أوروبا يريد الرجقع إلك 

 فؽقػ يؽقن الحؽؿ ؟، أو لؿداواة مرضاهؿ، لزيارة أرحؿامفؿ أوروبا

فنذا ما ، أكف يجقز لف الذهاب لؼضاء حاجتف إن ُأمـت الػتـة، يؽقن الحؽؿ

قد بؼقا يف  ڤ ٕن الصحابة؛ قضك حاجتف ٓ يحؾ لف البؼاء أكثر مـ ثالثة أيام

بثالثة  ملسو هيلع هللا ىلص ثؿ لؿا اكتفقا مـ حجفؿ سؿح لفؿ الـبل، مؽة قريب مـ طشرة أيام

 .أيام زيادة طؾك ما تؼدم

 :سهِ اهلذس٠ َٔ بالد ايهفاز يًُطًُني 

 :اهلل  ديـف فقجب طؾقف الفجرة قالإذا كان اإلكسان يف بؾد ٓ يستطقع أن يؼقؿ 
 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿

 ڻ ڻ ںڻ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ

 ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

 .[11 - 12: ]الـساء  ﴾﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴

 .وإذا كان يف بؾد يستطقع أن يؼقؿ ديـف فقستحب يف حؼف الفجرة

مـ حال الـاس يف كثقر مـ بؾدان الؽػار  - واهلل أطؾؿ - وهذا الذي يظفر لل

 .كلوروبا وأمريؽا ومـ إلقفا

مع أن مجالسة الؽػار ، فنن كثقًرا مـ الؿسؾؿقـ يظفرون شعائرهؿ وديـفؿ
                                                                                       

ـَ َطْبدِ  (، بؾػظ: َسِؿْعُت ُطَؿرَ 1111أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1) ـَ  ْب ائَِب اْب الَعِزيِز، َيْسَلُل السا

َة َقاَل: َسِؿْعُت الَعالَءَ  ، َقاَل: َقاَل َرُسقُل  ُأْخِت الـاِؿِر َما َسِؿْعَت فِل ُسْؽـَك َمؽا
ِّ
ـَ الَحْضَرمِل   ْب

ِ
َثالٌَث : »ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

َدرِ لِْؾُؿَفاجِ   (، والؾػظ لف.3132، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )«ِر َبْعَد الصا
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لؽـ كحـ كتؽؾؿ طـ حؽؿ الؿسللة مـ حقث القجقب ؛ سقئة وسبب لػتـ كثقرة

 .وآستحباب

ـْ ُكؾِّ »: يؼقل ملسو هيلع هللا ىلص فالـبل ـَ َأَكا َبرِيٌء ِم ـَ َأْضُفرِ اْلُؿْشرِكِق  .(1)««ُمْسِؾٍؿ ُيِؼقُؿ َبْق

 .فقـبغل أن يؽقن الؿسؾؿ متؿقًزا طـ الؽػار يف كثقر مـ شموكف

وبؾد البدطة إلك بؾد ، ويجقز الفجرة مـ بؾد الؿعاصل إلك بؾد الطاطة

 ، السـة
ا
ـْ َأبِل َسِعقٍد اْلُخْدِريِّ َأنا َكبِل   فَع

ِ
ـْ َكاَن َقْبَؾُؽْؿ َرُجٌؾ َكاَن »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل قَؿ

فِ

َْرِض َفُدلَّ َطَؾك َراِهٍب َفَلَتاُه َفَؼاَل  ْٕ ـْ َأْطَؾِؿ َأْهِؾ ا ـَ َكْػًسا َفَسَلَل َط ْسِعق
َقَتَؾ تِْسَعًة َوتِ

ـْ َتْقَبٍة؟ َفَؼاَل  ـَ َكْػًسا َفَفْؾ َلُف ِم ْسِعق
ُف َقَتَؾ تِْسَعًة َوتِ َؾ بِ . َٓ : إِكَّ ُثؿَّ . ِف ِماَئةً َفَؼَتَؾُف َفَؽؿَّ

َْرِض َفُدلَّ َطَؾك َرُجٍؾ َطالٍِؿ َفَؼاَل  ْٕ ـْ َأْطَؾِؿ َأْهِؾ ا ُف َقَتَؾ ِماَئَة َكْػٍس َفَفْؾ َلُف : َسَلَل َط إِكَّ

ـْ َتْقَبٍة؟ َفَؼاَل  ـَ التَّْقَبةِ : ِم ـْ َيُحقُل َبْقـَُف َوَبْق  اْكطَِؾْؼ إَِلك َأْرِض َكَذا َوَكَذا َفنِنَّ ، َكَعْؿ َوَم

َفا َأْرُض َسْقءٍ  اهَّللَ َفاْطُبْد  بَِفا ُأَكاًسا َيْعُبُدونَ  َٓ َتْرِجْع إَِلك َأْرِضَؽ َفنِكَّ . اهَّللَ َمَعُفْؿ َو

ْحَؿِة  َؽُة الرَّ
َفاْكَطَؾَؼ َحتَّك إَِذا َكَصَػ الطَّرِيَؼ َأَتاُه اْلَؿْقُت َفاْخَتَصَؿْت فِقِف َماَلئِ

ْحَؿةِ ، َوَماَلئَِؽُة اْلَعَذاِب  َؽُة الرَّ
  َجاَء َتائًِبا ُمْؼباًِل بَِؼْؾبِِف إَِلك: َفَؼاَلْت َماَلئِ

ِ
َوَقالَْت ، اهَّلل

ُف َلْؿ َيْعَؿْؾ َخْقًرا َقطُّ  ل ُصقَرِة آَدِمل  َفَجَعُؾقُه . َماَلئَِؽُة اْلَعَذاِب إِكَّ
َفَلَتاُهْؿ َمَؾٌؽ فِ

َْرَض : َفَؼاَل . َبْقـَُفؿْ  ْٕ ـَ ا تِِفَؿا َكاَن َأْدَكك َفُفَق َلفُ ِققُسقا َما َبْق ـِ َفنَِلك َأيَّ َفَؼاُسقُه ، ْق

ْحَؿةِ  َؽُة الرَّ
َْرِض الَّتِل َأَراَد َفَؼَبَضْتُف َماَلئِ ْٕ َقَتاَدُة َفَؼاَل : َقاَل . َفَقَجُدوُه َأْدَكك إَِلك ا

ا َأَتاُه اْلَؿْقُت َكَلى بَِصْدِرهِ  ُف َلؿَّ ـُ ُذكَِر َلـَا َأكَّ  .(2)«اْلَحَس

، ومعبقداهتؿ، ولق لؿ يؽـ مـ فساد البؼاء يف بالد الؽػار إٓ أن ترى صؾباهنؿ
                                                                                       

يف  (، وصحح اإلمام إلباين 3601(، والرتمذي برقؿ: )2613أخرجف أبق داود برقؿ: ) (1)
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 .أشد مؿا كان طؾقف كػار قريش، وهؿ يشركقن ويـددون

، فنن إصـام وإوثان يف طفد الؿتلخريـ قد دخؾ يف كؾ قرية ومديـة وبؾده

الؽـائس ويف مداخؾ الؿدن وطؾك ، وربؿا رأيتف مرسقًما يف الؿالبس وإقؿشة

أو طباد إصـام ، ومـ إلقفؿ، سقاًء طباد إوثان كالـصارى، وغقر ذلؽ

 .كالبقذيقـ ومـ إلقفؿ

ة: َوَقال»: قوله  :«َيْقَم َفْتِح َمؽَّ

 .خطبفؿ يف ذلؽ الققم ملسو هيلع هللا ىلص أي أن الـبل

 .جقاز الخطبة لؾحاجة يف غقر يقم الجؿعة: وفيه

فنن الرطقة قد يؼاتؾقا ، ٓسقؿا طـد الؿعارك، مقطظة اإلمام لرطقتف: وفيه

 .فقؽقن سبب لفالكفؿ، بـشقة الـصر فقصابقن، ويـصرون

أو ، مـ قتؾ أسقرٍ ، أو لربؿا قامقا ببعض إطؿال الؿخالػة لديـ اإلسالم

 .أخذ غـقؿة بدون طقدة إلك ولل إمر

 .وإكؿا الؿسللة الطاطة، فالؿسللة لقست مسللة قائؿة طؾك حب اإلكتؼام

يف قريب مـ ثالثقـ مقصـا فعـ  ملسو هيلع هللا ىلص استلذن الـبل ڤ ويذكرون أن طؿر

ـُ ِطـَْد َرُسقلِ »: َقاَل  ڤأبل َسِعقٍد اْلُخْدِريا    َبْقـََؿا َكْح
ِ
َوُهَق َيْؼِسُؿ ِقْسًؿا  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـْ   اْطِدْل  َيا َرُسقَل : َبـِل َتِؿقٍؿ َفَؼاَل  َأَتاُه ُذو اْلُخَقْيِصَرِة َوُهَق َرُجٌؾ مِ
ِ
: َفَؼاَل ، اهلل

ـْ َأْطِدُل » ـْ َيْعِدُل إَِذا َلْؿ َأْطِدْل ؟! َقْد ِخْبَت َوَخِسْرَت إِْن َلْؿ َأُك َفَؼاَل ، «َوْيَؾَؽ ! َوَم

 اْئَذْن لِل فِقِف َفَلْضِرَب ُطـَُؼفُ  َيا َرُسقَل : ُطَؿرُ 
ِ
َدْطُف َفنِنَّ َلُف َأْصَحاًبا َيْحِؼُر »: َفَؼاَل ، اهلل

َٓ ُيَجاِوُز َتَراقِقَُفْؿ َأَحُدُكْؿ َصاَلَتُف َمَع َصاَل  ِفْؿ َوِصَقاَمُف َمَع ِصَقاِمِفْؿ َيْؼَرُءوَن اْلُؼْرآَن 
تِ

ِمقَّةِ  ـْ الرَّ ْفُؿ ِم ـِ َكَؿا َيْؿُرُق السَّ ي ـْ الدِّ آَيُتُفْؿ َرُجٌؾ َأْسَقُد إِْحَدى َطُضَدْيِف ، َيْؿُرُققَن ِم
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ـِ ُفْرَقٍة ِمْثُؾ َثْدِي اْلَؿْرَأِة َأْو ِمْثُؾ اْلَبْضَعِة َتَد  ْرَدُر )أي تضطرب( َوَيْخُرُجقَن َطَؾك ِحق

ـْ الـَّاسِ   .(1)«ِم

 .واستدل العؾؿاء بصـقع طؿر أن استئذان اإلمام أمر مطؾقب

 :«إنَّ َهَذا اْلَبَؾَد »: قوله

 .إشارة إلك مؽة وإلػ والالم لؾعفد الذهـل

َمفُ »: قوله َؿَقاِت َوإَْرَض اهَّللُ  اهَّللُ َيْقَم َخَؾَؼ  َحرَّ  :«السَّ

فقؿا سقليت بقاكف يقم خؾؼ السؿقات ، اكتفاك هذه البؾدة اهلل  أي مـع

 .وإرض

  َفُفَق َحَراٌم ِبُحْرَمةِ »: قوله
ِ
 :«اهَّلل

 .اهلل الشرطل ٓ الؽقين إلك يقم الؼقامة أي مؿـقع بلمر

 والدلقؾ طؾك أكف الشرطل

بعض ، فقؼع فقف الؼتؾ، مـ فعؾف فقفأكف قد وقع فقف كثقر مؿا ُيؿـع الـاس 

 .الؿحرمات

 .ومعؾقم أن ذا السقيؼتقـ يفدم الؽعبة حجًرا حجًرا

 :«إَلك َيْقِم اْلِؼَقاَمةِ »: قوله

 .أي إلك قرب ققام الساطة

 .ٕن هذا الديـ وأحؽام هذا الديـ ٓ تزال ضاهرة إلك قرب ققام الساطة

يبعُث ريًحا  اهَّللَ  إنَّ »: قال ملسو هيلع هللا ىلص أن الـبل، كؿا يف حديث أبل هريرة

ـَ ، مـ القَؿـ ِ ٍة مـ إيؿانٍ ، الحريرِ  مـ ألَق  إٓ فال تَدُع أحًدا يف قؾبِف مثؼاَل ذرَّ
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 .أخرجف مسؾؿ، (1)«قَبَضْتف

اهَّللُ ِريًحا َباِرَدًة  ُثؿَّ ُيْرِسُؾ »: ڤبـ العاص  بـ طؿرو اهلل ويف حديث طبد

ْلمِ  ـْ ِقَبِؾ الشَّ ـْ َخْقٍر َأْو َفاَل َيْبَؼك ، ِم ٍة ِم َْرِض َأَحٌد ِفل َقْؾبِِف ِمْثَؼاُل َذرَّ ْٕ َطَؾك َوْجِف ا

َّٓ َقَبَضْتفُ   .أخرجف مسؾؿ (2)،«إِيَؿاٍن إِ

ُف َلْؿ َيِحؾَّ اْلِؼَتاُل فِقِف ََٕحٍد َقْبِؾل»: قوله  :«َوإِكَّ

 .اهلل  معـاه أن الؼتال قد وقع فقف لؽـ بغقر إذن
أكرمف بلن أحؾفا لف ودخؾفا وهل حالل ٓ ُيؿـع فقفا  اهلل فنن ملسو هيلع هللا ىلص وأما الـبل

 .مـ شلء مؿا يؿـعف الؿؼاتؾقن

، يـسخ ما شاء، البالغة والحجة الدامغة ذو الحؽؿة اهلل  أن: وفيه

 .ساطة ثؿ طادت حرمتفا كؿا كاكت ملسو هيلع هللا ىلص فحرم مؽة ثؿ كسخ حرمتفا لـبقف

ـْ َكَفارٍ »: قوله  .أي فرتة مـ الزمـ: «َوَلْؿ َيِحؾَّ لِل إَّٓ َساَطًة ِم

فنن الجققش قد يعسر آجتؿاع والتحؽؿ فقفا ، ولقس الؿراد بف ستقـ دققؼة

 .يف هذا الققت

لؾؿؼاتؾقـ  والؼتال يف الـفار أصؾح، أن الػتح كان يف الـفار ولقس بالؾقؾ: وفيه

 .إٓ أن يؽقن لؾتبققت ففق يف الؾقؾ أكػع

  َفُفَق َحَراٌم ِبُحْرَمةِ »: قوله
ِ
 :«إَلك َيْقِم اْلِؼَقاَمةِ  اهَّلل

 .لف اهلل  أي أن حرمتف ملخقذة مـ تحريؿ
 :«ٓ ُيْعَضُد َشْقُكفُ »: قوله

 .أي ٓ ُيؼطع شقكة
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 .بـػسف والؿراد بف الشجرة الذي يـبت

ُر َصْقُدهُ »: قوله  .حتك ولق لؾعب، ٓ لؾصقد والرتويح: «َوٓ ُيـَػَّ

َفَفاَوٓ َيْؾَتِؼُط ُلْؼَطَتُف إَّٓ »: قوله ـْ َطرَّ  :«َم

ف حقٓ، وهذا بخالف بؼقة الؾؼطات كؿا سقليت ، فنن لؼطة غقر الحرم ُتعرا

بـ خالد الجفـل وما جاء أكف يعرففا ثالثة أحقال شذ هبا  كؿا يف حديث زيد

ًٓ فنن وجد صاحبفا وإٓ استؿتع هبا، بـ كفقؾ سؾؿة فنن جاءه ، وإكؿا يعرففا حق

 .إلقف وإٓ ففل لف حالل صاحبفا يقًما مـ الدهر دفعفا

َمـ »: ملسو هيلع هللا ىلص ولذلؽ قال الـبل، وأما لؼطة مؽة فال تجقز إٓ لؿـ يعرففا أبدا

ْففا ضالٌّ  آوى ضالًَّة ففق  .(1)«ما لؿ ُيعرِّ

 :(2)«َضالَُّة اْلُؿْسِؾِؿ َحَرُق الـَّارِ »: ويف الحديث

 ٕهنا مال محرتم ٓ يجقز التصرف فقف إٓ مـ قبؾ؛ أهنا سبب لؾعذاب أي

 .صاحبف

وربع الديـار يقازي جرام مـ ، أن تؽقن ربع ديـار فؿا فقق: وضابط الؾؼطة

فؾق وجد خؿسقـ ريآ سعقديا أو حتك مائة ريال ربؿا ٓ تصؾ إلك حد ، الذهب

 .فنن وجد أكثر مـ ذلؽ لزمف التعريػ، التعريػ ٕهنا دون ققؿة الجرام مـ الذهب

 :«َوٓ ُيْخَتَؾك َخالهُ »: قوله

 .يؼطع ٓ يؼطع الرصب مـ الـبات وٓ حشقش أي ٓ

                                                                                       

 .ڤبـ خالد الجفـل  (، مـ حديث زيد3223أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (1)

بـ العالء العبدي  (، مـ حديث الجارود2302(، وابـ ماجف برقؿ: )3883أخرجف الرتمذي برقؿ: ) (2)

  طـد ابـ ماجف، وهق يف الصحقحة لإلمام إلباين ڤبـ الشخقر  اهلل طـد الرتمذي، ومـ حديث طبد
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 :(48/ 4يف الػتح ) قال الحافظ 

ْحتَِشاِش َوبِِف َقاَل َمالٌِؽ 
ِ
ـَ آ

َواْسُتِدلا بِِف َطَؾك َتْحِريِؿ َرْطقِِف لَِؽْقكِِف َأَشدا مِ

َٓ َبْلَس   
ُّ
افِِعل ْطِل لَِؿْصَؾَحِة اْلَبَفاِئِؿ َوُهَق َواْلُؽقفِقُّقَن َواْخَتاَرُه الطاَبِريُّ َوَقاَل الشا بِالرا

ى َذلَِؽ إَِلك َغْقِرِه َوفِل  ُّ َطـُْف َفاَل ُيَتَعدا
ْحتَِشاِش َفنِكاُف اْلَؿـِْفل

ِ
َطَؿُؾ الـااِس بِِخاَلِف آ

ْصِب إَِشاَرٌة إَِلك َجَقاِز َرْطِل اْلَقابِِس َواْختاَِلئِِف َوهُ  َق َأَصحُّ َتْخِصقِص التاْحِريِؿ بِالرا

َن الـبت اْلَقابِس كالصقد اْلَؿقِّت َقاَل 
ِ
افِِعقاِة ٕ ـِ لِؾشا ـْ فِل  اْلَقْجَفْق

بـ ُقَداَمَة َلؽِ

ـَ اْلَحِشقِش َوَيُدلُّ َطَؾْقِف َأنا فِل َبْعِض 
ْذِخِر إَِشاَرٌة إَِلك َتْحِريِؿ اْلَقابِِس مِ اْستِْثـَاِء اإْلِ

َٓ ُيْحَتشُّ َحِشقُشَفا َقاَل َوَأْجَؿُعقا َطَؾك إَِباَحِة َأْخِذ َما  ُصُرِق َحِديِث َأبِل ُهَرْيَرةَ  َو

ـْ َبْؼٍؾ َوَزْرٍع َوَمْشُؿقٍم َفاَل َبْلَس بَِرْطقِِف َواْختاَِلئِف
 هـا. اْسَتـَْبَتُف الـااُس فِل اْلَحَرِم مِ

الراجح جقاز رطقف وقد كاكت الغـؿ يف طفد : اهَّلل وفؼف قال أبق محؿد 

 .ولؿ يثبت ما يدل طؾك الؿـع ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل

 .فاكظر إلك هذه الػضائؾ العظقؿة لفذه البؾدة الؿحرمة

خالها  اهلل  وحؿك، لؼطتفا اهلل  وحػظ، صقدها اهلل  حؿك

 .وشقكفا

  َيا َرُسقَل : َفَؼاَل اْلَعبَّاُس »: قوله
ِ
 :«اإِلْذِخرَ  إَّٓ ، اهَّلل

ٕن ؛ متصال بؾػظف ففق متصٌؾ بحؽؿةفقف جقاز آستثـاء حؽًؿا وإن لؿ يؽـ 

 .استثـك بؿجرد مراجعتف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

 .مراجعة اإلمام لؾؿصؾحة: وفيه

 .وشػؼتف طؾك أمتف ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رحؿة رسقل: وفيه

ُف لَِؼْقـِِفؿْ »: قوله  أي فنكف يستخدم لؿصالحفؿ: «َفنِكَّ
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 .الحداد يتخذه إلشعال الـار: والؼقـ

 .ذي صـاطة الؼقـ طـد العرب كؾ: وقال الطبري 

 .كبت معروف طـد أهؾ مؽة وهق طشٌب رائحتف صقبة واإِلْذِخرَ 

 :«َوُبُققتِِفؿْ »: قوله

 .حتك ٓ يتساقط الرتاب؛ ويف الؼبقر سًدا لخؾؾ، يضعقكف مع السؼػ

 :«إَّٓ اإِلْذِخر: َفَؼاَل »: قوله

كؿا هق معؾقم يف ، فقف أن آستثـاء معترب وهق مـ الؿخصصات الؿتصؾة

 .أصقل الػؼفكتب 

 :فتًدص مما تكدّ َٔ أسهاّ اؿسّ 

 .وطشبف، وكبتف، أكف يحرم قطع شجره - 1

 .وقتؾفا مـ باب أولك، تحريؿ تـػقر صقده - 2

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ﴿: قال تعالك، تحريؿ اإللحاد فقف - 3

 .[23: الحج] ﴾ڄ ڄ

 :(5/62يف أضقاء البقان ) قال الشـؼقطل 

ْلَحاُد فِل » َغِة َأْصُؾفُ َواإْلِ َيةِ ، اْلَؿْقُؾ : الؾُّ ْٔ ْلَحاِد فِل ا َأْن َيِؿقَؾ : َواْلُؿَراُد بِاإْلِ

ـِ  ـْ ِدي  الاِذي َشَرَطفُ  َوَيِحقَد َط
ِ
ـِ ، اهلل ي ـِ الدِّ َوَيْدُخُؾ ، َوَيُعؿُّ َذلَِؽ ُكؾا َمْقٍؾ َوَحْقَدٍة َط

 
ِ
لِقًّا اْلُؽْػُر بِاهلل ًٓ َأوا ْرُك بِِف فِل اْلَحَرمِ َوا، فِل َذلَِؽ ُدُخق َمفُ ، لشِّ ا َحرا ٍء مِؿا ْ

، َوفِْعُؾ َشل

ا َأْوَجَبفُ  ٍء مِؿا ْ
ـْ َأْطَظِؿ َذلَِؽ . َوَتْرُك َشل

َوَقاَل َبْعُض . اْكتَِفاُك ُحُرَماِت اْلَحَرمِ : َومِ

ةَ : َأْهِؾ اْلِعْؾؿِ  َيْدُخُؾ فِل : َأْهِؾ اْلِعْؾؿِ َوَقاَل بَْعُض ، َيْدُخُؾ فِل َذلَِؽ اْحتَِؽاُر الطاَعاِم بَِؿؽا

ُجؾِ   : َذلَِؽ َقْقُل الرا
ِ
 : وَ ، َٓ َواهلل

ِ
ـِ . َبَؾك َواهلل ـِ اْب  :ُفْسَطاَصانِ  َأكاُف َكاَن َلفُ  ڤُطَؿَر  َوَط
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 .فِل َصَرِف اْلَحَرمِ : َأَحُدُهَؿا

َخرُ  ْٔ  .فِل َصَرِف اْلِحؾِّ : َوا

َأْو ُغاَلَمُف َفَعَؾ َذلَِؽ فِل اْلُػْسَطاِط الاِذي َلْقَس فِل َفنَِذا َأَراَد َأْن ُيَعاتَِب َأْهَؾُف 

ْلَحاِد فِقِف بُِظْؾؿٍ ، اْلَحَرمِ   .َيَرى َأنا مِْثَؾ َذلَِؽ َيْدُخُؾ فِل اإْلِ

الاِذي َيْظَفُر فِل َهِذِه اْلَؿْسَلَلِة َأنا ُكؾا : - اهَّلل َطـُْف َوَغَػَر َلفُ  َطَػا - َقاَل ُمَؼقُِّدهُ 

ْؾِؿ اْلَؿْذُكقرِ ، َخاَلَػٍة بَِتْرِك َواِجٍب مُ  ٍم َتْدُخُؾ فِل الظُّ ا اْلَجائَِزاُت ، َأْو فِْعِؾ ُمَحرا َوَأما

ُجِؾ اْمَرَأَتفُ  ْلَحادِ ، َأْو َطْبَدهُ ، َكِعَتاِب الرا ـَ اإْلِ
ـَ الظُّْؾؿِ ، َفَؾْقَس مِ

َٓ مِ  هـا. َو

ـِ ، ولحديث الباب  : ڤ، َطبااسٍ  ولحديث اْب
ا
َأْبَغُض »: َقاَل ، ملسو هيلع هللا ىلص َأنا الـابِل

 َثالََثةٌ  الـَّاِس إَِلك
ِ
ل اإِلْسالَِم ُسـََّة الَجاِهِؾقَّةِ ، ُمْؾِحٌد فِل الَحَرمِ : اهَّلل

َوُمطَِّؾُب ، َوُمْبَتٍغ فِ

 .(6882أخرجف البخاري ) (1)«َدِم اْمرٍِئ بَِغْقرِ َحؼ  لُِقَفرِيَؼ َدَمفُ 

  َأَتك َطْبدُ »: قال ڤ بـ طؿرو وطـ سعقد
ِ
ـُ ُطَؿَرو َطْبدَ  اهلل   بْ

ِ
َبْقرِ  اهلل ـَ الزُّ ، ْب

ـَ : َفَؼاَل  َبْقرِ  َيا اْب اَك َواإلِ ِْلَحاَد فِل َحَرمِ : الزُّ   إِيا
ِ
َفنِكِّل َسِؿْعُت ، اهلل

  َرُسقَل 
ِ
ـْ ُقَرْيشٍ »: َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل قِف َرُجٌؾ ِم

ُف َسُقْؾِحُد فِ بُِذُكقِب َلْق ُوِزَكْت ُذُكقُبُف ، إِكَّ

ـِ َلَرَجَحْت َقاَل   .أخرجف أحؿد، «َفاْكُظْر َٓ َتُؽقُكفُ : الثََّؼَؾْق

: لعؿقم حديث الباب ولحديث َجابٍر قال، تحريؿ حؿؾ السالح بؿؽة - 4

الَح »: يُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلص سِؿعُت الـابل َة السِّ يعـِل يف ، «َٓ َيِحؾُّ ٕحِدكُؿ أْن َيْحِؿَؾ بَِؿؽَّ

 .(3236أخرجف البخاري ) (2)«الَحَرمَ 

، َقْد َفَعْؾـَا َكَذا َوَكَذا: َفُقَؼاُل ، أكف َكاَن َيْلُمُر بِإَْمِر َفُقْمَتك ڤ ويف حديث طؾل
                                                                                       

 (.6882أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)

 (.3136أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (2)
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َغ فِل : َفَؼاَل َلُف إَْشَترُ : َقاَل ، اهلُل َوَرُسقُلفُ  َصَدَق : َفَقُؼقُل  إِنا َهَذا الاِذي َتُؼقُل َقْد َتَػشا

 ، الـااسِ 
ْ
  ٌء َطِفَدُه إَِلْقَؽ َرُسقُل َأَفَشل

ِ
  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ٌّ
 َرُسقُل : ؟ َقاَل َطؾِل

ا
  َما َطِفَد إَِلل

ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ًة ُدوَن الـااسِ  ٌء َسِؿْعُتُف مِـُْف َفُفَق فِل َصِحقَػٍة فِل قَِراِب َسْقِػل، َشْقًئا َخاصا
ْ
ٓا َشل ، إِ

ِحقَػةَ : َقاَل  ـْ َأْحَدَث َحَدًثا: َفنَِذا فِقَفا: َقاَل ، َفَؾْؿ َيَزاُلقا بِِف َحتاك َأْخَرَج الصا َأْو ، َم

ـَ  آَوى ُمْحِدًثا َفَعَؾْقِف َلْعـَةُ   َواْلَؿالئَِؽِة َوالـااِس َأْجَؿِعق
ِ
َٓ ُيْؼَبُؾ مِـُْف َصْرٌف َوٓ ، اهلل

ةَ : َوإَِذا فِقَفا: َطْدٌل َقاَل  َم َمؽا ُم اْلَؿدِ ، إِنا إِْبَراِهقَؿ َحرا ـَ ، يـَةَ َوإِكِّل ُأَحرِّ َحَراٌم َما َبْق

َتْقَفا َوِحَؿاَها ُكؾُّفُ  ُر َصْقُدَها، َٓ ُيْخَتَؾك َخالَها، َحرا ٓا ، َوٓ ُتْؾَتَؼُط ُلَؼَطُتَفا، َوٓ ُيـَػا إِ

ـْ َأَشاَر بَِفا ٓا َأْن َيْعؾَِػ َرُجٌؾ َبِعقَرهُ ، لَِؿ  َوٓ ُيْحَؿُؾ فِقَفا، َوٓ ُتْؼَطُع مِـَْفا َشَجَرٌة إِ

الُح لِِؼَتاٍل َقاَل  تِِفْؿ َأْدَكاُهؿْ ، اْلُؿْممِـُقَن َتَتَؽاَفُل ِدَماُؤُهؿْ : َوإَِذا فِقَفا: السِّ ، َوَيْسَعك بِِذما

ـْ ِسَقاُهؿْ  ـٌ بَِؽافِرٍ ، َوُهْؿ َيٌد َطَؾك َم
َٓ ُيْؼَتُؾ ُمْممِ ، (1)«َوٓ ُذو َطْفٍد فِل َطْفِدهِ ، َأٓ 

 .وأصؾف يف الصحقحقـ، ( هبذا الؾػظ131أخرجف أحؿد )

 .طؾك الؿحرم والحالل، تحريؿ صقد الحرم - 5

مـ  َصاَلٌة يف َمْسِجِدي هذا َخقْرٌ » ملسو هيلع هللا ىلص لؼقل الـبل، مضاطػة أجر الصالة فقف - 6

 .ڤ هريرة أبل طـ مسؾؿ أخرجف «الَْحَرامَ  الَْؿْسِجَد  إٓ الَْؿَساِجدِ  مـ َغقْرِهِ  يف َصاَلةٍ  َألِْػ 

قال : قال ڤ فػل الصحقحقـ طـ أبل هريرة، استحباب الؿقت فقف - 7

ُف »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل اَلم فؾؿا َجاَءُه َصؽَّ ُأْرِسَؾ َمَؾُؽ اْلَؿْقِت إلك ُمقَسك َطَؾْقِفَؿا السَّ

اهَّلل طؾقف َطْقـَُف وقال  َٓ ُيرِيُد اْلَؿْقَت َفَردَّ  َفَرَجَع إلك َربِِّف فؼال َأْرَسْؾَتـِل إلك َطْبدٍ 

ـِ َثْقٍر َفَؾُف بُِؽؾِّ ما َغطَّْت بِِف َيُدُه بُِؽؾِّ َشْعَرٍة َسـٌَة قال اْرِجْع َفُؼْؾ لف  َيَضُع َيَدُه طؾك َمْت

َن َفَسَلَل  ْٔ َسِة  َأْي َربِّ ُثؿَّ َماَذا قال ُثؿَّ اْلَؿْقُت قال َفا اهَّللَ َأْن ُيْدكَِقُف مـ إرض اْلُؿَؼدَّ
                                                                                       

 (.131أخرجف أحؿد يف مسـده برقؿ: ) (1)
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  َرْمَقًة بَِحَجرٍ قال رسقل
ِ
ََرْيُتُؽْؿ َقْبَرُه إلك َجاكِِب الطَّرِيِؼ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل َٕ َفَؾْق كـت َثؿَّ 

َْحَؿرِ  ْٕ  .«ِطـَْد اْلَؽثِقِب ا

، ڤ بـ الحؿراء بـ طدي اهلل فعـ طبد، اهَّلل  أكف أحب البؼاع إلك - 8

اهَّلل  واهَّلل إكؽ لخقر أرض»: وهق واقػ بالحزورة بؿؽة ملسو هيلع هللا ىلص سؿع الـبل أخربه أكف

هذه إشارة ولقس ، «أين أخرجت مـؽ ما خرجت اهَّلل ولقٓ وأحب أرض إلك

 .وباهلل التقفقؼ، هذا هق مقصـ البسط
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 درباب ما جيْش قتلُ

 

[ُُ  [باُب ما جيُْش قتُل

l: 

 .أي مـ الدواب: «باب ما يجقز قتؾف»: قوله

 :ايصٝد حيسّ يف سايني 

 .ولق كان خارج الحرم، إذا كان الؿسؾؿ محرًما: إول

 .يف الحرم إذا كان: الثاين

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿: يؼقل اهلل  ويؼقل

 ﮼ ﮻ ﮺ ﮸﮹ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ

 .[13، 11]الؿائدة:  ﴾          ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽

 .- اهلل إن شاء - وسقليت أحؽام قتؾ الصقد يف بابف

 :إال إٔ ايػازع أباح يًُشسّ إٔ ٜكتٌ يف اؿٌ ٚاؿسّ ّْٛعا َٔ ايدٚاب 

 .وكحق ذلؽ، وإسد، والػفد والذئب، كالؽؾب: فؿـف ما يؾتحؼ بالسباع: إول

، والعؼاب ،والـسر، والشاهقـ، كالغراب والحدأة: ومـف ما يؾتحؼ بالطقر: الثاين

 .وما يف ذلؽ مـ الجقارح الؿمذية، والصؼر

ويؾتحؼ ، والبؼ، والؼؿؾة والزكبقر، كالػلرة: ومـف ما يؾتحؼ بالدواب: الثالث

 .والعؼرب وكحقها مـ الؿمذيات بف والحقة

 



              

 411 احلج كتاب
 

 

 مخظ مً الدّاب نلًَ »: رحدٓح

 د«:...فاضل ٓكتلً يف احلسو

 

ـْ َطائَِشَة  - 227   َأنَّ َرُسقَل : ڤ)َط
ِ
َـّ َفاِسٌؼ »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل ُف َوابِّ ُكؾُّ ـْ الدَّ ، َخْؿٌس ِم

ـَ فِل الَْحَرمِ   .(1)«َوالَْؽْؾُب اْلَعُؼقرُ ، َوالَْػْلَرةُ ، َواْلَعْؼَرُب ، َوالِْحَدَأةُ ، الُْغَراُب : ُيْؼَتْؾ

 .«(ُيْؼَتُؾ َخْؿٌس َفَقاِسُؼ فِل اْلِحؾِّ َواْلَحَرمِ »: َولُِؿْسِؾؿٍ 

 .بؽسر الحاء وفتح الدالِ : الِحَدَأةُ 

l: 

 .ساق الؿصـػ الحديث لبقان ما يحؾ قتؾف يف الحؾ والحرم

 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  الصحقحقـ أن رسقليف  ڤ طؿر وجاء هذا الحديث طـ ابـ

خؿس مـ الدواب كؾفا فاسؼ ٓ حرج طؾك مـ قتؾفـ العؼرب والغراب »: قال

 .متػؼ طؾقف، (2)«والحدأة والػارة والؽؾب العؼقر

 َخْؿٌس » :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أن ،ڤ هريرة أبل طـ (3812) داود أبل طـد وجاء

َـّ   .(3)«الَعُؼقر والؽؾب ،والػلرة ،والِحَدأةُ  ،والعؼرب ،الَحقَّة :الحرم يف َحالٌل  َقتْؾُف

 خؿس»: قال ملسو هيلع هللا ىلصطـ الـبل ، ڤبـ طباس  ( طـ2110وأخرجف أحؿد )
                                                                                       

 (.3318(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3821أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)

 (.3200(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )1133أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (2)

، حقث قال يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل  (، وهق3812أخرجف أبق داود يف ســف برقؿ: ) (3)

 (.3110فقف: هذا حديث حسـ، برقؿ: )
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كؾفـ فاسؼة يؼتؾفـ الؿحرم ويؼتؾـ يف الحرم الػلرة والعؼرب والحقة والؽؾب 

 .بـ أبل سؾقؿ لؽـف يف الشقاهد ويف سـده لقث (1)،«العؼقر والغراب

 .بـ أبل زياد ( ويف إسـاده يزيد30110)وطـ أبل سعقد طـد أحؿد 

 :«َخْؿٌس »: قوله

ٓ سقؿا وهذا الحديث قد ، ذكر أكثر العؾؿاء أن مػفقم العدد غقر معؿقل بف

 .جاء طـ طائشة بؾػظ أربع مـ الدواب

 .كؿا يف حديث طائشة وغقرها، «الحقة»: وجاء زيادة

 »: مسعقد يف الصحقحقـ َقاَل  وجاء يف حديث طبداهلل ابـ
ِّ
 ملسو هيلع هللا ىلص ُكـاا َمَع الـابِل

ـْ فِقِف َرْصَبًة إِْذ 
ـُ َكْلُخُذَها مِ فِل َغاٍر َوَقْد ُأْكِزَلْت َطَؾْقِف َواْلُؿْرَساَلِت ُطْرًفا َفـَْح

  َخَرَجْت َطَؾْقـَا َحقاٌة َفَؼاَل اْقُتُؾقَها َفاْبَتَدْرَكاَها لِـَْؼُتَؾَفا َفَسَبَؼْتـَا َفَؼاَل َرُسقُل 
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

َها َوَقاَها ُكْؿ َكَؿا َوَقاُكْؿ َشرا  .(2)«اهلُل َشرا

أن مجؿقع ما ُأذن بؼتؾف يف الحؾ والحرم مـ : وقد ذكر الحافظ وغقره

 .تسعٌ ، الػقاسؼ

 :ٓ سقؿا وبعض إحاديث ٓ تثبت مثؾ، وقد ٓ ُيَقاَفؼ طؾك بعضفا

 .أمر بؼتؾ الػفد والـؿر ملسو هيلع هللا ىلص أن الـبل

 (3)الذئب أمر بؼتؾ ملسو هيلع هللا ىلص أن الـبل: ومثؾ
                                                                                       

، ومـ حديث ڤ(، مـ حديث ابـ طباس 30110، 2110أخرجف أحؿد يف مسـده برقؿ: ) (1)

 .ڤسعقد الخدري  أبل

 (.2211(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3810أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (2)

  ، وهق يف اإلرواء لإلمام إلباينڤ(، مـ حديث ابـ طؿر 1833أخرجف أحؿد يف مسـده برقؿ: ) (3)
(، حقث قال فقف: وهذا إسـاد ضعقػ لعـعـة الحجاج وهق ابـ أرصلة، وذكر 3016طـد حديث رقؿ: )

= 



              

 413 احلج كتاب
 

الؽؾب العؼقر إشارة إلك الذئب والػفد وإسد »: وجعؾ بعض أهؾ العؾؿ

: فؼال، أبل لفب دطا طؾك ابـ ملسو هيلع هللا ىلص أن الـبل؛ فؼد جاء يف الؿغازي، «والـؿر

ـْ كاَِلبَِؽ » ْط َطَؾْقِف َكْؾًبا ِم ُفؿَّ َسؾِّ  .اهلل طؾقف أسًدا فلكؾف فسؾط (1)،«الؾَّ

ٕهنا تؽؾب الدواب كؾًبا ؛ الؽالب، الؿػرتسةوقد يطؾؼ طؾك الحققاكات 

 .وتجؿعفا إلقفا

: فِل َقْقلِفِ ، قال َأبُق ُطبَقْدٍ : (10052يف الؽبرى ) قال اإلمام البقفؼل 

ـْ ُسْػقَانَ : َقاَل ، «َواْلَؽْؾُب اْلَعُؼقرُ » ـِ ُطقَْقـََة َأكاُف َقاَل  َبَؾَغـِل َط ، ُكؾُّ َسُبٍع َيْعِؼرُ »َمْعـَاُه : ْب

ُبعِ : َقاَل َأبُق ُطَبْقدٍ  «َوَلْؿ َيُخصا بِِف اْلَؽْؾَب   هـا. َكْؾٌب : َقْد َيُجقُز فِل اْلَؽاَلِم َأْن ُيَؼاَل َلؾسا

َوابِّ »: قوله ـْ الدَّ  :«ِم

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿: أي التل تدب طؾك إرض قال تعالك

 . [13: الـقر] ﴾ڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: وقال تعالك

 .[6]هقد:  ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ

 .وتؼتات فقفا، وتؿشل طؾقفا، ٕهنا تدب طؾك إرض: سؿقت دآبة

َـّ »: قوله ُف  :«ُكؾُّ

كؿا ، وٓ تػقد العؿقم الؿطؾؼ، ٕن كؾ مـ ألػاظ العؿقم؛ أي جؿقعفـ

:  اهلل ذهب إلقف الؿعتزلة حقث زطؿقا أن الؽالم مخؾقق ٓحتجاجفؿ بؼقل
 .فالصحقح أهنا تػقد العؿقم بسببف،  [36: الرطد] ﴾ہ ہ ہ ہ﴿

                                                                                       
= 

ضعقػ، وحجاج »(: 1/10) «الػتح»الذئب فقف غريب وقد جاء مـ صرق أخرى كؿا يليت، وقال الحافظ يف 

 .«وخالػف مسعر طـ وبرة فرواه مقققفا، أخرجف ابـ أبك شقبة

 (.2/268(، والبغقي يف شرح السـة برقؿ: )30032أخرجف البقفؼل يف الســ الؽربى برقؿ: ) (1)
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 ی ی﴿: اهلل  حتك قال الغزالل كؾ طؿقم مخصقص إٓ ققل

 .وكاقشف شقخ اإلسالم يف ذلؽ،  [282: البؼرة] ﴾حئ جئ

 .الخروج مـ الطاطة: الػسؼ هق :«َفاِسٌؼ »: قوله

إلك  ٕهنؿ يخرجقن مـ صاطة الرحؿـ؛ اهلل الؿـافؼقـ بالػاسؼقـ وقد وصػ

 .وٕهنؿ يػسدون وٓ يصؾحقن؛ صاطة الشقطان

ولؽـ فسؼفا ، وفسؼ هذه الدواب لقس مـ جفة أخالقفا ففل لقست بؿؽؾػة

 .مـ جفة اطتدائفا طؾك غقرها

ٓ »: ويف الحديث «الضرر يزال»: ويف الحديث دلقؾ لؾؼاطدة الػؼفقة الؼائؾة

 .«ضرر وٓ ضرار

 .«ر ولق كان مـ أهؾ الداراقتؾقا الضارة والضا»: ومـ كالم الـاس

ومـفا ، مـفا الطقب، خؾؼ الؿخؾققات طؾك صقر طديدة اهلل  أن: وفيه

 .اهلل  وكؾ ذلؽ طؾك مؼتضك حؽؿة، الػاسؼ الؿمذي
ـَ فِل اْلَحَرمِ »: قوله  :«ُيْؼَتْؾ

 .«يف الحؾ والحرم»: وجاء بؾػظ

 :يف ققل بعضفؿ وقد كُظؿ، فالحرم هق مؽة وما أحاط هبا مـ الجفات التل ذكركاها

 َـْ َأْرِض صِقبثثثَة  َولِْؾَحثثَرِم التَّْحِديثثُد ِمثث

 

 َثاَلَثثثثُة َأْمَقثثثاٍل إَذا ُرْمثثثثثثت إْتَؼثثثثثاَكثثثثفْ  

 َوَسثثثْبَعُة َأْمَقثثثاٍل ِطثثثثثَراٌق َوَصائِثثثثثثثٌػ  

 

ُة َطْشثثثثثٌر ُثثثؿَّ تِْسثثثٌع ِجثْعثثثثَراَكفْ    َوُجثثدَّ

ـٍ َسثثْبٌع بَِتْؼِديثثثثثِؿ   ـْ َيَؿثث  ِسقـَِفثثثثاَوِمثث

 

 َوَقْد َكؾَّْؿثت َفاْشثُؽْر لَِربِّثؽ إْحَسثثاَكفُ  

 .وهذا دلقؾ طؾك أن الؿػسد ٓ حرمة لف 

بؾ إن بعض أهؾ العؾؿ استدل هبذا الحديث طؾك جقاز قتؾ الػاسؼ 
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قد أذن بؼتؾ هذه الػقاسؼ فقف وهل  ملسو هيلع هللا ىلص ٕن الـبل؛ والؿتؾبس بجريؿتف يف الحرم

 .باٍب أولكفالػاسؼ الؿؽؾػ مـ ، غقر مؽؾػة

 .وُيؼتؾـ أيًضا يف الحؾ

 .حرم ما بقـ ٓبتقفا ملسو هيلع هللا ىلص فنن الـبل، إٓ ما كان مـ الؿديـة، والحؾ ما سقى الحرم

  فػل حديث
 
 ، ڤَطؾِل

ِّ
ـِ الـابِل ـَ َطْقرٍ إَِلك »: قال ملسو هيلع هللا ىلص َط اْلَؿِديـَُة َحَرٌم َما َبْق

ـْ َأْحَدَث فِقَفا َحَدًثا، َثْقرٍ  َؽِة َوالـَّاِس  َفَعَؾْقِف َلْعـَةُ ، َأْو آَوى ُمْحِدًثا، َفَؿ
 َواْلَؿاَلئِ

ِ
اهَّلل

ـَ  ًٓ ، اهَّللُ ِمـُْف َيْقَم اْلِؼَقاَمِة َصْرًفا َٓ َيْؼَبُؾ ، َأْجَؿِعق َٓ َطْد  .متػؼ طؾقف، (1)«َو

 .مـعف مـ أشقاء تجقز يف غقره اهلل  أن: ومعـك الحرم

فال يحرم إٓ ، ترك الـاس فقف طؾك أصؾ اإلباحة اهلل  ان، ومعـك الحؾ

 .اهلل تعالك ما حرمف

 .«الدلقؾ أن كؾ شلء إصؾ فقف الحؾ إٓ ما حرمف»: والؼاطدة طـد الشافعقة

 .«أن كؾ شلء حرام إٓ ما أباحف الدلقؾ»: وطـد الحـػقة

 ۇئ وئ وئ ەئ ەئ﴿: اهلل  لؼقل، وقاطدة الشافعل أقرب وأصقب

 . [21: البؼرة] ﴾ۆئ ۆئ ۇئ

 . [31: الجاثقة] ﴾ختمت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ﴿: ولؼقلف تعالك

 .أي مؿا أباح قتؾف الغراب: «اْلُغَراُب »: قوله

وهق ، «بالغراب إبؼع»: وجاء مؼقًدا يف بعض الروايات، وقد جاء مطؾًؼا

 .الذي يؽقن يف بطـف بقاٌض مع سقاد

ذهب الشافعل وجؿع مـ أصحابف إلك : وبسبب هذا آختالف يف الرواية
                                                                                       

 (.3120(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )2100أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)
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اف، جقاز أكؾ غراب الزرع  .وهق الذي يسؿك بالُغدا

ويؿـعقن قتؾ الغراب الصغقر ٕهنؿ ذكروا أن حديث الغراب إبؼع مؼقد 

 .لفذا اإلصالق

 .وكحق ذلؽ، وآذاه يف صقتف، وهق حققان ممذٍ ربؿا أخذ الشلء مـ يد الصغقر

  وقد قال َرُسقُل 
ِ
ـَ الـَِّساءِ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ـْ ، َٓ َيْدُخُؾ اْلَجـََّة ِم َّٓ َم َـّ ِمْثَؾ إِ َكاَن ِمـُْف

 .(1)«َهَذا اْلُغَراِب فِل اْلِغْرَبانِ 

 .وهذا الغراب قد يؽقن قؾقؾ القجقد

  :سهِ أنٌ ايػساب 

 .لفذا الحديث، فالصحقح أن الغرابان كؾفا حرام، وأما مـ جفة التحريؿ

 .«ففق حرام، أو هنك طـ قتؾف، كؾ ما أمر الشارع بؼتؾف»: والؼاطدة تؼقل

 .بقـ الؿتؿاثالت ٓ يجقزوالتػريؼ 

 .كؿا أن الجؿع بقـ الؿختؾػات ٓ يجقز

ربؿا ، كقع مـ الطققر إلك الؾقن إغرب، بالؽسر والػتح: «َواْلِحَدَأةُ »: قوله

 .التؼط الشلء مـ يد الطػؾ أو غقره

ـْ  َأْسَؾَؿِت اْمَرَأٌة َسْقَداُء »: َقاَلْت ، ڤ َطاِئَشةَ  وقد جاء يف صحقح البخاري َط

ُث ِطـَْدَكا : َقاَلْت ، لَِبْعِض اْلَعَرِب َوَكاَن َلَفا ِحْػٌش فِل اْلَؿْسِجدِ  َفَؽاَكْت َتْلتِقـَا َفَتَحدا

ـْ َحِديثَِفا
 :َقاَلْت ، َفنَِذا َفَرَغْت مِ

ـْ َتَعاِجقثثثِب َربِّـَثثثا  َوَيثثثْقُم اْلِقَشثثثاِح ِمثثث

 

ـْ َبْؾثثثَدِة اْلُؽْػثثثرِ َأْكَجثثثاكِل  ثثثُف ِمثثث َٓ إِكَّ  َأ

 
                                                                                       

، حقث قال فقف: (، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل 32220أخرجف أحؿد يف مسـده برقؿ: ) (1)

 (.3830يف الصحقحة برقؿ: ) (، وصححف اإلمام إلباين 3030هذا حديث صحقح طـد حديث رقؿ: )
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ا َأْكَثَرْت  َخَرَجْت ُجَقْيِرَيٌة : َقاَلْت ، َوَما َيْقُم اْلِقَشاِح : َقاَلْت َلَفا َطائَِشةُ ، َفَؾؿا

ـْ َأَدٍم َفَسَؼَط مِـَْفا
 ، لَِبْعِض َأْهؾِل َوَطَؾْقَفا ِوَشاٌح مِ

َ
َفاْكَحطاْت َطَؾْقِف اْلُحَدياا َوِهل

َفُؿقكِل ، َتْحِسُبُف َلْحًؿا ُبقكِلَفَلَخَذْت َفاتا ـْ َأْمِري َأكاُفْؿ َصَؾُبقا فِل ، بِِف َفَعذا
َحتاك َبَؾَغ مِ

ا َحتاك َواَزْت بُِرُءوِسـَا ُثؿا َأْلَؼْتُف ، ُقُبؾِل َفَبْقـَاُهْؿ َحْقلِل َوَأَكا فِل َكْربِل إِْذ َأْقَبَؾِت اْلُحَديا

 .(1)«ِف َوَأَكا مِـُْف َبِريَئةٌ َلُفْؿ َهَذا الاِذي اتاَفْؿُتُؿقكِل بِ : َفُؼْؾُت ، َفَلَخُذوهُ 

أن الحدأة صائٌر ممٍذ وكثقر ما يؽقن يف حقل الؿـاصؼ التل يؽثر : والشاهد

 .فقفا الذبح كالؿجازر وكحقها

 .وربؿا أخذ العؼد مـ الذهب أو الشلء مـ يد اإلكسان فقؾؼقف

ولربؿا أثرت طؾك بعض الـاس أو ، وربؿا أخذ الحقة أو الثعبان فقؾؼقفا

 .بؼتؾفا ملسو هيلع هللا ىلص ولفذا أمر الـبل، أصاهبؿ الػزع

وإمر بؼتؾ هذيـ الجـسقـ احتج العؾؿاء طؾك أكف يؾتحؼ هبا الشاهقـ 

 .وكحق ذلؽ مـ الجقارح التل قد تمذي، والعؼاب والصؼر والـسر

 :«َواْلَعْؼَرُب »: قوله

 .هق دويبة معؾقمة تؼرص بذيؾفا

أهؾ البدع كالعؼارب :  كؿا قال البربفاري، وقد ُشبف أهؾ البدع هبا

ـَْت َلَدَغْت ، تدفـ  .رأسفا وتبؼل أذكاهبا َحتاك إَِذا َتَؿؽا

 .ويذكرون أن أبـاءها تلكؾفا

 اهلل كسلل - لسعف شديد مـفا إسقد سقؿا ٓ ،ذلؽ دون ومـفا ،الؼاتؾ ومـفا

 .- السالمة
                                                                                       

 (.111أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)
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قات ؛ يف الرققة مـ لدغة العؼرب ملسو هيلع هللا ىلص وقد أذن الـبل التل ربؿا ٕهنا مـ الِحؿِّ

 .ووفاة، تمدي إلك الطرش

 .أي ومؿا يجقز قتؾف يف الحرم الػلرة: «َواْلَػْلَرةُ »: قوله

 .بؼتؾفا ملسو هيلع هللا ىلص وقد أمر الـبل، كقع مـ الدواب الػاسؼة: والػلرة

، وتجري هبا فتحرق هبا البقت، وتلخذ الػتقؾة، وأخرب أهنا ربؿا تحرق البقت

 .بؾ ُذكر أهنا سارقة

 : طثقؿقـ وقد ذكر الشقخ ابـ

أكف قبض طؾك فلرة فجاءت أختفا تستعطػ ذلؽ : أو طـ بعضفؿ، طـ كػسف

، فلبك فدخؾت وأخذت ديـاًرا مـ الذهب ثؿ أخرجتف إلقف، الرجؾ أن يطؾؼ الػلرة

 .ويلبك فؿا زالت تػعؾ ذلؽ حتك أخرجت ستة طشر ديـاًرا، ووضعتف بقـ يديف

 .بؼتؾفا إٓ لحصقل الضرر مـفا ملسو هيلع هللا ىلص فؿا أمر الـبل

ولذلؽ تجد ، بـقتفا ٓ سقؿا يف، وربؿا شبفقها باإلكسان يف كثقًرا مـ إمقر

 .أن كثقر مـ التجارب الطبقة يؼقمقن هبا طؾك هذا الحققان الؼذر

 .ويػرتس، ويؼتؾ، أي الذي يجرح: «َواْلَؽْؾُب اْلَعُؼقرُ »: قوله

حققان ولقس كؾ ، طؾك أكف لقس كؾ كؾب ُيؼتؾ، واستدل العؾؿاء هبذه الؾػظة

 .وإكؿا ُيؼتؾ الؿمذي، أو يف الحؾ ُيؼتؾ، يف الحرم

 .ويجقز قتؾفا ويتعقـ طـد أذاها، والصحقح أكف يجقز قتؾ هذه الدواب ابتداءً 

، والـؿر، فقؾتحؼ بف إسد، وجؿاهقر العؾؿاء طؾك أكف طام يف جؿقع ما يعؼر

 .وغقر ذلؽ كؿا تؼدم، والذئب، والػفد

 :«(ُيْؼَتُؾ َخْؿٌس َفَقاِسُؼ فِل اْلِحؾِّ َواْلَحَرمِ »: )َولُِؿْسِؾؿ ٍ: قوله

 .الحرم وٓ يف، ٓ يف الحؾ، هذا بقاٌن لؿا تؼدم مـ أن هذه الػقاسؼ ٓ حرمة لفا
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 :ٖٚٓا قاعد٠ ٜرنسٖا أٌٖ ايعًِ 

 .بؼتؾف ففق حرامٌ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل تعالك ورسقلف أن كؾ ما أمر

 .طـ قتؾف ففق حرامٌ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ورسقلف وكؾ ما هنك

 والحؿد هلل رب العالؿقـ
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 درباب دخْل مه٘ ّغريِ

 

[ِِ َ٘ ّغرِي  [باُب دخِْل مه

l: 

 .«باب دخقل مؽة وغقره»: قوله

 .أي هذا باب يف أحؽام دخقل مؽة

واختؾػ العؾؿاء يف أيفؿا أفضؾ دخقل مؽة : دخقل مؽة يف الؾقؾ ويف الـفار

 :يف الؾقؾ أو يف الـفار

 ملسو هيلع هللا ىلص ٕن الـبل؛ دخقل مؽة يف الـفار هق إفضؾفذهب بعضفؿ إلك أن : إول

 .ثؿ يدخؾ يف الصباح، كان إذا دخؾ مؽة بات بذي صقى

 .ٕكف يؽقن أبرد؛ وذهب بعضفؿ إلك أن دخقلفا يف الؾقؾ أفضؾ: الثاين

إٓ أن ، وٓ يف الـفار، والصحقح يف هذه الؿسللة أن ٓ فضقؾة يف دخقل الؾقؾ

 .يؽقن يف حؼف أسؿحاإلكسان يدخؾ يف الققت الذي 

، أو إكارات واضحة، فػل تؾؽ إيام وإطقام لؿ يؽـ ثؿة شقارع مزفؾتة

 .فربؿا شؼ طؾقفؿ دخقل الؾقؾ

فربؿا يؽقن ، ٓسقؿا يف أواخر الؾقؾ، أما أن قد يؽقن الدخقل يف الؾقؾ أسؿح

 .والزحامات يف الشقارع أخػ، والسعل بقـ الصػا والؿروة أسفؾ، الطقاف أيسر

 :َه١ َهإ دخٍٛ ايٓيب  

وسقليت  -مـ الثـقة العؾقا  ملسو هيلع هللا ىلص فؼد دخؾ الـبل، وهؽذا بالـسبة لطريؼ الدخقل
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 .- اهلل بقان ذلؽ إن شاء

 .ويسؿك بباب السالم، بـل شقبة ودخؾ مـ الباب الؿعروف أن بباب

وربؿا شؼ ذلؽ ، وكثقر مـ الـاس يحرصقن طؾك الدخقل مـ باب السالم

أو كذلؽ مـ جاء مـ ، إذا جاء إلك الدخقل مـ باب السالمفالقؿـل ، طؾقفؿ

بقـؿا لق ، ربؿا احتاج أن يؾػ لػة كبقرة حقل الحرم حتك يدخؾ، الطريؼ إخرى

 .لؽان ذلؽ أيسر طؾقف، دخؾ مـ باب الؿؾؽ ففد

 .لؽان ذلؽ أيسر طؾقف، والذي يليت مـ جدة لق دخؾ مـ باب العؿرة

 .دخؾ مـ باب الػتح لؽان ذلؽ أيسر طؾقفوالذي يليت مـ جفة الجعراكة لق 

إٓ إذا ، وإسفؾ، أن اإلكسان يدخؾ مـ الؿؽان إسؿح إذن فالسـة يف هذا

ٕكف ؛ فذلؽ أحسـ، وٓ تؽؾػ فقف، فقؿا ٓ مشؼة ملسو هيلع هللا ىلص تقسر لف التلسل بالـبل

ويؼقل  ملسو هيلع هللا ىلص ويسرية التلسل بالـبل، يسرية الدخقل والخروج، يجؿع بقـ القسريـ

 . [23: إحزاب] ﴾ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ﴿: ربـا 

الذي هق الؽعبة وسقليت الحؽؿ ، أي وأحؽام دخقل البقت: «والبقت»: قوله

 .دخؾ فقف وصؾك فقف ركعتقـ ملسو هيلع هللا ىلص والصحقح أن الـبل، فقف
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 دخل الييب مه٘ عاو الفتذ ّعلٙ »: رحدٓح

 د«...فلنا ىصعُ جاِٛ زجل، زأضُ املػفس

 

ـْ َأَكسِ  - 228 ـِ  )َط   َأنَّ َرُسقَل »: ڤ َمالٍِؽ ْب
ِ
َة َطاَم الَْػتِْح  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل َوَطَؾك ، َدَخَؾ َمؽَّ

ا َكَزَطُف َجاَءُه َرُجٌؾ َفَؼاَل ، َرْأِسِف الِْؿْغَػر ُ ـُ : َفَؾؿَّ : َخطٍَؾ ُمتََعؾٌِّؼ بِلَْسَتاِر اْلَؽْعبَِة َفَؼاَل  اْب

 .((1)«ُاْقتُُؾقهُ 

 .الؿؼاتؾ طؾك رْأسف وقاية لف مـ السقػهق لباس مـ حديد يؾبسف : اْلِؿْغَػرُ 

l: 

 :سهِ اإلسساّ يف دخٍٛ َه١ 

 ملسو هيلع هللا ىلص والـبل، ساق الؿصـػ الحديث لبقان أكف ٓ يشرتط لدخقل مؽة اإلحرام

أما مـ دخؾ ، إكؿا شرط اإلحرام يف حؼ مـ أراد أن يدخؾ لؾحج والعؿرة

ولؿ يؽـ  أو دخؾ لؾصالة، أو لبعض شلكف، أو الزيارة، أو السقاحة، لؾتجارة

مؽة وطؾقف  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل وقد دخؾ رسقل، فال يؾزمف اإلحرام، مراده الحج والعؿرة

ومؿا يدل طؾك طدم اشرتاط آحرام  ڤ طؿامة سقداء أخرجف مسؾؿ طـ جابر

 .كؿا تؼدم، «لؿـ أراد الحج والعؿرة»: لؾحديث بؼقلف تؼقد الـبل ، لدخقلف

َة َطاَم اْلَػْتِح »: قوله  :«َدَخَؾ َمؽَّ

 .وكان يف السـة الثامـة اهلل  العام الذي فتح فقف مؽة بالجفاد يف سبقؾأي 
                                                                                       

 (.3132(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3816أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)
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 :«َوَطَؾك َرْأِسِف اْلِؿْغَػر»: قوله

 .أي آلة لؾحرب

 .ورمل السفام، وهق شلء يقضع طؾك الرأس يتؼل بف الؿؼاتؾ ضربات السققف

 .ويعؿؾ بإسباب، كان يتخذ الدرع ملسو هيلع هللا ىلص كؿا أن الـبل

 .فعؾ إسباب الشرطقة بقان أن مـ التقكؾ: وفيه

ـَ اْلَخطااِب  وأما آستدٓل بحديث ُطَؿرَ   : َيُؼقُل ، ڤْب
ا
 ملسو هيلع هللا ىلص َسِؿْعُت الـابِل

تغدو  اهَّلل حؼ تقكؾف لرزقؽؿ كؿا يرزق الطقر، لق أكؽؿ تقكؾتؿ طؾك» :َيُؼقُل 

فنن ، طؾك ترك العؿؾ بإسباب ففذا مـ الػؼف السؼقؿ، (1)«اوتروح بطاكً  ا،خؿاًص 

 .إسباب وهذا مـ، ويروح، يغدوالطقر 

كان يتخذ إسباب يف  اهلل  طؾك الؿتقكؾقـمع أكف أطظؿ  ملسو هيلع هللا ىلص والـبل

 .الققاية مـ كثقر مـ إمقر التل تـقب البشر

ا َكَزَطُف َجاَءُه َرُجٌؾ »: قوله  .أي حقـ جؾس واصؿلن ورفع الؿغػر طـ رأسف: «َفَؾؿَّ

 .بالؿعقب مطؾًؼاوأن هذا لقس ، جقاز كشػ الرأس: وفيه

 :ٚايٓاع يف تػط١ٝ ايسأع ثالث١ أْٛاع 

ز كشػ الرأس مطؾًؼا: إول بؾ يعتربه مـ التشبف ، مـ يشدد حتك ٓ ُيَجقِّ

 .بالؽػار كالـصارى وكحقهؿ

قد ثبت طـف أن لبس العؿامة  ملسو هيلع هللا ىلص ومـ ٓ يبالل بالعؿائؿ والـبل: الثاين

 .العؿائؿ والؼالكس اهلل طؾقفؿ لبسقا والخؿار وهؽذا الصحابة رضقان

، والؿحؿقدات، مـفؿ مـ تقسط ويرى أن تغطقة الرأس مـ الؿستحبات: الثالث
                                                                                       

(. وهق يف الصحقح 1361(، وابـ ماجف برقؿ: )2111(، الرتمذي برقؿ: )203أخرجف أحؿد برقؿ: ) (1)

 (.130برقؿ: ) (، ويف الصحقحة لإلمام إلباين 186برقؿ: ) الؿسـد لإلمام القادطل 
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 .ولؿ يثبت مرفقطا وٓ مقققفا، فالعؿائؿ تقجان العرب كؿا ُأثر يف ققل السؾػ

ومعف أكاس مـ أصحابف لقس طؾقفؿ قؿص ، بـ طبادة زار سعد»: ملسو هيلع هللا ىلص والـبل

 .(1)«وٓ طؿائؿ وٓ كعال

 .أي مـ أصحابف: «َجاَءُه َرُجٌؾ »: قوله

ـُ »: قوله بـ خطؾ كان قد أسؾؿ ثؿ ارتد ورجع إلك ديـف  اهلل هق طبد: «َخطَؾٍ  اْب

 .أكف قتؾ رجالن مـ إكصار وخان العفد والؿقثاق وكان يف ردتف، ديـ السقء

ا َقْتُؾ َطْبدِ : إسحاق قال طـ ابـ: البر يف آستذكار طبد قال ابـ   َوَأما
ِ
ـِ  اهلل ْب

 اْشَتَرَكا فِل َدمِِف َوُهَق  َخَطٍؾ َفَؼَتَؾُف َسِعقدُ 
ُّ
َْسَؾِؿل ْٕ  َوَأُبق َبْرَزَة ا

ُّ
ـُ ُحَرْيٍث اْلَؿْخُزومِل ْب

ـْ  ـِ َغالٍِب  َبـِل َتْقؿِ  َرُجٌؾ مِ  .ْب

ًقا َوَكاَن ُمْسؾًِؿا  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َوإِكاَؿا أمر رسقل: َقاَل  َكاُف َبَعَثُف ُمَصدِّ
ِ
َوَبَعَث َمَعُف بَِؼْتؾِِف ٕ

َْكَصاِر َوَكاَن َمَعُف َمْقًلك لف يخدمف وكان مسؾؿا فـزل ْٕ ـَ ا
ًٓ  َرُجاًل مِ بـ َخَطٍؾ َمـِْز

َوَأَمَر اْلَؿْقَلك َأْن َيْذَبَح َلُف َشاًة َوَيْصـََع َلُف َصَعاًما َفـَاَم َواْسَتْقَؼَظ َوَلْؿ َيْصـَْع َلُف َشْقًئا 

 .ُف ُثؿا اْرَتدا ُمْشِرًكاَفَعَدا َطَؾْقِف َفَؼَتؾَ 

ـْ ُمْسؾِؿٍ : َقاَل َأُبق ُطَؿرَ 
 .َفَفَذا اْلَؼْتُؾ َقْقٌد مِ

ُة ِمْؼَقسِ  ـِ ُصَباَبةَ  َوِمْثُؾ َهَذا ِقصَّ ا : ْب َيِة َوُهَق َأْيًضا مِؿا َقَتَؾ ُمْسؾًِؿا َبْعَد َأْخِذ الدِّ

  َهَدَر َرُسقُل 
ِ
ـِ ُدُخقلِِف َمؽا  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  .ةَ َدَمُف فِل ِحق

َثـَا َسِعقدُ  َثـِل َقاِسٌؿ َقاَل حدثـل َكَذا َحدا ـُ َكْصٍر َقاَل َحدا اٍح َقاَل  ْب ـُ َوضا ْب

َثـِل َأُبق َبْؽرِ  َثـَا َأْحَؿدُ  َحدا ـُ َأبِل َشْقَبَة َقاَل َحدا َثـِل َأْسَباطُ  ْب ِؾ َقاَل َحدا ـُ اْلُؿَػضا ـُ  ْب ْب

ـْ  يُّ َط دِّ ـْ َأبِقِف قال لؿا كان فتح يقم مؽة  ُمْصَعِب َكْصٍر َقاَل َزَطَؿ السُّ ـِ َسْعٍد َط ْب
                                                                                       

 .ڤطؿر  طـ ابـ (121(، ومسؾؿ )3101أخرجف البخاري ) (1)



              

 425 احلج كتاب
 

ـِ َوَقاَل اْقُتُؾقُهْؿ َوإِْن َوَجْدُتُؿقُهْؿ  أمـ رسقل ٓا َأْرَبَعَة َكَػِر َواْمَرَأَتْق َة إِ اهلل َأْهَؾ َمؽا

ـَ بَِلْسَتاِر اْلَؽْعَبِة ِطْؽِرَمةُ  ِؼق ـُ َأبِل َجْفٍؾ َوَطْبدُ  ُمَتَعؾِّ   ْب
ِ
ـُ َخَطٍؾ َومِْؼَقُس  اهلل ـُ  ْب ْب

  َصَباَبَة َوَطْبدُ 
ِ
ـُ َسْعدِ  اهلل ا َطْبدُ  ْب ـِ َأبِل َسْرٍح َفَلما   ْب

ِ
ـُ َخَطٍؾ َفُلْدِرَك َوُهَق ُمَتَعؾٌِّؼ  اهلل ْب

ارُ  بَِلْسَتاِر اْلَؽْعَبِة َفاْسَتَبَؼ إَِلْقِف َسِعقدُ  ـُ ُحَرْيٍث َوَطؿا ـُ َياِسٍر َفَسَبَؼ َسعِ  ْب اًرا ْب قٌد َطؿا

ـِ َفَؼَتَؾفُ  ُجَؾْق  هـا. َوَكاَن َأَشدا الرا

ٌؼ بَِلْسَتاِر اْلَؽْعَبةِ »: قوله  .أي مستجقر هبا: «ُمَتَعؾِّ

 .وٓ فارا بدم، وٓ طاصقا، فالؽعبة ٓ تجقر فارا بخربف: «ُاْقُتُؾقه»: قوله

 .الحرمبالؼتال يف  ملسو هيلع هللا ىلص لؿحؿد اهلل  وهذا الؼتؾ كان يف الزمـ الذي أذن

 .قتؾ الؼاتؾ طؿًدا: ويف الحديث

أن أمر إقامة الحدود إلك اإلمام ولقس لؽؾ أحد ولق كان : ويف الحديث

 .ملسو هيلع هللا ىلص إمر لؽؾ أحد لؿا جاء هذا الصحابل يستلذن مـ الـبل

 .طؾك القجقب واهلل أطؾؿ ملسو هيلع هللا ىلص أن أمر الـبل: ويف الحديث
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 اهلل دخل مه٘  أٌ زضْل»: رحدٓح

 د«...الجئ٘ العلٔامً نداٛ مً 

 

ـْ َطْبدِ  - 229   )َط
ِ
ـِ ُطَؿَر  اهَّلل   َأنَّ َرُسقَل »: ڤْب

ِ
ـْ َكَداءٍ  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل َة ِم ، َدَخَؾ َمؽَّ

ـْ الثَّـِقَِّة اْلُعْؾَقا الَّتِل بِاْلبَْطَحاءِ  ْػَؾك، ِم ـْ الثَّـِقَِّة السُّ  .((1)«َوَخَرَج ِم

ْػَؾك  .بقـ جبؾقـالثـقة هل الطريؼ : الثَّـِقَِّة السُّ

l: 

 .مؽة ملسو هيلع هللا ىلص لبقان صريؼ دخقل الـبل: الحديث ساق الؿصـػ 

الطريؼ الذي يخرج مـ الؿحؾة الؿسؿاة )حارة الباب( : والؿراد بالثـقة العؾقا

 .وتسؿك أن )ريع الرسام(

 .يؼاُل لفا أن ريع الحجقن، اسؿ مؽان يف َأطؾك مؽة: وَكَداءً 

 .ثالث مـاصؼ، وُكدي، وُكداء ٍبالضؿ، بالػتح: َكَداءٍ 

 .حقـ قدم مـ الؿديـة ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل هل الثـقة العؾقا التل دخؾ مـفا: َكَداء

 .حقـ اكصرافف مـ الؿديـة ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ففل الثـقة السػؾك التل خرج مـفا رسقل: ُكداء وأما

 .وفقف مقاقػ وهق إلك جفة القؿـ، فؿا زال معروًفا إلك أن: وأما ُكدي

ةَ َدَخَؾ  -»: قوله ـْ َكَداءٍ  َمؽَّ  :«ِم

 .وقد يؽقن يف حجة القداع، قد يؽقن هذا يف فتح مؽة
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، وحجة القداع، لؿ يدخؾ مؽة بعد الفجرة إٓ يف الػتح ملسو هيلع هللا ىلص إذ أن الـبل

 .بعد مـصرفف مـ حـقـ، وطؿرة الؼضاء والعؿرة التل مـ الجعراكة

واستدل هبذا الحديث بعض أهؾ العؾؿ طؾك أكف يستحب لؾحاج والؿعتؿر 

 .أن يدخؾقا مـ َكداٍء ويخرجقا مـ ُكداءٍ 

مـ أن اإلكسان يدخؾ مـ الؿؽان الذي هق ، والصحقح يف هذا ما تؼدم بقاكف

، لؿ يدخؾ ويخرج مـ هذا الؿقصـقـ لػضقؾة فقفؿا ملسو هيلع هللا ىلص أسؿح لف إذ أن الـبل

 طؾك 
ٌ
ولؽـ دخؾ وخرج مـفؿا ٕهنؿا أسؿح يف خروجف ودخقلف والديـ مبـل

 .(1)«إن هذا الديـ ُيسر»: ملسو هيلع هللا ىلص الـبلكؿا قال ، الُقسرَية

ـْ الثَّـِقَِّة اْلُعْؾَقا الَّتِل بِاْلَبْطَحاءِ »: قوله  :«ِم

ففذه لقست طؾك صريؼ ، لقس الؿراد هبا ما ُتعرف أن ببطحاء قريش

 .بؾ هذه طؽس صريؼ الؿديـة، الؿديـة

وهل جفة الغزة وما بقـ ، والذي يظفر أن البطحاء هـا هل مـ جفة إبطح

 .وتسؿك أن بالؿعابدة، الحجقن

ْػَؾك»: قوله ـْ الثَّـِقَِّة السُّ ، وهل ُكدا بضؿ الؽاف مـ كاحقة قعقؼعان: «َوَخَرَج ِم

باب استحباب دخقل مؽة مـ الثـقة العؾقا : وقد بقب الـقوي يف صحقح مسؾؿ

 .والخروج مـ الثـقة السػؾك ودخقل بؾده مـ صريؼ غقر التل خرج مـفا

هذه الؿخالػة  ملسو هيلع هللا ىلصإكؿا فعؾ الـبل : ققؾ: يف شرح مسؾؿ وقال الـقوي 

يف صريؼف داخال وخارجا تػاؤٓ بتغقر الحال إلك أكؿؾ مـف كؿا فعؾ يف العقد 

ولقشفد لف الطريؼان ولقتربك بف أهؾفؿا ومذهبـا أكف يستحب دخقل مؽة مـ الثـقة 
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العؾقا والخروج مـفا مـ السػؾك لفذا الحديث وٓ فرق بقـ أن تؽقن هذه الثـقة 

ل أو ٓ تؽقن كالقؿـل فقستحب لؾقؿـل وغقره أن طؾك صريؼة كالؿدين والشام

 ملسو هيلع هللا ىلصيستدير ويدخؾ مؽة مـ الثـقة العؾقا وقال بعض أصحابـا اكؿا فعؾفا الـبل 

ٕهنا كاكت طؾك صريؼف وٓ يستحب لؿـ لقست طؾك صريؼف كالقؿـل وهذا 

ضعقػ والصقاب إول وهؽذا يستحب لف أن يخرج مـ بؾده مـ صريؼ ويرجع 

 هـا. مـ أخرى
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 ٍل صلٙ ،... اهلل البٔت دخل زضْل»: رحدٓح

 د«...ىعه بني العنْدًٓ الٔناىٔني: فُٔ؟ قال

 

ـْ َطْبدِ  - 230   )َط
ِ
ـِ ُطَؿَر  اهَّلل   َدَخَؾ َرُسقُل »: َقاَل  ڤْب

ِ
، اْلَبْقَت  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

ـُ َزْيٍد َوِبالٌل َوُطْثَؿانُ  َوُأَساَمةُ  ـُ َصْؾَحةَ  ْب ا َفَتُحقا َفَلْغَؾُؼقا َطَؾْقِفؿْ ، ْب : اْلَباَب َفَؾؿَّ

ـْ َوَلَج  َل َم ًٓ ، ُكـُْت َأوَّ   َهْؾ َصؾَّك فِقِف َرُسقُل : َفَسَلَلْتفُ ، َفَؾِؼقُت باِل
ِ
: ؟ َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

ـِ  َكَعؿْ  ـِ اْلَقَؿاكَِقْق ـَ اْلَعُؿقَدْي  .((1)«َبْق

 .َدَخَؾ : َوَلَج 

l: 

وقد بقب ، فقفلبقان جقاز دخقل البقت والصالة : ساق الؿصـػ الحديث

 .البخاري باب الصالة يف الؽعبة

 .إلك البقت العتقؼ ملسو هيلع هللا ىلص فقف ما تؼدم التبقيب طؾقف مـ دخقل الـبل: وهذا الحديث

 .مع اختالف بقـ أهؾ العؾؿ فقف، لؾبقت والصالة فقف ثابت ملسو هيلع هللا ىلص ودخقل الـبل

لؿ يصؾ يف البقت  ملسو هيلع هللا ىلص بـ زيد أن الـبل طـ أسامة ڤ طباس ابـ فؼد كؼؾ

ـِ  (3603) ومر بجقاكبف فػل البخاريوإكؿا دخؾ  ـِ اْب َأنا »: ڤ َطبااسٍ  َط

  َرُسقَل 
ِ
ةَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ا َقِدَم َمؽا َفَلَمَر بَِفا ، َأَبك َأْن َيْدُخَؾ اْلَبْقَت َوفِقِف ألَِفةُ ، َلؿا

المُ َفَلْخَرَج ، َفُلْخِرَجْت  ، َأْيِديِفَؿا إَْزٓمُ فِل ، ُصقَرَة إِْبَراِهقَؿ َوإِْسَؿاِطقَؾ َطَؾقِْفَؿا السا
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  َفَؼاَل َرُسقُل 
ِ
 َلَؼْد َطِؾُؿقا َما اْقَتَسَؿا بَِفا َقطُّ ، اهَّللُ  َقاَتَؾُفؿِ : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ِ
ُثؿا : َقاَل  َأَما َواهَّلل

 .«َوَخَرَج َوَلْؿ ُيَصؾِّ فِل اْلَبْقِت ، َفَؽباَر فِل َكَقاِحل اْلَبْقِت ، َدَخَؾ اْلَبْقَت 

البقت ومر بجقاكبف ثؿ  دخؾ: ملسو هيلع هللا ىلص أن الـبل، ڤ بالل طؿر طـ والذي كؼؾف ابـ

فػل ، فؾؿا خرج مـ البقت صؾك وقال هذه قبؾة، صؾك بقـ العؿقديقـ القؿاكققـ

  طـ طبد (3121(، ومسؾؿ )303) البخاري
ِ
  َأنا َرُسقَل  ڤ بـ ُطَؿرَ  اهلل

ِ
: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 َفَلْغَؾَؼَفا طؾقف  بـ َزْيٍد َوباَِلٌل َوُطثَْؿانُ  دخؾ اْلَؽْعَبَة َوُأَساَمةُ »
ُّ
بـ َصْؾَحَة اْلَحَجبِل

ًٓ حقـ َخَرَج ما َصـََع الـبل قال َجَعَؾ َطُؿقًدا طـ َيَساِرِه  ملسو هيلع هللا ىلص َوَمَؽَث فقفا َفَسَلْلُت باَِل

 .«َوَطُؿقًدا طـ َيِؿقـِِف َوَثاَلَثَة َأْطِؿَدٍة َوَراَءُه وكان اْلبَْقُت َيْقَمئٍِذ طؾك ِستاةِ 

 .ڤطؿر  ٓ يعارض حديث ابـ، ڤطباس  وحديث ابـ

أراد كػل ما صؾك صالة  ڤـب زيد  ولعؾ أسامة: والؿثبت مؼدٌم طؾك الـايف

 .وأما بالل فلثبت أكف صؾك ولعؾفا كافؾة وهذا هق الؿشفقر، يصؾل مػروضة أو أكف ما رآه

وإكؿا يصؾك ، ٓ يجقز صالة الػريضة داخؾ البقت: فنن العؾؿاء يؼقلقن

 .هذه الؼبؾة: لؿا خرج مـف قال ملسو هيلع هللا ىلص ٕن الـبل؛ خارجف

 .وغقر ذلؽ مـ إسؿاء، اهلل وبقت، والؽعبة والبـقة، البقت: والبقت لف طدة أسؿاء

 .أو الذكري لؽـف لؾذهـل أقرب، وإلػ والالم يف البقت لؾعفد الذهـل

ـُ َزْيد َوُأَساَمةُ »: قوله  :«ْب

 .أم أيؿـ بَركة الِحب ابـ هق الِحب ابـ

 .فلطتؼفا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرسقلأمف كاكت مقٓة 

ولؿ يذكر يف الؼرآن أحٌد مـ الصحابة باسؿف غقر  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرسقل وأبقه كان مقلك

 . [12: إحزاب] ﴾ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ﴿: قال تعالك، ڤ بـ حارثة زيد
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 :«َوِبالٌل »: قوله

 .وأمف اسؿفا حؿامة، ڤرباح  هق ابـ

إذى بف مبؾًغا وأطتؼف بعد أن بؾغ  ڤ كان طبًدا حبشقًّا اشرتاه أبق بؽر

ـْ »: مسعقد وكؿا قال طبداهلل ابـ، بسبب تعذيب قريٍش لف، طظقًؿا
َفَؿا مِـُْفْؿ مِ

ٓا َوَقْد َواَتاُهْؿ َطَؾك َما َأَراُدوا ًٓ ، َأَحٍد إِ ٓا باَِل  .(1)«إِ

ـُ َصْؾَحةَ  َوُطْثَؿانُ »: قوله أسؾؿ يف هدكة ، أبل صؾحة حاجب البقت هق ابـ: «ْب

فلططاه ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل وشفد الػتح مع رسقل، بـ القلقد وهاجر مع خالد، الحديبقة

 .سؽـ الؿديـة ومات هبا سـة اثـقـ وأربعقـ، مػاتقح الؽعبة

 :«َفَلْغَؾُؼقا َطَؾْقِفْؿ اْلَباب»: قوله

ٕن الـاس يحرصقن طؾك دخقل البقت والصالة ؛ حتك ٓ يحطؿفؿ الـاس

تزاحؿ الـاس وتدافعفؿ لؾصالة  ولق رأيت ما يؼع فقؿا يسؿك بالحجر مـ، فقف

 .فقف لرأيت طجبا

 والصالة يف الحجر سـة ففق مـ الؽعبة

ولفذا لؿ ُيسَتؾؿ مـ البقت إٓ الركـ القؿاين : سبب استالم الركـقـ فؼط

 .ٕن بؼقة إركان لؿ تبـك طؾك ققاطد إبراهقؿ ؛ والحجر إسقد

ـْ َطائَِشَة  [ 3232ويف مسؾؿ ]    َرُسقَل أَنا ، ڤَط
ِ
َألَْؿ َتَرْي أَنَّ »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـَ  ـْ َقَقاِطِد إِبَْراِهقَؿ؟ َقْقَمِؽ ِحق   َيا َرُسقَل : َفُؼْؾُت : َقاَل  «بَـََقا الَْؽْعبََة اْقتََصُروا َط
ِ
َأَفاَل ، اهلل

  َتُردَُّها إَِلك َقَقاِطِد إِبَْراِهقَؿ؟ فََؼاَل َرُسقُل 
ِ
َٓ ِحْدَثاُن »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  .««َقْقِمِؽ بِالُْؽْػرِ لََػَعْؾُت لَْق

  َفَؼاَل َطْبدُ 
ِ
ـُ ُطَؿَر  اهلل ـْ َرُسقلِ »: ڤْب

ـْ َكاَكْت َطائَِشُة َسِؿَعْت َهَذا مِ   َلِئ
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل
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  َما َأَرى َرُسقَل 
ِ
ٓا َأنا اْلَبْقَت َلْؿ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ـِ َيؾَِقاِن اْلَحَجَر إِ َذْي ـِ الؾا ْكـَْق َتَرَك اْستاَِلَم الرُّ

ْؿ َطَؾك َقَقاِطِد إِْبَراِهقؿَ   .(1)«ُيَتؿا

َْرضِ »: ويف لػظ ْٕ ـِ َباًبا َشْرقِقًّا َوَباًبا ، َلَفَدْمُت اْلَؽْعبََة َفلَلَْزْقتَُفا بِا َوَجَعْؾُت لََفا َباَبْق

ـَ اْلِحْجرِ ، َغْربِقًّا ـَ  َفنِنَّ ُقَرْيًشا اْقتََصَرْت بَِفا، َوِزْدُت فِقَفا ِستََّة َأْذُرٍع ِم  .«بِـَِت الَْؽْعَبةَ  ِحق

ـْ َوَلَج »: قوله َل َم ا َفَتُحقا ُكـُْت َأوَّ  .أي أول مـ دخؾ: «َفَؾؿَّ

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل طؾك معرفة الُســ التل يػعؾفا رسقل ڤ بـ طؿر حرص طبداهلل: فيه

 .َتخُؾػ الػاضؾ طـ بعض الؿقاصـ: وفيه

وغقرهؿ مؿـ وطؾل ، وطثؿان، وطؿر ڤ فؼد تخؾػ طـ هذا الؿقصـ أبق بؽر

 .ولعؾفؿ كاكقا يف شغؾ أهؿ مـ دخقل البقت ملسو هيلع هللا ىلص هق أفضؾ مؿـ دخؾ مع الـبل

ًٓ »: قوله  :«َفَسلَلَتْفُ ، َفَؾِؼقُت باِل

 .السمال طـ العؾؿ: وفيه

 .ٕجابف ملسو هيلع هللا ىلص الرواية بالقاسطة إذ أكف لق سلل الـبل: وفيه

 .ملسو هيلع هللا ىلص مـ سمال الـبل - اهلل طؾقفؿ رضقان - َتفقب الصحابة: وفيه

 .خالف لؿا سؾؽف الؿعتزلة والخقارج ومـ إلقفؿ، قبقل خرب القاحد العدل: وفيه

 .بـ طؿر أخذ ققل بالل فنن طبداهلل، قبقل خرب الثؼة: وفيه

  َهْؾ َصؾَّك فِقِف َرُسقُل »: قوله
ِ
 :«؟ ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

 ۆئ ۇئ ۇئ وئ﴿: وٕن الخقر يف هديف قال تعالك، ملسو هيلع هللا ىلص حتك يتلسك بالـبل

 . [23: إحزاب] ﴾ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ

ـِ  َكَعؿْ »: قوله ـِ اْلَقَؿاكَِقْق ـَ اْلَعُؿقَدْي وقد بقب طؾقف البخاري باب الصالة : «َبْق

                                                                                       

 (.3111(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3381أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)
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قال َجَعَؾ َطُؿقًدا طـ  ملسو هيلع هللا ىلص ما َصـََع الـبل»: وذكر الحديث وفقف، بقـ السقاري

وٓ ، «اْلَبْقُت َيْقَمئٍِذ طؾك ِستاةِ َيَساِرِه َوَطُؿقًدا طـ َيِؿقـِِف َوَثاَلَثَة َأْطِؿَدٍة َوَراَءُه وكان 

يؾزم تؽرار هذه الصالة يف كؾ حج وطؿرة ويف صحقح البخاري يف كتاب الحج 

طؿر يحج كثقًرا وٓ يدخؾ ثؿ ذكر  قال وكان ابـ، باب مـ لؿ يدخؾ الؽعبة

  اْطَتَؿَر رسقل»: بـ أبل أوىف قال اهلل ( طـ طبد3600حديث رقؿ )
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـِ َوَمَعُف مـ َيْسُتُرُه مـ الـاس فؼال لف َفَطاَف  بِاْلَبْقِت َوَصؾاك َخْؾَػ اْلَؿَؼاِم َرْكَعَتْق

  َرُجٌؾ َأَدَخَؾ رسقل
ِ
َٓ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل باب مـ كرب »: وبقب البخاري أيًضا، «اْلَؽْعَبَة قال 

  إِنا َرُسقَل »: (3603) ڤ طباس وأخرج حديث ابـ «يف كقاحل الؽعبة
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ا  لَِفُة َفَلَمَر هبا َفُلْخِرَجْت َفَلْخَرُجقا ُصقَرَة َلؿا ْٔ َقِدَم َأَبك َأْن َيْدُخَؾ اْلَبْقَت َوفِقِف ا

ُم فؼال رسقل َٓ َْز ْٕ   إبراهقؿ َوإِْسَؿاِطقَؾ يف َأْيِديِفَؿا ا
ِ
اهَّلل َأَما واهَّلل قد  َقاَتَؾُفؿْ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ُفَؿا لؿ َيْسَتْؼِسَؿا بفا َقطُّ   .«َفَدَخَؾ اْلَبْقَت َفَؽباَر يف َكَقاِحقِف ولؿ ُيَصؾِّ فقفَطِؾُؿقا َأكَّ

ـَ إِْثَباِت باَِلٍل َوَكْػِل ُأَساَمَة بَِلكاُفْؿ : َوَغْقُرهُ  َقاَل اإلمام الـََّقِويُّ  ُيْجَؿُع َبْق

 
ا
َطاِء َفَرَأى ُأَساَمُة الـابِل ا َدَخُؾقا اْلَؽْعَبَة اْشَتَغُؾقا بِالدُّ َيْدُطق َفاْشَتَغَؾ ُأَساَمُة  ملسو هيلع هللا ىلص َلؿا

 
ُّ
َطاِء فِل َكاِحَقٍة َوالـابِل   ملسو هيلع هللا ىلص بِالدُّ

ُّ
َفَرآُه باَِلٌل لُِؼْربِِف مِـُْف  ملسو هيلع هللا ىلص فِل َكاِحَقٍة ُثؿا َصؾاك الـابِل

ْؾَؿُة َمَع اْحتِ  َنا بِنِْغاَلِق اْلَباِب َتُؽقُن الظُّ
ِ
َؿاِل َأْن َوَلْؿ َيَرُه ُأَساَمُة لُِبْعِدِه َواْشتَِغالِِف َوٕ

َْطِؿَدِة َفـََػاَها َطَؿاًل بَِظـِّفِ  ْٕ  هـا. «َيْحُجَبُف َطـُْف َبْعُض ا
 .والؽعبة مبـقة طؾك ستة أطؿدة: بـاء الؽعبة صػة

 .يف طشرة أو كحق ذلؽ ربؿا قريب مـ إحدى طشر مرًتا، وهل بقت طظقؿ

بدون   ثؿ جددها الؿؾؽ ففد، بُـِقت يف طفد الدولة العثؿاكقة بـاء وآخر

دت وإكؿا ُكِؼض مـفا بعض إجزاء الداخؾقة ثؿ، كَؼٍض لحجارهتا وصخقرها  .ُجدِّ
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ومع ذلؽ يف ، ويربط بقـ الحجارة الرصاص الؿذاب، وهل مبـقة بالحجارة

 .والحؿد هلل طؾك كؾ حال، آخر الزمان يليت ذو الُسقيَؼَتقِـ ويخرهبا حجًرا حجًرا
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 إىُ جاٛ إىل احلجس األضْد »: رحدٓح

 د«ّما بعدِ مً األحادٓح،... فكبلُ
 

ـْ ُطَؿرَ  - 231 ُف َجاَء إَلك اْلَحَجرِ إَْسَقدِ »: ڤ )َط إكِّل َْٕطَؾُؿ : َوَقاَل . َفَؼبََّؾفُ ، َأكَّ

 .((1)«َقبَّْؾُتَؽ  ُيَؼبُِّؾَؽ َما ملسو هيلع هللا ىلص َوَلْقٓ َأكِّل َرَأْيُت الـَّبِلَّ ، ٓ َتُضرُّ َوٓ َتـَْػعُ ، َأكَّؽ َحَجرٌ 

ـْ َطْبدِ  - 232   )وَط
ِ
ـِ َطبَّاٍس  اهَّلل ا َقِدَم َرُسقُل »: َقاَل  ڤْب   َلؿَّ

ِ
َوَأْصَحابُُف  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

ةَ  ك َيْثرَِب : َفَؼاَل الُْؿْشرُِكقنَ ، َمؽَّ ُف َيْؼَدُم َطَؾْقُؽْؿ َقْقٌم َوَهـَْتُفْؿ ُحؿَّ  ملسو هيلع هللا ىلص َفلََمَرُهْؿ الـَّبِلُّ ، إكَّ

ـِ ، إَْشَقاَط الثَّالَثةَ َأْن َيْرُمُؾقا  ْكـَْق ـَ الرُّ َوَلْؿ َيْؿـَْعُفْؿ َأْن َيْرُمُؾقا ، َوَأْن َيْؿُشقا َما َبْق

َفا  .((2)«إَّٓ اإِلْبَؼاُء َطَؾْقِفؿْ : إَْشَقاَط ُكؾَّ

 .َأضعػتفؿ: َوَهـَْتُفؿْ 

 .مـ َأسؿاء الؿديـة يف الجاهؾقةِ : يثرب

َمُؾ : َأْن َيْرُمُؾقا  .اإِلسراع يف الؿشل مع تؼارب الُخطاهق : الرَّ

ـِ  ْكـَْق  .الركـاِن هؿا الركـ القؿاين والركـ الذي فقف الحجر إَسقد: الرُّ

ػؼة طؾقفؿ: اإِلْبَؼاُء َطَؾْقِفؿْ  فُؼ بفؿ والشَّ  .الرِّ

ـْ َطْبدِ  - 233   )َط
ِ
ـِ ُطَؿَر  اهَّلل   َرَأْيُت َرُسقَل »: َقاَل  ڤْب

ِ
ـَ َيْؼَدُم  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل َة ِحق َمؽَّ

ـَ إَْسَقدَ  ْك َل َما َيُطقُف  - إَذا اْسَتَؾَؿ الرُّ  .((3)«َيُخبُّ َثالَثَة َأْشَقاطٍ  - َأوَّ

                                                                                       

 (.3220(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3312أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)

 (.3261(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3602ؿ: )أخرجف البخاري يف صحقحف برق (2)

 (.3263(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3601أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (3)
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 .َيْرَمُؾ وهق اإِلسراع يف الؿشل مع تؼارب الُخطا(: يخب

ـْ َطْبدِ  - 234   )َط
ِ
ـِ َطبَّاٍس  اهَّلل ِة اْلَقَداِع  ملسو هيلع هللا ىلص َصاَف الـَّبِلُّ »: َقاَل  ڤْب ل َحجَّ

فِ

ـٍ ، َبِعقرٍ َطَؾك  ـَ بِِؿْحَج ْك  .((1)«َيْسَتِؾُؿ الرُّ

ـُ  ْأسِ : الِؿْحَج  .طصا َمْحـِقَُّة الرَّ

ـْ َطْبدِ ) - 235   َط
ِ
ـِ ُطَؿرَ  اهَّلل ـْ اْلَبْقِت إَّٓ  ملسو هيلع هللا ىلص َلْؿ َأَر الـَّبلَّ »: َقاَل  ڤ ْب َيْسَتِؾُؿ ِم

ـِ اْلَقَؿاكَِقْقـ ْكـَْق  .((2)«الرُّ

ـِ  ـِ اْلَقَؿاكَِقْق ْكـَْق  .الذي فقف الحجر إَسقد، والركـ الشرقل، الركـ القؿاين: الرُّ

l: 

 لبقان إحؽام التل يؼقم هبا: هذه إحاديث ساق الؿصـػ 

 :وأول هذه إحؽام، بالـسؽ الؿتعبد

 .تؼبقؾ الحجر إسقد تعبدا هلل 
صالًبا ، أن يؼبؾ بعضفؿ الحجر إسقد ڤ بـ الخطاب ولفذا َخشل طؿر

 .وأخرب أكف حجر ٓ يـػع وٓ يضر، والربكةمـف الشػاء 

 .لسقاده؛ وسؿل بالحجر إسقد: سبب تسؿقة الحجر إسقد

ـِ    َقاَل َرُسقُل : ( َقاَل 822َطبااٍس طـد الرتمذي ) ويف حديث اْب
ِ
َكَزَل »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـَ الَجـَّةِ  ـِ ، الَحَجُر إَْسَقُد ِم َب ـَ الؾَّ َدْتُف َخَطاَياَوُهَق َأَشدُّ َبَقاًضا ِم  .(3)«َبـِل آَدمَ  َفَسقَّ

 .يجد أن الحجر إسقد لؿ يبؼك مـف إٓ بعض الُػتات، والؿتلمؾ
                                                                                       

 (.3222(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3602أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)

 (.3262(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3601أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (2)

 (.2638برقؿ: ) (، وهق يف الصحقحة لإلمام إلباين 822أخرجف الرتمذي برقؿ: ) (3)
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وكحقه مـ ، وإكؿا ذلؽ الرصاص، فؾقس كؾ ما يشاهد بالؾقن إسقد حجر

وإٓ فنن الحجر قد أخذه ، الؿعادن التل وضعت مـ أجؾ تثبقت بؼايا الحجر

 .إلك البحريـوكسروه وذهبقا بف ، الؼرامطة

إٓ أن الركـ القؿاين ، والحجر إسقد والركـ القؿاين كالهؿا يف جفة القؿقـ

 .والحجر إسقد يف الجـقب الشرقل، يف الجـقب الغربل

 :ايفسم بني اضتالّ ايسنٓني 

 .ُيستحب مسحف ٓ تؼبقؾف: والركـ القؿاين

، ثؿ الؿسح، آستالميجقز فقف التؼبقؾ وهق أكؿؾ أكقاع : والحجر إسقد

 .ثؿ اإلشارة إلقف، ثؿ آستالم بِؿْحَجـ

ـِ  ـْ اْب   َقاَل َرُسقُل : َطبااٍس َقاَل  وَط
ِ
 َلَقْبَعَثـَّفُ »: فِل الَحَجرِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ِ
اهَّللُ َيْقَم  َواهَّلل

ـْ ، َولَِساٌن َيـْطُِؼ بِفِ ، الِؼَقاَمِة َلُف َطْقـَاِن ُيْبِصُر بِِفَؿا  .(1)«اْسَتَؾَؿُف بَِحؼ   َيْشَفُد َطَؾك َم

 .(2)«إن استالم الركـقـ يحطان الذكقب»: ملسو هيلع هللا ىلصيبؾغ بف الـبل ، ڤطؿر  وطـ ابـ 

، إذا لؿ يتقسر القصقل إلقف فال ُتشرع اإلشارة إلقف، إٓ أن الركـ القؿاين

 .وإكؿا التؽبقر واإلشارة طـد الحجر إسقد، ولقس طـده تؽبقر

ُف َجاَء إَلك »: قوله  :«اْلَحَجِر إَْسَقدِ َأكَّ

 ملسو هيلع هللا ىلص تلسل بالـبل
                                                                                       

(، وهق يف الصحقح 2111(، وابـ ماجف برقؿ: )163(، والرتمذي برقؿ: )2233أخرجف أحؿد برقؿ: ) (1)

 (.313برقؿ: ) الؿسـد لإلمام القادطل 

بـ  سؿع مـ ططاء -وهق ابـ طققـة  -(، وإسـاده حسـ. سػقان 1383أخرجف أحؿد يف مسـده برقؿ: ) (2)

( 322) «أخبار مؽة»بـ طؿقر: هق الؾقثل. وأخرجف الػاكفل يف  بـ طبقد اهلل السائب قبؾ آختالط، وطبد

 بـ طققـة، هبذا اإلسـاد. قالف محؼؼ الؿسـد ط الرسالة. مـ صريؼ سػقان
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بَْقرِ  ـْ الزُّ ـَ  فػل البخاري َط  َقاَل َسَلَل َرُجٌؾ اْب
 
ـِ َطَربِل ـْ اْستاَِلِم  ڤُطَؿَر  ْب َط

  َرَأْيُت َرُسقَل : َفَؼاَل ، اْلَحَجرِ 
ِ
َأَرَأْيَت إِْن ُزِحْؿُت : ُقْؾُت : َقاَل ، َيْسَتؾُِؿُف َوُيَؼبُِّؾفُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـِ    َرَأْيُت َرُسقَل ، َأَرَأْيَت إِْن ُغؾِْبُت َقاَل اْجَعْؾ َأَرَأْيَت بِاْلَقَؿ
ِ
 .(1)«َيْستَؾُِؿُف َوُيَؼبُِّؾفُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 .- اهلل قاتؾفؿ - والعجب أن تجد مـ يطعـ يف هذه الشعقرة

، اكظر يتؿسحقن بالحجارة: يؼقل، ويزطؿ أن حج البقت طبادة لؾحجارة

 - ويؼػقن طـد الحجارة، ويذهبقن ويرجؿقن بالحجارة، وُيؼبِّؾقن الحجارة

لؿثؾ هذا : كؼقل، ويدطقن أهنؿ يحاربقن طبادة الحجارة، يؼصد القققف بعرفة

 .الذي هق أجفؾ مـ حؿار أهؾف

 .وصاطة لف اهلل  هذه إفعال قام هبا الؿسؾؿقن بلمر

كػعؾف وكحـ إذ كػعؾ ذلؽ إكؿا ، اهلل التؼرب هبا إلقف وهذه مؼامات شرع

 ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ﴿: هق الذي قال اهلل  فنن، اهلل بلمر

 . [12: آل طؿران] ﴾﮴﮵

 . [22: الحج] ﴾ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ﴿: اهلل  وققل

َٓ َأُحجُّ َبْعَد ، لَِتلُْخُذوا َمـَاِسَؽُؽؿْ »: ملسو هيلع هللا ىلص ويؼقل الـبل َٓ َأْدِري َلَعؾِّل  تِل  َفنِكِّل  َحجَّ

 .(2)«َهِذهِ 

 .الضر أو ،الـػع لطؾب ٓ ملسو هيلع هللا ىلص بالـبل تلسقًا ُيؼبِّؾف فنكؿا ،الدققؼ ڤ طؿر ففؿ :وفيه

 .أن العبادة ٓ تؽقن طبادة إٓ إذا اجتؿع فقفا اإلخالص والؿتابعة: وفيه

 :«(ُيَؼبُِّؾَؽ َما َقبَّْؾُتؽ ملسو هيلع هللا ىلص َوَلْقٓ َأكِّل َرَأْيُت الـَّبِلَّ »: )وهق يؼقل: قوله

وإكؿا كان َتْؼبِقؾف ، وٓ ُتؿسحالتل ٓ ُتؼباؾ ، يعـل شلكؽ كشلن بؼقة الحجارة
                                                                                       

 (.3633أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)

 .ڤاهلل  بـ طبد ( مـ حديث جابر3212أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (2)
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 .ملسو هيلع هللا ىلص لؾحجر إسقد تلسًقا بالـبل

 أم يؽتػل بقضع الػؿ طؾك الحجر؟، وهؾ يؾزم يف التَْؼبقؾ إخراج الصقت الؿعروف

 .هذا الذي يظفر

 ملسو هيلع هللا ىلص أو التلسل بالـبل، وأيفؿا أفضؾ الؿزاحؿة طؾك الحجر مع أذية الـاس

 فقؿا جاء فقف التخػقػ؟

، ٕن َتؼبِّقؾ الحجر سـة؛ بالتخػقػ أولك ملسو هيلع هللا ىلص بالـبلبال شؽ أن التلسل 

وتسؿع لفـ ، وربؿا زاحؿت الـساء، وَحَطؿة الـاس قد تصؾ إلك الؿحرم

 .ملسو هيلع هللا ىلص لؿخالػتفـ ٕمر الـبل؛ الصقاح

كؿا بقب طؾقف البخاري يف ، يطػـ مـ خؾػ الرجال ملسو هيلع هللا ىلص وكاكت كساء الـبل

 .«باب صقاف الرجال والـساء»: صحقحف

لؽـ طؾك  -، والرجال طـ الـساء، فصؾ الـساء طـ الرجالمع أكف قد يتعذر 

 .وأن يطقف ويشقر، ما استطاع اهلل  اإلكسان أن يتؼل
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 درباب التنتع

 

 [باب التنتع]

l: 

 :«باُب التَّؿتُّعِ »: قوله

ُْطو اؿر ثالث١   :اعًِ إٔ 

فنذا ، الحجوصقرتف أن ُيحرم الحاج بعؿرٍة يف أشفر ، التؿتع، وهق أفضؾفا: إول

وَيؾزَمف ، فنذا كان الققم الثامـ أهؾ بالحج مـ مؽة، اكتفك مـ طؿرتف حؾ لف كؾ شلء

 . [316: البؼرة] ﴾حئمئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ﴿: اهلل  قال، الفدي

 .وسقليت بقان صػة العؿرة

 .وصقرتف أن ُيفؾ بالحج مؼروًكا بعؿرة، الِؼَران: الثاين

 .طؿرةً لبقؽ : فالؿتؿتع يؼقل طـد إحرامف

 .لبقؽ حًجا وطؿرةً : والؼارن يؼقل

 .ثؿ إذا كان يف الطريؼ َقرن معفا الحج، أو َيفؾ بعؿرٍة مػردة

 .ثؿ يجعؾ معف العؿرة إذا ساق الفدي، أو َيفؾ بحٍج 

 .ويؼقل طـد التؾبقة لبقؽ حًجا، وهق أن َيفؾ بالحج مػرًدا، اإلفراد: الثالث

 .وهذه الثالثة إكقاع ثبتت هبا إدلة

  َخرجـا مَع رسقلِ »: قالت ڤ فػل حديث طائشة
ِ
ةِ ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل القداِع  طاَم حجا
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 .(1)«َأَهؾا بحج   مـ ومـاا، وُطؿرةٍ  َأَهؾا بحج   ومـاا َمـ، بعؿرةٍ  َأَهؾا  َمـ مـاا

 .«التؿتع»: وأفضؾ هذه إكقاع الثالثة

الؼقل يف ذلؽ وقد بسط ، كؿا قال اإلمام أحؿد، لثبقت ستة طشر حديًثا فقف

 .الؼقؿ يف الزاد ابـ

ـْ  لقِ »: ملسو هيلع هللا ىلص وقد قال الـبل ، ما استدَبرُت لؿا ُسؼُت الَفْديَ  َأمرِي اسَتْؼَبؾُت ِم

ـْ َلبَّدتُّ رْأِسل
َّٓ َمِحؾُّ َهْديِل، وَلؽِ ل َمِحؾٌّ إ

 .متػؼ طؾقف (2)«وُسْؼُت َهْديِل َفَؾقَس لِ

ثؿ يعقد إلك حالف قبؾ ، وشروصفاوٕن الؿتؿتع يليت بعؿرٍة مػردٍة بلركاهنا 

 .ثؿ يليت بحٍج مؽتؿؾ الشروط وإركان، اإلحرام

 .وإن حج مػرًدا أو قارًكا صح

 :(5/82يف الؿغـل ) قدامة  قال ابـ

 ها. وأجؿع أهؾ العؾؿ طؾك جقاز آحرام بلي إكساك الثالثة شاء
السعل يقم طـ ، والؼارن والؿػرد ُيجزئف السعل بقـ الصػا والؿروة إول

 .أو يمخر السعل ويجعؾف مع صقاف اإلفاضة، الـحر

 

 

  

                                                                                       

 (.3233(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3362أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)

 (.3233(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3633أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (2)
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 عً  ڤعباع  ضألت ابً»: رحدٓح

 د«...ّضألتُ عً، املتع٘؟ فأمسىٕ بَا

 

ـْ أَبِل َجْؿَرَة َكْصرِ  - 236 بَِعلِّ  )َط  ِطْؿَراَن الضُّ
ـِ ـَ »: َقاَل ، ْب ـْ الُْؿتَْعِة؟  َسلَلُْت اْب َطبَّاٍس َط

ـْ الَْفْدِي؟ َفَؼاَل ، َفلََمَركِل بَِفا : َأْو ِشْرٌك فِل َدٍم َقاَل ، َأْو َشاةٌ ، َأْو بََؼَرةٌ ، فِقِف َجُزورٌ : َوَسلَلَتُْف َط

، َحجٌّ َمبُْرورٌ : َكَلنَّ إْكَساًكا ُيـَاِدي: َفَرَأْيُت فِل الَْؿـَامِ ، َفـِْؿُت ، َوَكاَن َكاٌس َكرُِهقَها

ـَ َفلََتقُْت . َوُمتَْعٌة ُمتََؼبََّؾةٌ  َثتْفُ  اْب  .((1)«ملسو هيلع هللا ىلص اهَّللُ َأْكَبُر ُسـَُّة َأبِل الَْؼاِسؿِ »: َفَؼاَل ، َطبَّاٍس َفَحدَّ

 .هق ما يفدى إِلك الَحَرِم مـ حققان وغقره: الّفْدي

 .البعقر ذكًرا كان َأو ُأكثك: الجزور

 .اشتراك سبعة َأشخاص َأو َأقؾ يف ذبقحة مـ البؼر َأو اإِلبؾِ : ِشْرٌك فِل َدمٍ 

l: 

ـْ َأبِل َجْؿَرةَ »: قوله  ثؼة َكْصرِ : «َط
ّ
َبِعل ـِ ِطْؿَراَن الضُّ  ْب

ـَ »: قوله ـْ اْلُؿْتَعِة؟ َفَلَمَركِل بَِفا َسَلْلُت اْب ٕن لػظ ؛ أي متعة الحج: «َطبَّاٍس َط

ومتعة الحج أما متعة الـساء فؼد ، الؿتعة مشرتك بقـ معـققـ متعة الـساء

ثؿ حرمفا وأصبح ديـ الروافض وهل الزكا والعقاذ اهلل يف بداية اإلسالم  أباحفا

 .باهلل كؿا يليت يف كتاب الـؽاح وأما متعة الحج فالجؿفقر طؾك جقازها

 .ڤ بـ الخطاب وقد هنك طـ متعة الحج طؿر

                                                                                       

 (.3212(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3688أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)
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ـٍ  فعـ ِطْؿَرانَ   »: قال ڤبـ ُحَصْق
ُّ
  َتَؿتاَع َكبِل

ِ
 .متػؼ طؾقف، «َوَتَؿتاْعـَا معف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 .ڤ طثؿان طفد ويف ،طؿر طفد يف هبا يػتل وكان ڤ صالب ابل ـب طؾل وتؿتع

  فػل الصحقحقـ طـ َطْبدُ 
ِ
ـُ َشِؼقٍؼ  اهلل ـِ اْلُؿْتَعةِ : ْب َوَكاَن ، َكاَن ُطْثَؿاُن َيـَْفك َط

 َيْلُمُر بَِفا
ٌّ
 ، َطؾِل

 
 ، َكؾَِؿةً : َفَؼاَل ُطْثَؿاُن لَِعؾِل

ٌّ
َقْد َتَؿتاْعـَا َلَؼْد َطؾِْؿَت َأكاا »: ُثؿا َقاَل َطؾِل

  َمَع َرُسقلِ 
ِ
ـَ ، َأَجْؾ : َفَؼاَل ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  .(1)«َوَلؽِـَّا ُكـَّا َخائِِػق

فػل  ڤأكف كان يػتل هبا حتك هناه طـف طؿر  ڤمقسك  وثبت طـ ابـ

ـْ َأبِل ُمقَسك إَْشَعِريِّ   : َقاَل ، ڤالصحقحقـ َط
ِّ
بِاْلَبْطَحاِء  ملسو هيلع هللا ىلص َقِدْمُت َطَؾك الـابِل

َلباْقَؽ بِنِْهالٍَل : ُقْؾُت  «بَِؿا َأْهَؾْؾَت »: َقاَل ، َكَعؿْ : ُقْؾُت  «َأَحَجْجَت؟»: ُمـِقٌخ َفَؼاَل َوُهَق 

 
ِّ
َػا َوالَؿْرَوةِ ، ُصْػ بِالَْبقِْت ، َأْحَسـَْت »: َقاَل ، ملسو هيلع هللا ىلص َكنِْهالَِل الـابِل َفُطْػُت  «ُثؿَّ َأِحؾَّ ، َوبِالصَّ

َػا َوالَؿْرَوةِ  ـْ َقْقٍس َفَػَؾْت َرْأِسل، بِاْلَبْقِت َوبِالصا
، ُثؿا َأْهَؾْؾُت بِالَحجِّ ، ُثؿا َأَتْقُت اْمَرَأًة مِ

 َفنِكاُف َيْلُمُركَا  إِْن َأَخْذكَا بِؽِتَاِب : َحتاك َكاَن فِل ِخالََفِة ُطَؿَر َفَؼاَل ، َفُؽـُْت ُأْفتِل بِفِ 
ِ
اهلل

 ، بِالتاَؿامِ 
ِّ
 .(2)َفنِكاُف َلْؿ َيِحؾا َحتاك َيْبُؾَغ الَفْدُي َمِحؾافُ ، ملسو هيلع هللا ىلص َوإِْن َأَخْذَكا بَِؼْقِل الـابِل

 .- وأرضاه ڤ - والصحقح خالف ما ذهب إلقف طؿر

ـِ   »: َقاَل  ڤ، َطبااسٍ  وجاء طـ اْب
ُّ
َبْقرِ  َفَؼاَل ُطْرَوةُ ، «ملسو هيلع هللا ىلص َتَؿتاَع الـابِل ـُ الزُّ : ْب

ـِ اْلُؿْتَعةِ  ـُ  َفَؼاَل . َكَفك َأُبق َبْؽٍر َوُطَؿُر َط ُة؟ َقاَل : َطبااسٍ  اْب َكَفك : َيُؼقُل : َما َيُؼقُل ُطَريا

ـِ اْلُؿتَْعةِ  ـُ . َأبُق بَْؽٍر َوُطَؿُر َط  : ُأَراُهْؿ َسقَْفؾُِؽقَن َأُققُل : َطبااسٍ  َفَؼاَل اْب
ُّ
: ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل الـابِل

 .(3)««َكَفك َأُبق َبْؽٍر َوُطَؿرُ »: َوَيُؼقُل 
                                                                                       

 (، والؾػظ لف.3221(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3361أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)

 (.3223(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3331أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (2)

طباس:  (، بؾػظ: فؼال ابـ3032(، والرباز يف مسـده برقؿ: )1323: )أخرجف أحؿد والؾػظ لف يف مسـده برقؿ (3)

ٓا سقـزل طؾقؽ. ُأْخبُِرَك َأكاُف َكاَن آِخَر َطْفِد َرُسقلِ    يا طرية ما أرى العذاب إ
ِ
ِذي َفاَرَق الـااَس َطَؾْقِف  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل الا

= 
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فػل الصحقحقـ ، طباس بالؿتعة وحثف طؾقفا أمره ابـأي : «َفلََمَركِل بَِفا»: قوله

 .«وٓ غقر حاج إٓ حؾ، ٓ يطقف بالبقت حاج»: يؼقل ڤ طباس أن ابـ

إلك أهنا خاصة بلصحاب  ڤوذهب أبق ذر ، يػتل هبا ڤطؿر  وكان ابـ

وكان كػار  ملسو هيلع هللا ىلص ٕكف قد ثبت حؽؿفا طـ الـبل؛ كؿا يف الصحقحقـ ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

فؾؿا قدم ، أشفر الحج مـ أفجر الػجقر يف إرضقريش يرون أن العؿرة يف 

 .متػؼ طؾقف (1)«اجعؾقها طؿرة»: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل قال رسقل، الؿسؾؿقن مؽة

ـْ اْلَفْدِي؟»: قوله  :«َوَسَلَلْتُف َط

 .ما يؾزمـل فقف، أي

 .ولؿ يسللف طـ حؽؿف

: أي مـ اإلبؾ والبؼر والغـؿ وهذه هبقؿة إكعام قال تعالك: «جزور»: قوله

 ہ ہ ۀ﴿: اهلل  وقال،  [3: الؿائدة] ﴾گ گ ک ک﴿

 .[16: الحج] ﴾ھ ہ ہ

 :ٚمما ٜكع َٔ اؿاز يف باب ايدَا٤ 

 .ويؽقن يف حؼ الؿتؿتع والؼارن، الفدي: إول

 .أو ُيضَحك لف يف بؾده، فقجقز لف أن يضحل يف مؽاكف، إضحقة: الثاين

 .إن وقع يف محظقر، الػدية: الثالث

 ملسو هيلع هللا ىلص فؽثقر مـفؿ ٓ يفدي إٓ إذا حج والـبل، تساهؾقا يف الفديثؿ إن الـاس قد 

 .وٓ ُيحرم طؾقف شلء، كان يرسؾ هبديف وهق يف الؿديـة
                                                                                       

= 
 َوَتُؼقُل َكاَن َأُبق َبْؽٍر َوُطَؿُر.

 (.3210(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3361أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)
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ـْ  مسؾؿ صحقح فػل ،سبعة فقف يشرتك أن يجقز :والجزور ـِ  َجابِرِ  َط   َطبْدِ  ْب
ِ
، ڤ اهلل

  كََحْركَا َمَع َرُسقلِ »: َقاَل 
ِ
ـْ َسبَْعةٍ َطاَم اْلُحَدْيبِقَِة  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ـْ َسبَْعةٍ ، اْلبََدكََة َط  .«َواْلبََؼَرَة َط

 :ٖٚهرا ايبكس٠ 

 .طـ كساءه البؼر ملسو هيلع هللا ىلص وقد ذبح الـبل

ُيحؿؾ أكف أراد بف : (1)«(ضحك طـ كسائف بالبؼر»: )يف بعض الروايات: قوله

 .الفدي فؼد ُيطؾؼ طؾقف اسؿ إضحقة

فُحؿؾ ذلؽ طؾك ، «طـ طشرة(2)أن الجزور»: وقد جاء يف بعض الروايات

 .وأما حال السعة فنكف ٓ ُيجزئ إٓ طـ سبعة، حال الؼؾة

، متؿتعا ويؽقن الفدي طـ كؾ حاج، ٓ ُتجزئ إٓ طـ شخص واحد: والشاة

 .أم كبقًرا، صغقًرا كان، أو قاركا

 :«َأْو ِشْرٌك فِل َدمٍ »: قوله

 .والبؼرة طـ سبعة، الجزور طـ سبعة، الشرك يف الدم

أي كرهقا العؿرة يف أشفر الحج اطتؿاًدا طؾك : «َكاٌس َكرُِهقَها َوَكانَ »: قوله

 .ڤ بـ الخطاب فتقى طؿر

 :«َوُمتَْعٌة ُمتََؼبََّؾةٌ ، َحجٌّ َمْبُرورٌ : َكَلنَّ إْكَساًكا ُيـَاِدي: َفَرَأْيُت فِل الَْؿـَامِ ، َفـِْؿُت »: قوله

 والرؤيا جزء مـ خؿسة وطشريـ جزًءا مـ الـبقة

 .اهلل هذه الرؤية الصادقة فلراه، قام بفهؿف شلن ما 

 تحريت فقف الرب، أي حج مؼبقل: «حٌج مبرور»: قوله

ولق كاكت العؿرة  ملسو هيلع هللا ىلص ٕن الؿتعة قد ثبتت طـ الـبل: «ومتعًة متؼبؾة»: قوله
                                                                                       

 (.3233(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )261أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)

 (، وحؽؿ طؾقف بالشذوذ. اهـ3063(، وهق يف اإلرواء لإلمام آلباين برقؿ: )1313أخرجف ابـ ماجف برقؿ: ) (2)



 
446 

 

  3/جإفــادة ذوي األفهـــام بشرح عمدة األحكام

 

مـ أحدث يف أمركا هذا ما لقس مـف »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  غقر صحقحة ما قبؾت لؼقل رسقل

 .متػؼ طؾقف(1)«ففق رد

ـَ »: قوله َثْتفُ  َفَلَتْقُت اْب  :«ملسو هيلع هللا ىلص اهَّللُ َأْكَبُر ُسـَُّة َأبِل اْلَؼاِسؿِ  :َفَؼاَل ، َطبَّاٍس َفَحدَّ

فنن ققل الصحابل مـ  ملسو هيلع هللا ىلص وهذا مؿا يدل طؾك أن الحديث مرفقع إلك الـبل

، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  وهنقـا طـ كذا وكـا كػعؾ كذا طؾك طفد رسقل، أو ُأمركا بؽذا، السـة كذا

 .الؿرفقعكؾ ذلؽ يف حؽؿ 

 .سمال أهؾ العؾؿ فقؿا أشؽؾ: ويف الحديث مـ الػقائد

ع طؾك الؿسؾؿقـ أن يليت أحدهؿ بؿا شاء مـ  اهلل  أن: وفيه قد وسا

 .إكساك الثالثة

ًكا وإن شاء ، وأن يفدي ما شاء مـ الـعؿ الثالثة فنن شاء باإلبؾ والبؼر مشرِّ

 .فؽؾ ذلؽ حسـ، مػّرًدا

اهلل  وقد جؿع، ُيتؼرب إلقف بالذبح كؿا ُيتؼرب إلقف بالصالة اهلل  أن: وفيه

 [2: الؽقثر] ﴾ڑ ژ ژ﴿: بقـ إمر بالذبح والصالة يف ققلف . 

 ۋۅ ۋ ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿: ويف ققلف

 .[361-362: إكعام] ﴾ې ې ې ۉ ۉ ۅ

        ﴿: ومعؾقٌم أن هذه الذبائح كػعفا لؾعبد

 . [12: الحج] ﴾ 

 .أن اإلكسان قد يجفؾ الحؽؿ الشرطل بسبب اكتشار الػتقى الؿخالػة: وفيه

 .أفتك بالدلقؾ ڤطباس  فنن ابـ، أن العربة بالدلقؾ ٓ بالؽثرة: وفيه

                                                                                       

 (.3238(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )2618أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)
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الرؤيا »: يؼقل ملسو هيلع هللا ىلص والـبل، اهلل والحؾؿ مـ الشقطان أن الرؤيا مـ: وفيه

ُث بف إٓ َمـ ُيِحبُّ ُيِحبُّ فال  ما رأى أحُدكؿ فنذا، اهَّلل الحسـُة ِمـ وإذا رأى ، ُيحدِّ

ها َيؽَرهُ  ما  ِمـ شرِّ
ِ
ْذ باهَّلل ُث بفا ، وْلَقتُػْؾ ثالًثا، وِمـ شرِّ الشقطانِ ، فْؾَقتعقَّ وٓ ُيحدِّ

 .ڤمتػؼ طؾقف طـ أبل قتادة  (1)«فنكفا لـ َتُضَره، أحًدا

 .اهلل  أن بر الحج أن ُيؼَبؾ طـد، وفقف
 .«العج والثج»: الحج فؼالطـ بر  ملسو هيلع هللا ىلص وقد ُسئؾ الـبل

 .هق رفع الصقت بالذكر والتفؾقؾ: والَعج

 .بالفدي وكحقه اهلل  هق التؼرب إلك: والَثج

 .اهلل  جقاز التؽبقر لؿا فقف مـ تعظقؿ: وفيه

 .(2)اهلل أكرب إهنا الَســ ملسو هيلع هللا ىلص ويمتك بالتؽبقر طؾك صقرة اإلكؽار أيضا كؿا قال الـبل

 .الؼاسؿأبق  ملسو هيلع هللا ىلص أن كـقة الـبل: وفيه

ْقا» :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل قال وقد َٓ  بِاْسِؿل َتَسؿَّ  .ڤ جابر طـ طؾقف متػؼ ،(3)«بُِؽـْقَتِل َتَؽـَّْقا َو

، مؼقد بزمـف ملسو هيلع هللا ىلص وقد ذهب بعض أهؾ العؾؿ إلك أن الـفل طـ التؽـل بؽـقتف

 .وذهب بعضفؿ إلك استؿرار الـفل

الؼاسؿ  فؿـ تؽـك بلبل، ٓسقؿا بعد مقتف، والذي يظفر أن الـفل لؾؽراهة

 .لؾعؿؾ بعؿقم الحديث، وإن لؿ فلفضؾ، فؼد تؽـك بف بعض السؾػ
                                                                                       

 (.2263(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )2011أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)

ـُ َهَذا َكَؿا َقاَلْت »(، بؾػظ: 6202أخرجف ابـ حبان يف صحقحف برقؿ: ) (2) ـَ َفا السَّ قَؾ َبـُق إِْسَرائِ  اهَّللُ َأْكَبُر إِكَّ

  ُثؿا َقاَل َرُسقُل  [318]إطراف:  ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴿: لُِؿقَسك
ِ
: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـْ َقبَؾُؽؿْ » ـَ َم َـّ َسـَ ُؽْؿ لترَكُب  (.6662، وصححف اإلمام إلباين يف التعؾقؼات الحسان برقؿ: )«إِكَّ

 (.2311(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )330أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (3)
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 رغسح حدٓح جابس الطْٓل 

 دملسو هيلع هللا ىلصيف صف٘ حج٘ الييب 

 

، مـ حديث جابر الذي أخرجف مسؾؿ بطقلف، وأذكر هـا صػة الحج والعؿرة

 .(3238برقؿ )

بِـُْت  َفَقَلَدْت َأْسَؿاءُ ، َفَخَرْجـَا َمَعُف َحتاك َأَتْقـَا َذا اْلُحَؾْقَػةِ »: ڤقال جابر 

دَ  ـَ َأبِل َبْؽرٍ  ُطَؿْقٍس ُمَحؿا   َفَلْرَسَؾْت إَِلك َرُسقلِ ، ْب
ِ
: َكْقَػ َأْصـَُع ؟ َقاَل : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

  َوَصؾاك َرُسقُل ، اْغَتِسؾِل َواْسَتْثِػِري بَِثْقٍب َوَأْحِرمِل
ِ
ُثؿا ، فِل اْلَؿْسِجدِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـَ َحتاك ، َركَِب اْلَؼْصَقاءَ  إَِذا اْسَتَقْت بِِف َكاَقُتُف َطَؾك اْلَبْقَداِء َكَظْرُت إَِلك َمدِّ َبَصِري َبْق

ـْ َراكٍِب َوَماشٍ 
ـْ َيِؿقـِِف َوَيَساِرِه مِْثَؾ َذلَِؽ ، َيَدْيِف مِ ـْ َخْؾِػِف مِْثَؾ َذلَِؽ ، َوَط

، َومِ

  َوَرُسقُل 
ِ
ـَ َأْضُفِرَكا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َفَؿا َطِؿَؾ بِِف ، ْرآُن َوُهَق َيْعَؾُؿ َتْلِويَؾفُ َوَطَؾْقِف َيـِْزُل اْلؼُ ، َبْق

ٍء َطِؿْؾـَا بِفِ 
ْ
ـْ َشل

إِنا ، الؾاُفؿا َلباْقَؽ ٓ َشِريَؽ َلَؽ َلباْقَؽ  َلباْقَؽ : َفَلَهؾا بِالتاْقِحقدِ ، مِ

، الاِذي ُيِفؾُّقَن بِفِ  َوَأَهؾا الـااُس بَِفَذا، َٓشِريَؽ َلَؽ ، اْلَحْؿَد َوالـِّْعَؿَة َلَؽ َواْلُؿْؾَؽ 

  َفَؾْؿ َيُردا َرُسقُل 
ِ
  َوَلِزَم َرُسقُل ، َطَؾْقِفْؿ َشْقًئا مِـْفُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ِ
: َقاَل َجابِرٌ ، َتْؾبَِقَتفُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـَ اْسَتَؾَؿ ال، َحتاك إَِذا َأَتْقـَا اْلَبْقَت َمَعفُ ، َلْسـَا َكْعِرُف اْلُعْؿَرةَ ، َلْسـَا َكـِْقي إِٓ اْلَحجا  ْك ، رُّ

َم إَِلك َمَؼاِم إِْبَراِهقَؿ َفَؼَرأَ ، َوَمَشك َأْرَبًعا، َفَرَمَؾ َثالًثا ـْ َمَؼاِم : ُثؿا َتَؼدا
َواتاِخُذوا مِ

ـَ اْلَبْقِت  323إِْبَراِهقَؿ ُمَصؾًّك سقرة البؼرة آية  : َقاَل َجْعَػرٌ ، َفَجَعَؾ اْلَؿَؼاَم بَْقـَُف َوَبْق

 َفَؽاَن َأبِل َيُؼقُل 
ِّ
ـِ الـابِل ـِ ُقْؾ : ملسو هيلع هللا ىلص َوٓ َأْطَؾُؿُف َذَكَرُه إِٓ َط ْكَعَتْق إِكاُف َكاَن َيْؼَرُأ فِل الرا

ـِ َفاْسَتَؾَؿفُ  ُهقَ  ْك َفا اْلَؽافُِروَن ُثؿا َرَجَع إَِلك الرُّ ـَ اْلبَاِب ُثؿا ، اهلُل َأَحٌد وُقْؾ َيَليُّ
 َخَرَج مِ
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َػا ـَ ، إَِلك الصا
ا َدكَا مِ َػا َقَرأَ َفَؾؿا سقرة البؼرة آية ] ﴾ژ ژ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴿: الصا

َػا َفَرَقك َطَؾْقِف َحتاك َرَأى اْلَبْقَت ، اهلُل بِفِ  َكْبَدُأ بَِؿا َبَدأَ  [338 َفاْسَتْؼَبَؾ ، َفَبَدَأ بِالصا

دَ ، اْلِؼْبَؾةَ  َوَلُف ، َلُف اْلُؿْؾُؽ ، َشِريَؽ َلفُ اهلُل َوْحَدُه ٓ  ٓ إَِلَف إِٓ: َوَقاَل ، َوَكباَرهُ ، اهللَ  َوَوحا

ٍء َقِديرٌ ، اْلَحْؿدُ 
ْ
، َوَكَصَر َطْبَده، َأْكَجَز َوْطَدهُ ، اهلُل َوْحَدهُ  ٓ إَِلَف إِٓ، َوُهَق َطَؾك ُكؾِّ َشل

اٍت ، َوَهَزَم إَْحَزاَب َوْحَدهُ  ـَ َذلَِؽ َوَقاَل مِْثَؾ َهَذا َثالَث َمرا َكَزَل إَِلك ُثؿا ، ُثؿا َدَطا َبْق

ـِ اْلَقاِدي، اْلَؿْرَوةِ  َحتاك إَِذا َصِعَدَتا َمَشك َحتاك ، َحتاك إَِذا اْكَصباْت َقَدَماُه َرَمَؾ فِل َبْط

َػا، َأَتك اْلَؿْرَوةَ  َحتاك إَِذا َكاَن فِل آِخِر ، َفَػَعَؾ َطَؾك اْلَؿْرَوِة َكَؿا َفَعَؾ َطَؾك الصا

ـْ َأْمِري َما اْسَتْدَبْرُت َلْؿ َأُسِؼ اْلَفْدَي : َقاَل ، َصَقاٍف َطَؾك اْلَؿْرَوةِ 
َلْق َأكِّل اْسَتْؼَبْؾُت مِ

ـْ َكاَن مِـُْؽْؿ َلْقَس َمَعُف َهْدٌي َفْؾُقِحؾا َوْلَقْجَعْؾَفا ُطْؿَرةً ، َوَلَجَعْؾُتَفا ُطْؿَرةً  َفَحؾا ، َفَؿ

 
ا
ُفْؿ إِٓ الـابِل ـْ َكاَن َمعَ ، الـااُس ُكؾُّ ـُ ُجْعُثؿٍ  َفَؼاَل ُسَراَقةُ ، ُف َهْدٌي َوَم َيا : ْب

  َرُسقَل 
ِ
  َألَِعامِـَا َهَذا َأْم لأِلََبِد ؟ َفَشباَؽ َرُسقُل ، اهلل

ِ
ـَ َأَصابِِعفِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل : ُثؿا َقاَل ، َبْق

ـِ  َتْق ـِ َوَقِدَم : َقاَل ، َبْؾ ََٕبِد إََبدِ ، ٓ، َدَخَؾِت اْلُعْؿَرُة فِل اْلَحجِّ َمرا ـَ اْلَقَؿ
 مِ
ٌّ
َطؾِل

 
ِّ
ـْ َحؾا َوَلبَِسْت ِثَقاًبا َصبِقًغا َواْكَتَحَؾْت ، ملسو هيلع هللا ىلص بُِبْدٍن إَِلك الـابِل َؿَة مِؿا

َفَلْكَؽَر ، َفَقَجَد َفاصِ

 َيُؼقُل بِاْلِعَراِق ، َأبِل َأَمَركِل بَِفَذا: َفَؼاَلْت ، َذلَِؽ َطَؾْقَفا
ٌّ
َفَذَهْبُت إَِلك : َفَؽاَن َطؾِل

  َرُسقلِ 
ِ
ًشا َطَؾك َفاصَِؿَة لِؾاِذي َصـََعْت  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل   ُمْسَتْػتًِقا لَِرُسقلِ ، ُمَحرِّ

ِ
فِقَؿا  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

: ُثؿا َقاَل ، َصَدَقْت َصَدَقْت : َفَؼاَل ، َوَأْخَبْرُتُف َأكِّل َأْكَؽْرُت َذلَِؽ َطَؾْقَفا، َذَكَرْت َطـْفُ 

ـَ َفَرْضَت اْلَحجا ؟ َقاَل  ، الؾاُفؿا إِكِّل ُأِهؾُّ بَِؿا َأَهؾا بِِف َرُسقُلَؽ  :ْؾُت قُ : َماَذا ُقْؾَت ِحق

 اْلَفْدَي : َقاَل 
َ
ـَ : َقاَل ، َفال َتِحؾا ، َفنِنا َمِعل  مِ

ٌّ
 َفَؽاَن َجَؿاَطُة اْلَفْدِي الاِذي َقِدَم بِِف َطؾِل

ـِ َوالاِذي َأَتك بِِف َرُسقُل    اْلقََؿ
ِ
ـَ اْلَؿِديـَِة مِاَئةً  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ُروا  َفَحؾا الـااُس ُكؾُُّفؿْ : َقاَل ، مِ  َوَقصا
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ا
ـْ َكاَن َمَعُف َهْدٌي  إِٓ الـابِل ُفقا إَِلك مِـًك ، َوَم ا َكاَن َيْقُم التاْرِوَيِة َتَقجا َفَؾؿا

  َوَركَِب َرُسقُل ، َفَلَهؾُّقا بِاْلَحجِّ 
ِ
، َواْلَؿْغِرَب ، َواْلَعْصرَ ، َفَصؾاك بَِفا الظُّْفرَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ْبَح ، َواْلِعَشاءَ  ْؿُس ، َوالصُّ ـْ َشَعٍر ، ُثؿا َمَؽَث َقؾِقال َحتاك َصَؾَعِت الشا
َوَأَمَر بُِؼباٍة مِ

  َفَساَر َرُسقُل ، بِـَِؿَرةَ  ُتْضَرُب َلفُ 
ِ
َوٓ َتُشؽُّ ُقَرْيٌش إِٓ َأكاُف َواقٌِػ ِطـَْد  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

  َفَلَجاَز َرُسقُل ، َتْصـَُع فِل اْلَجاِهؾِقاةِ اْلَؿْشَعِر اْلَحَراِم َكَؿا َكاَكْت ُقَرْيٌش 
ِ
َحتاك  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ْؿُس ، بِـَِؿَرةَ  َفَقَجَد اْلُؼباَة َقْد ُضِرَبْت َلفُ ، َأَتك َطَرَفةَ  َأَمَر ، َفـََزَل بَِفا َحتاك إَِذا َزاَغِت الشا

ـَ اْلَقاِدي، بِاْلَؼْصَقاِء َفُرِحَؾْت َلفُ  إِنَّ ِدَماَءُكْؿ »: َفَؼاَل ، اَس َفَخَطَب الـا ، َفَلَتك َبْط

َأٓ ، فِل َبَؾِدُكْؿ َهَذا، فِل َشْفرُِكْؿ َهَذا، َوَأْمَقاَلُؽْؿ َحَراٌم َطَؾْقُؽْؿ َكُحْرَمِة َيْقِمُؽْؿ َهَذا

ـْ َأْمرِ اْلَجاِهِؾقَِّة َمْقُضقٌع َتْحَت َقَدَملَّ  َوإِنَّ ، َوِدَماُء اْلَجاِهِؾقَِّة َمْقُضقَطةٌ ، ُكؾُّ َشْلٍء ِم

ـَا َدُم َربِقَعةَ 
ـْ ِدَمائِ َل َدٍم َأَضُعُف ِم ـِ اْلَحاِرِث  َأوَّ َبـِل َسْعٍد َفَؼَتَؾْتُف  َكاَن ُمْسَتْرَضًعا فِل، ْب

ُل ِرًبا َأَضُع ِرَباَكا ِرَبا َطبَّاسِ ، َوِرَبا اْلَجاِهِؾقَِّة َمْقُضقعٌ ، ُهَذْيٌؾ  ـِ َطْبدِ  َوَأوَّ اْلُؿطَِّؾِب  ْب

ُف مَ  فُ َفنِكَّ ل الـَِّساءِ  َواتَُّؼقا، ْقُضقٌع ُكؾُّ
َـّ بَِلَماَكةِ ، اهَّللَ فِ ُؽْؿ َأَخْذُتُؿقُه   َفنِكَّ

ِ
، اهَّلل

َـّ بَِؽِؾَؿةِ    َواْسَتْحَؾْؾُتْؿ ُفُروَجُف
ِ
ـَ ُفُرَشُؽْؿ َأَحًدا ، اهَّلل َـّ َأْن ٓ ُيقصِْئ َوَلُؽْؿ َطَؾْقِف

ـَ َذلَِؽ َفاْضرِ ، َتْؽَرُهقَكفُ  ٍح َفنِْن َفَعْؾ َـّ َضْرًبا َغْقَر ُمَبرِّ َـّ ، ُبقُه َـّ َطَؾْقُؽْؿ ِرْزُقُف َوَلُف

َـّ ِباْلَؿْعُروِف  قا َبْعَدُه َأَبًدا إِِن اْطَتَصْؿُتْؿ بِِف ، َوكِْسَقُتُف ـْ َتِضؾُّ قُؽْؿ َما َل
َوَقْد َتَرْكُت فِ

  كَِتاَب 
ِ
َكْشَفُد َأكاَؽ َقْد َبؾاْغَت : ؟ َقاُلقا نَ َوَأْكُتْؿ َمْسُئقُلقَن َطـِّل َفَؿا َأْكُتْؿ َقائُِؾق، اهَّلل

ْيَت َوَكَصْحَت  َؿاِء َوُيِشقُر إَِلك ، َوَأدا بااَبِة َيْرَفُعَفا إَِلك السا َفَؼاَل بِنِْصَبِعِف السا

ُفؿَّ اْشَفْد  :الـااسِ  ُفؿَّ اْشَفْد  ،الؾَّ ُفؿَّ اْشَفْد  ،الؾَّ اٍت  الؾَّ َن ُثؿا ، َثالَث َمرا َأَقاَم ُثؿا َأذا

ُثؿا َركَِب َحتاك َأَتك ، ُثؿا َأَقاَم َفَصؾاك اْلَعْصَر َوَلْؿ ُيَصؾِّ َبْقـَُفَؿا َشْقًئا، َفَصؾاك الظُّْفرَ 

َخَراِت ، اْلَؿْققَِػ  ـَ َكاَقتِِف إَِلك الصا ـَ َيَدْيفِ ، َفَجَعَؾ َبْط ، َوَجَعَؾ َحْبَؾ اْلُؿَشاِة َبْق
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ْؿُس َفؾَ ، َواْسَتْؼَبَؾ اْلِؼْبَؾةَ  ـَ ، ْؿ َيَزْل َواقًِػا َحتاك َغَرَبِت الشا ْػَرُة َقؾِقال ِحق َوَذَهَبِت الصُّ

ـَ َزْيٍد َخْؾَػفُ  َوَأْرَدَف ُأَساَمةَ ، َغاَب اْلُؼْرُص  َوَدَفَع َوَقْد َشـََؼ اْلَؼْصَقاَء َحتاك إِنا ، ْب

ؽِقـَةَ : ْؿـَكَوَيُؼقُل بَِقِدِه اْلقُ ، َرْأَسَفا َلُقِصقُب َمْقِرَك َرْحؾِفِ  ؽِقـََة السا َفا الـااُس السا ، َأيُّ

ـَ اْلِحَباِل َأْرَخك َلَفا َقؾِقال َحتاك َتْصَعدَ 
َحتاك َأَتك اْلُؿْزَدلَِػَة َفَصؾاك ، ُكؾاَؿا َأَتك َحْبال مِ

ـِ  ُثؿا اْضَطَجَع ، ُفَؿا َشْقًئاَوَلْؿ ُيَسبِّْح َبْقـَ ، بَِفا اْلَؿْغِرَب َواْلِعَشاَء بَِلَذاٍن َواِحٍد َوإَِقاَمَتْق

  َرُسقُل 
ِ
ْبُح بَِلَذاٍن ، َحتاك َصَؾَع اْلَػْجرُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ـَ َلُف الصُّ ـَ َتَبقا َوَصؾاك اْلَػْجَر ِحق

، اهللَ  َفاْسَتْؼَبَؾ اْلِؼْبَؾَة َفَدَطا، ُثؿا َركَِب اْلَؼْصَقاَء َحتاك َأَتك اْلَؿْشَعَر اْلَحَرامَ ، َوإَِقاَمةٍ 

َؾفُ ، َوَكباَرهُ  َدهُ ، َوَهؾا ا، َوَوحا َفَدَفَع َقْبَؾ َأْن َتْطُؾَع ، َوَلْؿ َيَزْل َواقًِػا َحتاك َأْسَػَر ِجدًّ

ْؿُس  ْعِر َوِسقًؿا َوَأْرَدَف اْلَػْضَؾ ، الشا ـَ الشا ـَ َطبااٍس َوَكاَن َرُجال َأْبَقَض َحَس ا ، ْب َفَؾؿا

  َدَفَع َرُسقُل 
ِ
ْت بِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ـَ َمرا ـُ َيْجِري ُع ـا ، ِف الظُّ َفَقَضَع ، َفَطِػَؼ اْلَػْضُؾ َيـُْظُر إَِلْقِف

  َرُسقُل 
ِ
ؼِّ أَخِر ، َيَدُه َطَؾك َوْجِف اْلَػْضؾِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َل اْلَػْضُؾ َوْجَفُف إَِلك الشِّ َفَحقا

َل َرُسقُل ، َيـُْظرُ    َفَحقا
ِ
ؼِّ أَخِر َطَؾك َوْجِف  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ـَ الشِّ

اْلَػْضِؾ َيْصِرُف َوْجَفُف َيَدُه مِ

َك َقؾِقال ًرا َفَحرا ؼِّ أَخِر َحتاك َأَتك ُمَحسِّ ـَ الشِّ
تِل ، مِ ِريَؼ اْلُقْسَطك الا ُثؿا َسَؾَؽ الطا

َجَرِة َفَرَماَها ، َتْخُرُج إَِلك َما َيؾِل اْلَجْؿَرَة اْلُؽْبَرى تِل ِطـَْد الشا َحتاك َأَتك اْلَجْؿَرَة الا

ـِ ، َحَصَقاٍت ُيَؽبُِّر َمَع ُكؾِّ َحَصاٍة مِـَْفا بَِسْبعِ  ـْ َبْط
َحًصا مِْثُؾ َحَصا اْلَحْذِف َرَماَها مِ

ـَ بَِقِدهِ ، اْلَقاِدي ُثؿا َأْطَطك َطؾِقًّا َفـََحَر َما ، ُثؿا اْكَصَرَف إَِلك اْلَؿـَْحِر َفـََحَر َثالًثا َوِستِّق

ـْ ُكؾِّ َبَدَكٍة بِبِْضَعٍة َفُجِعَؾْت فِل قِْدٍر َفُطبَِخْت  ُثؿا ، َوَأْشَرَكُف فِل َهْديِفِ ، َغَبرَ 
، َأَمَر مِ

ـْ َلْحِؿَفا
ـْ َمَرقَِفا، َفَلَكال مِ

  ُثؿا َركَِب َرُسقُل ، َوَشِرَبا مِ
ِ
، إَِلك اْلَبْقِت َفَلَفاَض  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

َة الظُّْفرَ  اْكِزُطقا : َفَؼاَل ، َيْسُؼقَن َطَؾك َزْمَزمَ اْلُؿطاؾِِب َوُهْؿ  َطبْدِ َبـِل  َوَأَتك، َوَصؾاك بَِؿؽا

َوكَاَوُلقُه ، َفَؾْقٓ َأْن َيْغؾَِبُؽُؿ الـااُس َطَؾك ِسَؼاَيتُِؽْؿ َلـََزْطُت َمَعُؽؿْ ، اْلُؿطاؾِِب  بَـِل َطْبدِ  َيا
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 .(3)«ملسو هيلع هللا ىلص َدْلًقا َفَشِرَب مِـْفُ 

l: 

لبقان ؛ هذا الحديث  ساق الؿصـػ: التؿتع هق أفضؾ أكقاع الحج

 :وهل وجقب حج التؿتع وذلؽ، الؿسللة التل بقب مـ أجؾفا

 .بف ملسو هيلع هللا ىلص ٕمر الـبل

وقد ساق ، ولتؿـقف لق كان حج هذا الحج وٕكف كسؽ يجؿع إكساك الثالثة

 .الؼقؿ يف زاد الؿعاد طدة أوجف يف ترجقح التؿتع طؾك غقره ابـ

وهق مشفقر مـ  - ڤطؿر  وابـ، طباس فالتؿتع أفضؾ وهذا ققل ابـ

 .وققل الشافعل ، مذهب اإلمام أحؿد 

 .وذهب الثقري وأصحاب الرأي أن الؼرآن أفضؾ

 .والصحقح ما تؼدم، وذهب مالؽ والشافعل وأبق ثقر إلك أن اإلفراد أفضؾ

  َتَؿتََّع َرُسقُل »: قوله
ِ
ِة اْلَقَداِع بِاْلُعْؿَرِة إَلك اْلَحجِّ  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل ل َحجَّ

 :«فِ

ولق كان لقس ، قد أهؾ بالعؿرة وقرهنا بالحج ملسو هيلع هللا ىلص كان قارًكا إذ أن الـبلمراده أكف 

فؽان متؿتًعا مـ هذه الـاحقة وقد ففؿ بعضفؿ مـ هذا ، معف هدي ٕحؾ كؿا أحؾقا

 .الؼقؿ ذلؽ بقجقه كثقرة كؿا يف زاد الؿعاد حج متؿتعا فرد ابـ ملسو هيلع هللا ىلصالؾػظ أن الـبل 

ويخالػ التؿتع مـ ، بعؿرة ويفديمـ حقث أكف يليت : فالِؼَران يشبف التؿتع

 .بالؿتعة ملسو هيلع هللا ىلص أو يحؿؾ طؾك أكف أمر، حقث أكف يبؼك طؾك إحرامف حتك يـحر هديف

ِة اْلَقَداعِ »: قوله ل َحجَّ
 :«فِ

أكثر مـ آمـ بف يف  ملسو هيلع هللا ىلص ٕهنا الَحجة التل لؼل فقفا الـبل؛ سؿقت هبذا آسؿ
                                                                                       

 (.3238أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (1)
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 .«طامل هذالعؾل ٓ ألؼاكؿ بعد »: وودطفؿ بؼقلف، وخطبفؿ، ذلؽ الحقـ

 :«َوَأْهَدى»: قوله

 .أي ساق معف الفدي

 .ڤكؿا يف حديث جابر ، قد أهدى مائة بدكة ملسو هيلع هللا ىلص وكان الـبل

ـْ ِذي اْلُحَؾْقَػةِ »: قوله وهذا إلضفار الشعقرة وٓ يؾزم : «َفَساَق َمَعُف اْلَفْدَي ِم

 .سقق الفدي فؼد يجده يف مؽة

ـْ ِذي اْلُحَؾْقَػة»: قوله  .أهؾ الؿديـةأي مـ مقؼات : «ِم

  َوَبَدَأ َرُسقُل »: قوله
ِ
 :«ُثؿَّ َأَهؾَّ بِاْلَحجِّ ، َوَأَهؾَّ بِاْلُعْؿَرةِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

 .ثؿ قال لبقؽ حًجا وطؿرة، أي قال لبقؽ طؿرةً 

 .لبقؽ حًجا: وكؼؾ بعضفؿ طـف أكف قال

 .والجؿع بقـ ذلؽ أن كؾ واحٍد مـفؿ كؼؾ ما سؿع

  َرُسقلِ َفتََؿتََّع الـَّاُس َمَع »: قوله
ِ
 .هذا طؾك الؿآل: «َفلََهؾَّ بِالُْعْؿَرةِ إلَك الَْحجِّ  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

ومـفؿ ، ومـفؿ مـ أهؾ بالحج، فنن مـفؿ مـ أهؾ بالعؿرة، أما طؾك الحال

 .مـ أهؾ هبؿا

فؽان مؿتًعا مـ حقث الؿآل ٓ مـ ، ثؿ إكف أمر مـ لؿ يؽـ معف هدي أن يحؾ

 .حقث آبتداء

ـْ »: قوله ـْ َأْهَدىَفَؽاَن ِم  :«وساق معف الفدي مـ الحؾقػة، الـَّاِس َم

 .فؾزمف أن يحج قارًكا

ـْ َلْؿ ُيْفدِ »: قوله  :«َوِمـُْفْؿ َم

 .أي لؿ يسؼ معف الفدي
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ا َقِدَم َرُسقُل »: قوله   َفَؾؿَّ
ِ
 .«ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

 .أي مؽة

ـْ َكاَن ِمـُْؽْؿ َأْهَدى: َقاَل لِؾـَّاسِ »: قوله ُف ٓ َيِحؾُّ ، َم ـْ َشْلٍء َحُرَم ِمـُْف َفنِكَّ ِم

فُ   :«َحتَّك َيْؼِضَل َحجَّ

 .الذي جؿع بقـ الحج والعؿرة، وهذا هق الَؼارن

ثؿ ، فَقحؾ لف الؾباس والطقب، أن يتحؾؾ التحؾؾ إول، ومعـك يؼضل حجف

 .إذا تحؾؾ التحؾؾ الثاين حؾت لف الـساء

ـْ َأْهَدى َفْؾقَطُْػ بِالْبَقِْت »: قوله ـْ لَْؿ َيُؽ َػا َوالَْؿْرَوةِ  َوَم ْر َولْقَْحِؾْؾ ، َوبِالصَّ  :«َولْقَُؼصِّ

 .أي مـ لؿ يسؼ الفدي فؾقليت بالعؿرة بدل الحج

 :أزنإ ايعُس٠ أزبع١ 

 .اإلحرام - ١

 .والطقاف بالبقت سبًعا - ٢

 .والسعل بقـ الصػا والؿروة سبًعا - ٣

 .والحؾؼ أو التؼصقر - ٤

 .مستحباهتا أو مـ، وما سقى ذلؽ ففق مـ واجباهتا

 :«َفْؾَقُطْػ بِاْلَبْقِت »: قوله

 .إحاديث مـ ذلؽ وغقر ،وطائشة ،طؿر واـب ،جابر حديث وضحف وقد ،سبًعا أي

 .استؾؿف وربؿا ،الحجر طؾك جاء كؾؿا يؽرب وكان ،يساره طـ البقت جعؾ ملسو هيلع هللا ىلص إكف مـ

، إصقافوأن َيرمِؾ يف الثالثة ، أكف ُيسـ لؾؼادم أن يضطابع، وقد تؼدم معـا

 .فنن صاف بغقر اضطِّباع ومـ غقر َرَمؾ صح حجف وطؿرتف
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َػا َوالَْؿْرَوةِ »: قوله  .وسؿل صقًفا تجقًزا، أي ويسعك بقـ الصػا والؿروة: «َوبِالصَّ

أكف يصؾل ركعتقـ طـد مؼام إبراهقؿ بعد »: ڤوتؼدم معـا يف حديث جابر 

 .«أن يـتفل مـ الطقاف

 أم مستحبتان ؟، هؾ هؿا واجبتان، واختؾػ العؾؿاء يف الركعتقـ

 .فجؿفقر أهؾ العؾؿ طؾك آستحباب

 .وذهب بعض أهؾ العؾؿ إلك القجقب

  .﴾ېى ې ې ې ۉ﴿: اهلل  استدل بؼقل، ومـ قال بالقجقب
  [323: البؼرة]

 .قالقا وإمر يدل طؾك القجقب

الصالة الؿػروضة طؾك الؿسؾؿقـ خؿس : قال، ومـ ذهب إلك آستحباب

  هؾ»: حقث قال ڤ اهلل بـ طبقد كؿا يف حديث صؾحة، صؾقات
ا
غقُرها؟  طؾل

عَ : قال  .متػؼ طؾقف، «ٓ إٓ أن َتَطقَّ

، حتك يف أوقات الؽراهة: وتصؾك الركعتان يف أي وقت مـ لقٍؾ أو كفار

ٓ ، َمـاٍف  َبـِل َطْبدِ  يا»: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل قال رسقل: قال ڤ بـ مطعؿ لحديث جبقر

: رواية ويف، (1)«بِفذا البقِت وصؾَّك َأيََّة ساَطٍة شاَء مـ لَقٍْؾ أْو َكفارٍ  َصاَف  َتْؿـَُعقا أحًدا

 .«أو صؾَّك»

ذهب بعض أهؾ العؾؿ إلك جقاز الصالة ، وبسبب آختالف يف هذه الرواية

 .إذ ٓ وقت لؾؽراهة فقف، يف الحرم مطؾًؼا
                                                                                       

(، 383(، والـسائل برقؿ: )868(، والرتمذي يف ســف برقؿ: )3811أخرجف أبق داود يف ســف برقؿ: ) (1)

 (.238برقؿ: )  (، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل3231وابـ ماجف برقؿ: )



 
456 

 

  3/جإفــادة ذوي األفهـــام بشرح عمدة األحكام

 

 .إكؿا أراد مـ صاف وصؾك الركعتقـ: قال، ومـ أتك بالقاو

  :قسا٠٤ اإلخالص ٚايهافسٕٚ يف زنعيت ايطٛافسهِ  

، «وقؾ يا أيفا الؽافرون»، «اهلل أحد قؾ هق»ويسـ يف هاتقـ الركعتقـ أن يؼرأ 

وإن ، كؿا جاء يف حديث جابر طـد مسؾؿ وإن بدأ بسقرة الؽافرون أجزأه ذلؽ

 (1).قرأ بغقرهؿا كػاه

 .يدطقا بؿا شاءوإكؿا ، يف الطقاف دطاء مخصقص ملسو هيلع هللا ىلص ولؿ يثبت طـ الـبل

 [338]البؼرة:  ﴾ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ﴿: ويستحب أن يؼرأ إذا رقك الصػا

 .ڤلؿا تؼدم مـ حديث جابر 

، اهلل كرب وهؾؾ وحؿد، ثؿ إذا رقك الصػا، ويؼرأ يف أول صقف ولقس يف كؾ مرة

ٓا : ثؿ يؼقل  لُف الؿؾُؽ ولُف الحؿُد وهَق طؾك كؾِّ ، ٓ شريَؽ لفُ  وحَده اهللُ  ٓ إلَف إ

ٓا ، شلٍء قديرٌ   .«وحَدهُ  إحزاَب  َوهزمَ ، وصدَق طبَده، اهلُل أكجَز وطَده ٓ إلَف إ

 .ثؿ يدطق بؿا شاء ويؽرر ذلؽ كؿا تؼدم يف حديث جابر

 .واختؾػ العؾؿاء يف الؿجلء هبذا الذكر

 .فذهب بعضفؿ إلك أكف يليت بف يف ثالثة أصقاف

 .وذهب بعضفؿ إلك أكف يليت بف يف كؾ صقف

وإكؿا الؿراد بؼقل الراوي ثالًثا أي أكف ، والصحقح أكف يليت بف يف كؾ صقف

 .كرره يف كػس الؿقصـ ثالًثا

 .وإذا رقك طؾك الصػا فذلؽ أفضؾ

ًٓ إلك الؿروة فنذا ، وإذا وصؾ إلك أسػؾ الجبؾ أجزئف ثؿ يـحدر مـ الجبؾ كاز
                                                                                       

 .(، يف حديثف الطقيؾ يف صػة حجة الـبل 3238أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (1)
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ـْ َصِػقاةَ 2180أخرج الـسائل )، أتك القادي َرَمؾ ـِ اْمَرَأٍة َقاَلْت بِـْ  ( َط : ِت َشقْبََة َط

  َرَأْيُت َرُسقَل 
ِ
ـِ اْلَؿِسقؾِ ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ا»: َوَيُؼقُل ، َيْسَعك فِل َبْط َّٓ َشدًّ  .(1)«َٓ ُيْؼَطُع اْلَقاِدي إِ

 .وُيعرف هذا القادي أن بعالمتقـ خضراويـ

 .والؿسافة بقـ الصػا والؿروة صقيؾة قريب أربع مائة مرت

  :يف ايتٛضع١سهِ ايطٛاف  

 .ويجقز الطقاف يف التقسعة

فنن بعض أهؾ العؾؿ قد ذهب إلك طدم جقاز الطقاف يف تقسعة الصػا 

 .والؿروة بدطقى أن التقسعة قد خرجت مـ بقـ الجبقؾقـ

 :أن الطقاف يف ذلؽ الؿقصـ جائز ٕمقر - واهلل أطؾؿ - والذي يظفر

مـ جاكب الؽعبة إلك قد كؼؾ مؼام إبراهقؿ  ڤ بـ الخطاب أن طؿر: إول

وكان كؼؾف لف مـ باب التقسعة ، ولؿ ُيـؽر طؾقف ذلؽ، الؿؽان الذي هق طؾقف أن

 .حتك ٓ يزدحؿقا طـد الؽعبة، طؾك الـاس

 .اإلكشائقة إطؿال أكؾتفؿا وإكؿا ،كبقريـ جبؾقـ طـ طبارة والؿروة الصػا أن :الثاين

 .أسػؾف يؿتد أن الجبؾ وإن ضفر يف أطاله صغقًرا فنن: الثالث

خارًجا  بحقث أكف ٓ يجاوزه، أن كؾؿة بقـ ٓ تؼتضل البقـقكة بقـ الشقئقـ: الرابع

 .ولؽـ تؽقن الؿسافة بقـفؿا، داخاًل  أو

 .حتك احتاجقا إلك التقسعة، أن الؿؽان قد ضاق طؾك الـاس: الخامس

: لؿا يليت مـ حديث؛ والحؾؼ أفضؾ، فنذا اكتفك مـ الطقاف حؾؼ أو قصر

  يا رسقَل : قالقا، اهَّللُ الُؿحؾِّؼقـ رِحؿ»
ِ
ريـ؟ اهلل  .«والُؿؼصِّ

                                                                                       

 (، والؾػظ لف.2180(، وأخرجف أبق الـسائل يف ســف برقؿ: )3632أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)
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ْر َوْلَقْحِؾؾ»: قال هـا ملسو هيلع هللا ىلص إٓ أن الـبل  ؛«َوْلُقَؼصِّ

 .ٕكف لقس لديفؿ وقت لـبت الشعر

فؼد وصؾقا صباح رابعة مـ ذي الحجة وبؼقت لفؿ أربعة أيام حتك يشرطقا 

 .يف الـسؽ

فربؿا ، ٓ كؿا يػعؾف بعضفؿ، الصحقحوالتؼصقر يؽقن بتعؿقؿ الرأس طؾك 

، وهذا يؽقن لؾؿرأة، أو ربؿا أخذ مـ أصراف بعضف، جؿع شعره وأخذ قطػا مـف

 .أو كحق ذلؽ، حقث تجؿع شعرها ثؿ تلخذ مـف بؿؼدار أكؿؾة

وهق الققم الثامـ مـ ، أي هذا يؽقن يقم الرتوية: «ُثؿَّ لُِقِفؾَّ بِاْلَحجِّ »: قوله

 .ذي الحجة

ٕن الـاس يجؿعقن الؿاء ؛ وسؿل بققم الرتوية: قة بققم الترويةسبب التسؿ

 .فقف إلك مـك

فؿـ كان يف الؿسجد ، ويستحب أن يؽقن اإلهالل مـ الؿؽان الذي هق فقف

: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  لؼقل رسقل، ومـ كان يف مسؽـف أهؾ مـ مسؽـف، أهؾ مـ الؿسجد

 .«حتك أهؾ مؽة يفؾقن مـفا»

 .هدًياأي لقذبح : «َوْلُقْفدِ »: قوله

 .هذا إمر خاص بالؿتؿتع

ثؿ أمرهؿ ، أمرهؿ بالحؾ ملسو هيلع هللا ىلص فالـبل، والؼارن قد ُطؾؿ أكف قد ساق الفدي معف

 .بالفدي

ل اْلَحجِّ »: قوله
ـْ َلْؿ َيِجْد َهْدًيا َفْؾَقُصْؿ َثالَثَة َأيَّاٍم فِ  :«َفَؿ

 جب يئ ىئ حئمئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ﴿: وهذا يف الؼرآن قال تعالك

 . [316: البؼرة] ﴾ختمت حت جت يب ىب مب خب حب
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 واختؾػقا يف هذه الثالثة إيام متك تصام؟

 .يصقمفا مـُذ وصقلف: فؼال بعضفؿ

وقال ، وهذا ققل صاوس وططاء وطؽرمة، يصقمفا يف العشر: وقال بعضفؿ

 .أخرجفا طـ أبل شقبة يف الؿصـػ «ٓ يصقم الؿتؿتع إٓ وهق محرم»: ڤ طؿر ابـ

 ثؿ الفدي حؼ معف يؽقن ٓ قد أكف إذ ،التشريؼ أيام يصقمفا :بعضفؿ وقال

 .لف يتقسر

يف صقام أيام  ملسو هيلع هللا ىلص لؿ يرخص الـبل»: ڤ طؿر ويف حديث طائشة وابـ

 .أخرجف البخاري وهذا أرجحفا، «التشريؼ إٓ لؿـ لؿ يجد الفدي

 .أي وسقصقم سبعة أيام إذا رجع إلك مقصـف: «َوَسبَْعًة إَذا َرَجَع إَلك َأْهِؾفِ »: قوله

 .أو بالطريؼ صح، التخػقػ وإن صام بؿؽةوهذا مـ 

وهذا ققل ، أن مـ لؿ يصؿ يف الحج تعقـ طؾقف الفدي، وذهب بعضفؿ

اٍج  ڤ بـ جبقر طـ طؿر وإبراهقؿ وسعقد ڤ طباس ابـ ـْ ، مـ صريؼ َحجا َط

ـِ ُشَعْقٍب  َطْؿِرو ـْ َسِعقدِ ، ْب ـِ اْلُؿَسقِِّب  َط َقْد َفاَتُف ، َأنا َرُجاًل َأَتك ُطَؿَر ُمَتَؿتًِّعا، ْب

ْقُم فِل اْلَعْشرِ  « َفاْسَلْل َقْقَمَؽ »: َلْقَس ِطـِْدي َقاَل : َقاَل « اْذَبْح َشاةً »: َفَؼاَل َلفُ ، الصا

ـْ َقْقمِل: َقاَل 
ـَ َشاةٍ »: َقاَل ، َلْقَس َهاُهـَا َأَحٌد مِ   .(1)«َأْططِِف َيا ُمَعْقِؼقٌب َثَؿ

  َفَطاَف َرُسقُل »: قوله
ِ
ـَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل ةَ ِحق َل َشْلءٍ ، َقِدَم َمؽَّ ـَ َأوَّ ْك  :«َواْسَتَؾَؿ الرُّ

، أكف يعؿد إلك الؽعبة، وهذا هق أول طؿؾ يؼقم بف الـاسؽ بعد وصقل مؽة

 .وإن كان يشقر أيًضا كرب، ويؽرب طـد كؾ استالم، ويبدأ باستالم الحجر

                                                                                       

 .(32182) أبل شقبة يف الؿصـػ أخرجف ابـ (1)
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 .ابعوكسؿع مـ يسلل طـ التؽبقرة الثامـة التل تؽقن طـد آكتفاء مـ الشقط الس

 .لؿ يثبت طـف أكف كرب ثؿان تؽبقرات ملسو هيلع هللا ىلص الـبل، ٓ: فبعضفؿ يؼقل

وكان ، أكف صاف مـ الحجر إلك الحجر ملسو هيلع هللا ىلص قد ثبت طـف أن الـبل: كؼقل لف

 .يؽرب إذا حاذى الحجر

، والؿػفقم أن التؽبقر يؽقن كؾؿا حاذى الحجر، فالحديث صريح بالؿعـك

ثؿ بعد أن ، يستحب أن يؽرب، وإذا اكتفك مـ الطقاف السابع وحاذى الحجر

إن تقسر لف الرجقع واستالم الحجر فعؾ ، يصؾل ركعتقـ ويشرب مـ ماء زمزم

 .وٓ يعقد إلك اإلشارة، وإن لؿ فؾقؿِض يف أمره

 :«ُثؿَّ َخبَّ َثالَثَة َأْصَقاٍف »: قوله

 .هذا طؾك آستحباب

 .هق الَرَمؾ دون الَجري: والَخبَّ 

 :«َوَمَشك َأْرَبَعةً »: قوله

 :وهذا مؿا يخالػ آضّطباع فقف الَرَمؾ

 .أصقاف فقؽقن يف سبعة وأما آضطباع. فالَرَمؾ يف ثالثة أصقاف فؼط

رمل  ربؿا يضّطبع مـ الؿقؼات حتك يـتفل مـ - اهلل هداهؿ - وكثقر مـ الـاس

 ملسو هيلع هللا ىلص فعؾف الـبل، صقاف الؼدوم إكؿا آصباع يف؛ وهذا لقس مـ السـة، جؿرة العؼبة

 .الؿشركقـإلغاضة 

َمالنُ »: ڤوقد تؼدم معـا حديث طؿر  ـِ الَؿـاكِِب  الققمَ  فقؿا الرا  ،«والؽشُػ ط

ـَ َوَقْد َأْهَؾَؽُفؿُ »: ومَع ذلَِؽ قال ق
َمِؾ إِكاَؿا ُكـاا َراَءْيـَا بِِف الُؿْشِركِ ، «اهللُ  َفَؿا َلـَا َولِؾرا
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 »: ُثؿا َقاَل 
ُّ
ٌء َصـََعُف الـابِل

ْ
 .أخرجف البخاري (1)«ُكِحبُّ َأْن َكْتُرَكفُ َفالَ  ملسو هيلع هللا ىلص َشل

ـِ »: قوله ـَ َقَضك َصَقاَفُف بِاْلَبْقِت ِطـَْد اْلَؿَؼاِم َرْكَعَتْق  :«َوَرَكَع ِحق

ثبت  فؼد، ويجقز أن يصؾل هاتقـ الركعتقـ يف أي مقصـ حتك ولق خارج الحرم

 .صقىأكف لؿا صاف صقاف القداع لؿ يصِؾ ركعتل الطقاف إٓ بذي  ڤ طـ طؿر

َػا»: قوله  :«ُثؿَّ اْكَصَرَف َفَلَتك الصَّ

 .هذا طؾك الرتتقب

ر والذي  ففؾ يجزئف ذلؽ؟، أكف سعك بقـ الصػا والؿروة قبؾ الطقاف فؾق ُقدِّ

 يظفر اإلجزاء.

  أنا »: ڤشريؽ  جاء يف حديث أسامة ابـ
ا
يا : فؼاَل  ملسو هيلع هللا ىلص رجاًل سلَل الـابل

 سعقُت  رسقَل 
ِ
 .(2)«افَعؾ وٓ حَرَج : قاَل  أصقَف؟ أن قبَؾ  اهلل

 .فؾق حؾؼ قبؾ الطقاف لؽان مسقًئا ولزمف فدية، فقشرتط الؿقآة

 .هق الجبؾ الؼريب مـ الؽعبة: الصػا

 .هق الجبؾ البعقد مـ الؽعبة الذي إلك قعقؼعان: والؿروة

 .كقع مـ الصخر إبقض، ٕن فقف ِطرق الؿرو: يسؿك بالؿروة

َػا »: قوله  .أي بدأ الطقاف مـ الصػا إلك الؿروة: «َوالَْؿْرَوةِ َسبَْعَة َأْصَقاٍف َوَصاَف بِالصَّ

  :سهِ ايطٛاف زانّبا 

 وأيفؿا أفضؾ؟، وراكًبا، ويجقز أن يطقف ماشًقا

ويؽقن فقف محافًظا طؾك الذكر ، إفضؾ الذي يؽقن فقف أريح لجسؿف وبدكف
                                                                                       

 (.3603أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)

 (.2033أخرجف أبق داود ) (2)
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 .والدطاء وكحق ذلؽ

ويستطقع ، ومـفا ما تشتغؾ طؾك الؽفرباء، مـفا ما ُتدفع دفًعا، وهـاك طربات

 .اإلكسان أن يطقف طؾقفا بقسٍر وسفقلة

أو إول ، يف الدور إرضل، ويجقز لؽ إن تطقف بقـ الصػا والؿروة

 .ويف إدوار إخرى، الذي هق الؿقصـ الصحقح لؾصػا

ـْ َشْلٍء َحُرَم ِمـْفُ »: قوله فُ َحتَّك َقَضك  ُثؿَّ َلْؿ َيْحِؾْؾ ِم  :«َحجَّ

 .كان قارًكا ملسو هيلع هللا ىلصٕكف 

حقث أهدى مائة ، بعد رمل جؿرة العؼبة: «َوَكَحَر َهْدَيُف َيْقَم الـَّْحرِ »: قوله

 .يف بؼقتفا ڤووكؾ طؾل ، فـحر ثالثة وستقـ، بدكة

 :«َوَأَفاَض َفَطاَف بِاْلَبْقِت »: قوله

 .أي صقاف اإلفاضة

 .ويسؿك بطقاف الزيارة

 .لؿ يطػ هذا الطقاف كان حجف باصاًل  فنن مـ، وهق مـ أركان الحج

طؾك ، والـحر إن تقسر، وحؾؼ الشعر، ويؽقن هذا الطقاف بعد رمل الجؿرة

 .«رَذح»ترتقب كؾؿة 

ـْ ُكؾِّ َشْلٍء َحُرَم ِمـْفُ »: قوله  :«ُثؿَّ َحؾَّ ِم

 .الذي يؼعف باثـقـ مـ ثالثة، أي حتك الـساء بخالف الحؾ إول

وهق ، جاز لف التحؾؾ إول، أو حؾؼ وذبح، ورمكأو ذبح ، فنذا حؾؼ ورمك

 .وبؼل طؾقف حرمة الـساء، وتـاول الطقب، لبس الثقاب

  :سهِ َٔ أت٢ أًٖ٘ قبٌ ايتشًٌ األٍٚ 

ر أكف أتك أهؾف قبؾ التحؾؾ إول  .فحجف باصؾ، ويف هذا الحال لق ُقدِّ
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 .يجربه بدم: يؼقل العؾؿاء، وإذا أتك أهؾف بعد التحؾؾ إول

وكثقر مـ الـاس ربؿا يمخر هذا الطقاف إلك أيام التشريؼ أو ما بعد أيام 

 (أن الـبل3208( وأبل داود )23123وأما حديث أم سؾؿة طـد أحؿد )، التشريؼ

َص َلُؽْؿ إَِذا َأْكُتْؿ َرَمْقتُْؿ الَْجْؿَرَة َأْن َتِحؾُّقا َيْعـِل »: قال يقم الـحر ملسو هيلع هللا ىلص إِنَّ َهَذا َيْقٌم ُرخِّ

ـْ  ـْ الـَِّساِء إَِذا َأْكتُْؿ َأْمَسْقُتْؿ َقبَْؾ َأْن َتطُقُفقا بَِفَذا الَْبقِْت ُطْدتُ ِم َّٓ ِم ْؿ ُكؾِّ َما ُحرِْمتُْؿ ِمـُْف إِ

يف ، ففق حديث ضعقػ، (1)«ُحُرًما َكَفقْئَتُِؽْؿ َقبَْؾ َأْن َتْرُمقا الَْجْؿَرَة َحتَّك َتطُقُفقا بِفِ 

 .بـ زمعة قال الحافظ يف التؼريب مؼبقل اهلل بـ طبد إسـاده أبق طبقدة

إسحاق بف ثؿ إن الحديث يخالػ ما يف الصحقحقـ  وُأطؾ أيضا بتػرد ابـ

وقال بعض أهؾ العؾؿ لؿ يعؿؾ بف مـ إئؿة إٓ كػر قؾقؾ بؾ مـ الصحابة إن 

 .واهلل أطؾؿ، صح الـؼؾ

  َوَفَعَؾ ِمثَْؾ َما َفَعَؾ َرُسقُل »: قوله
ِ
ـْ : ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل ـْ الـَّاسِ َم  .«َأْهَدى َوَساَق اْلَفْدَي ِم

 .أي أن الؼاركقـ فعؾقا مثؾف

إن  - وبؼقت أحؽام أخرى تؽقن يف مقصـفا، هذا مؾخص لبعض إحؽام

 .- اهلل  شاء

 الظفر يقم الـحر؟ ملسو هيلع هللا ىلصاهَّلل  أيـ صؾك رسقل

 :اختؾػ أهؾ العؾؿ يف هذه الؿسللة إلك أققال

أكف »: يف صحقح مسؾؿ ڤاهلل  طبدبـ  ما جاء طـ جابر: وسبب اختالففؿ

أكف أفاض يقم الـحر »: طـد مسؾؿ ڤطؿر  وجاء طـ ابـ، «صؾك الظفر يف مؽة

 .«كثؿ رجع فصؾك الظفر بؿـ
                                                                                       

 (.3111(، وأبق داود يف ســف برقؿ: )26310أخرجف أحؿد يف مسـده برقؿ: ) (1)
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، (1361) والـسائل يف الؽربى، (120طباس طـد أبل داود ) وما جاء طـ ابـ

: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  وطائشة أن رسقل، ڤطباس  وغقرهؿ مـ صريؼ أبل الزبقر طـ ابـ

 .(1)«أخر صقاف اإلفاضة إلك الؾقؾ»

 :فتشصٌ َٔ ٖرٙ األسادٜح ثالخ ساالت 

 .طؿر أكف صؾك الظفر بؿـك بعد ما رجع مـ صقافف كؿا يف حديث ابـ: إول

 .ڤأكف صؾك الظفر بؿؽة كؿا يف حديث جابر : الثاين

 .ڤطباس  أكف أخر اإلفاضة إلك الؾقؾ كؿا يف حديث ابـ: الثالث

 .لعـعـة أبل الزبقر، ففق ُمعؾ، ڤطباس  فلما حديث ابـ

 :(2/276يف الزاد ) الؼقؿ  وقال ابـ

الذي ٓ يشؽ فقف أهؾ  ملسو هيلع هللا ىلصبقـ خالف الؿعؾقم مـ فعؾف ، وهذا حديث غؾط

 ـها. ملسو هيلع هللا ىلص العؾؿ بحجتف
 :وقد ذكر بعض أهؾ العؾؿ طـ هذه إحاديث أجقبف مـفا

أو ، بؿـكثؿ طاد وصؾك مع الـاس ، صؾك بؿؽة أكف : الجقاب إول

 .رجع وصؾك بالـاس يف مـك

 .واهلل أطؾؿ، وققؾ غقر ذلؽ

 .والشقكاين يف الـقؾ، الؼقؿ يف هتذيب الســ وقد تؽؾؿ طؾك الؿسللة ابـ

                                                                                       

(، مـ حديث ابـ 1333(، والـسائل يف ســف الؽربى برقؿ: )2000أخرجف أبق داود يف ســف برقؿ: ) (1)

إسـاده وقال فقف: (، 112برقؿ: ) داود إم لإلمام إلباين  أبل، وهق يف ضعقػ ڤطباس وطائشة 

يف اإلرواء  (. وقال اإلمام إلباين «هذا الحديث وهؿ»وقال ابـ الؼقؿ: الزبقر،  ضعقػ؛ لعـعـة أبل

، ڤوأبق الزبقر سؿع مـ ابـ طباس »(، بؾ إن هذا معؾقل طـدي، فؼد قال البقفؼل طؼبف: 3020برقؿ: )

 .«كظر، قالف البخاري ڤوىف سؿاطف مـ طائشة 
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 اهلل يف حج٘ الْداع  متتع زضْل»: رحدٓح

 د«...فطام معُ، بالعنسٗ إىل احلج ّأٍدٚ

 

ـْ َطبْدِ  - 237   )َط
ِ
ـِ ُطَؿَر  اهَّلل   َتَؿتََّع َرُسقُل »: َقاَل  ڤْب

ِ
ِة اْلَقَداِع  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل فِل َحجَّ

ـْ ِذي الُْحَؾقَْػةِ ، بِاْلُعْؿَرِة إَلك اْلَحجِّ َوَأْهَدى   َوبََدَأ َرُسقُل ، َفَساَق َمَعُف اْلَفْدَي ِم
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

  َفتََؿتََّع الـَّاُس َمَع َرُسقلِ ، ُثؿَّ َأَهؾَّ بِاْلَحجِّ ، َوَأَهؾَّ بِالُْعْؿَرةِ 
ِ
َفَلَهؾَّ بِاْلُعْؿَرِة إلَك  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

ـْ َأْهَدى، الَْحجِّ  ـْ الـَّاِس َم ـْ الُْحَؾقَْػةِ ، َفَؽاَن ِم ـْ لَْؿ ُيْفِد ، َفَساَق اْلَفْدَي ِم َوِمـُْفْؿ َم

ا َقِدَم َرُسقُل    َفَؾؿَّ
ِ
ـْ َكاَن ِمـُْؽْؿ َأْهَدى: َقاَل لِؾـَّاسِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل ـْ ، َم ُف ٓ َيِحؾُّ ِم َشْلٍء َفنِكَّ

فُ  َػا َوالَْؿْرَوةِ ، َحُرَم ِمـُْف َحتَّك َيْؼِضَل َحجَّ ـْ َأْهَدى َفْؾَقطُْػ بِالَْبقِْت َوبِالصَّ ـْ َلْؿ َيُؽ ، َوَم

ْر َوْلقَْحِؾْؾ  ـْ لَْؿ َيِجْد َهْدًيا َفْؾَقُصْؿ َثالَثَة َأيَّاٍم فِل ، ُثؿَّ لِقُِفؾَّ بِاْلَحجِّ َولُْقْفدِ ، َولْقَُؼصِّ َفَؿ

  جِّ َوَسبَْعًة إَذا َرَجَع إَلك َأْهِؾِف َفطَاَف َرُسقُل الَْح 
ِ
ةَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل ـَ َقِدَم َمؽَّ ـَ ، ِحق ْك َواْسَتَؾَؿ الرُّ

َل َشْلءٍ  بْعِ ، َأوَّ ـْ السَّ ـَ َقَضك َصَقاَفُف ، َوَمَشك َأْرَبَعةً ، ُثؿَّ َخبَّ َثالَثَة َأْصَقاٍف ِم َوَرَكَع ِحق

ـِ بِالَْبقِْت ِطـَْد الَْؿَؼاِم رَ  َػا، ْكَعَتْق َػا َوالَْؿْرَوِة َسبَْعَة ، ُثؿَّ اْكَصَرَف َفَلَتك الصَّ َوَصاَف بِالصَّ

فُ ، َأْصَقاٍف  ـْ َشْلٍء َحُرَم ِمـُْف َحتَّك َقَضك َحجَّ َـّْحرِ ، ُثؿَّ َلْؿ َيْحِؾْؾ ِم ، َوَكَحَر َهْدَيُف َيْقَم ال

ـْ ُكؾِّ ، َوَأَفاَض َفطَاَف بِالَْبقِْت  َوَفَعَؾ ِمثَْؾ َما َفَعَؾ ، َشْلٍء َحُرَم ِمـْفُ  ُثؿَّ َحؾَّ ِم

  َرُسقُل 
ِ
ـْ الـَّاسِ : ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل ـْ َأْهَدى َوَساَق اْلَفْدَي ِم  .((1)«َم

                                                                                       

 (.3222(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3613أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)
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l: 

ا َقِدَم َرُسقُل »: قوله   َلؿَّ
ِ
ةَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل  :«َوَأْصَحاُبُف َمؽَّ

 .العؿرة التل كاكت بعد الحديبقة، وهذا يف طؿرة الؼضقة

 :ودخؾقا مؽة طؾك شروٍط كاكت بقـفؿ وبقـ الؿشركقـ: شروط دخقل مؽة

 .قد وضعقا السالح يف مَخابئف أن ٓ يدخؾقها إٓ وهؿ جؾبان السالح أي: إول

الؿسقر  وغقر ذلؽ كؿا يف حديث، وإن ٓ يبؼقا فقفا أكثر مـ ثالثة أيام: الثاين

 .(1)يف الصحقحقـ

ُف َيْؼَدمُ : َفَؼاَل اْلُؿْشرُِكقنَ »: قوله ك َيْثرَِب  إكَّ أي قالقا : «َطَؾْقُؽْؿ َقْقٌم َوَهـَْتُفْؿ ُحؿَّ

 .ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ذلؽ احتؼارا ٕصحاب رسقل

 .ملسو هيلع هللا ىلص شدة صعـ الؽػار يف صحابة الـبل: وفيه

مـ التعب ، حقـ قدمقا الؿديـة ملسو هيلع هللا ىلص ما كان طؾقف صحابة الـبل: وفيه

 .حتك طؾؿ الؽػار ما أصاب الؿسؾؿقـ بسبب الحؿك، والؿرض

  َدَخَؾ َرُسقُل »: َقاَل  ڤ َجابِرٍ فػل حديث 
ِ
ائِِب  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َما : َفَؼاَل  َطَؾك ُأمِّ السا

ـَ  ك: َقاَلِت  «؟!َلِؽ ُتَزْفِزفِق ك »: َقاَل  - اهلُل فِقَفا َٓ َباَركَ  - اْلُحؿا  ;َٓ َتُسبِّل اْلُحؿَّ

َفا ُتْذِهُب َخَطاَيا  .َرَواُه ُمْسؾِؿٌ « (2)اْلَحِديدِ  َكَؿا ُيْذِهُب اْلؽِقُر َخَبَث ، َبـِل آَدمَ  َفنِكَّ

إذ لؿ تؽـ بؾد إسالم ، اهَّلل ُحؿاها إلك الُجحػة أن يحقل»: ملسو هيلع هللا ىلص ثؿ دطاء الـبل

 .«يف ذلؽ الققت
                                                                                       

(، مـ حديث 3281(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )2618أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)

 .ڤبـ طازب  الرباء

 (.2323أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (2)
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 :سهِ تط١ُٝ املد١ٜٓ بٝجسب 

وما جاء يف إحاديث أهنا يثرب ، وقد جاء الـفل طـ تسؿقة الؿديـة بقثرب

 .أو ما كان قبؾ الـفل، ففق مـ باب اإلخبار

 :«َأْن َيْرُمُؾقا إَْشَقاَط الثَّالَثةَ  ملسو هيلع هللا ىلص َفَلَمَرُهْؿ الـَّبِلُّ »: قوله

 .وهق دون الجري، هق اإلسراع يف الؿشل مع تؼارب الخطك: والرمؾ

 .والؿبتدطقـ الضالقـ، حرص الؿسؾؿ طؾك إغاضة طدوه مـ الؽافريـ: وفيه

 .أمر مؼصقٌد يف الشريعة، أن إغاضة الؿبتدطة: وفيه

، يستعقذ مـ شؿاتة إطداء ملسو هيلع هللا ىلصالتؼقي لدفع الشؿاتة وقد كان الـبل : وفيه

  كان رسقل»: قال ڤ فػل الصحقحقـ طـ أبل هريرة
ِ
ُذ مـ َجْفِد  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َيَتَعقا

َْطَداءِ  ْٕ َؼاِء َوُسقِء اْلَؼَضاِء َوَشَؿاَتِة ا  .«اْلَباَلِء َوَدَرِك الشا

 :«َيْرُمُؾقاَأْن  ملسو هيلع هللا ىلص َفَلَمَرُهْؿ الـَّبِلُّ »: قوله

َمؾ دون الجري وفقق الؿشل ويؽقن يف الثالثة ، وتؽقن خطاه متؼاربة، والرا

 .مـ الحجر إلك الحجر، إشقاط إُول مـ صقاف الؼدوم

وهق إدخال الرداء مـ تحت اإلبط إيؿـ ورفعف طؾك : وأما آضطباعُ 

 .ويؽقن يف السبعة إشقاط مـ صقاف الؼدوم، إيسر

َمؾ لؿرضوإن طجز   .أو لشدة زحام فؾقس طؾقف شلء، اإلكسان طـ الرا

  :سهِ ايسٌَ يًُهٞ 

فذهب بعضفؿ إلك ، وقد اختؾػ العؾؿاء يف حؽؿف لؾؿؽل إذا خرج لؾعؿرة

 .وذهب بعضفؿ إلك تجقيزه لؾؿؽل أيًضا، أن الرمؾ يؽقن لمفاقل

( 31120) شقبة أبل أخرجف ابـ ڤ طؿر ومـ مـع الؿؽل استدل بلثر ٓبـ

 .«طؿر ٓ يرمؾ إذا أهؾا مـ مؽة كان ابـ»: قال كافع
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فلحؽام طؿرة الؿؽل ، والصحقح أن هذا لقس فقف أهنؿ ٓ يرمؾقن يف طؿرهتؿ

 .كلحؽام طؿرة غقر الؿؽل

لؿا ، ولؽـ فقف أهنؿ إذا رجعقا مـ طرفات لطقاف اإلفاضة لقس طؾقفؿ رمؾ

َمؾ إكؿا يؽقن يف صقاف   .الؼدومقدمـاه مـ أن الرا

  :سهِ ايسٌَ يًٓطا٤ 

 ڤ طؿر ( طـ ابـ31330فػل مصـػ أبل شقبة )، ولقس طؾك الـساء رمؾ

 .«لقس طؾك الـساء رمؾ بالبقت وٓ بقـ الصػا والؿروة»: قال

ْكـَْقـ»: قوله ـَ الرُّ  :«َوَأْن َيْؿُشقا َما َبْق

ـْ َزْيدِ ، حتك ٓ يشؼ طؾقفؿ الجري ـْ  فَع ـِ َأْسَؾَؿ َط َسِؿْعُت : َأبِقِف َقاَل ْب

ـَ اْلَخطااِب  ُطَؿرَ  ـْ اْلَؿـَاكِِب َوَقْد »: َيُؼقُل  ڤْب َماَلُن اْلَقْقَم َواْلَؽْشُػ َط فِقَؿ الرا

لَ  َٓ َكَدُع َشْقًئا ُكـاا َكْػَعُؾُف َطَؾك َطْفِد  َأصا ْساَلَم َوَكَػك اْلُؽْػَر َوَأْهَؾُف َمَع َذلَِؽ  اهلُل اإْلِ

  َرُسقلِ 
ِ
 .(1)«ملسو هيلع هللا ىلص - اهلل

َفا»: قوله  :«إَّٓ اإِلْبَؼاُء َطَؾْقِفؿ: َوَلْؿ َيْؿـَْعُفْؿ َأْن َيْرُمُؾقا إَْشَقاَط ُكؾَّ

 .العؿؾ بإسباب والحػاظ طؾك الـػس مـ اإلجفاد: فيه

، ققاهؿ لفؿ اهلل  وحػظ، وبنضفار ققهتؿ، وقد أغاضقا الؽػار بسرطتفؿ

 .ولؿ يػضحفؿ مـ طدوهؿ
                                                                                       

ـَ »(، بؾػظ: 3603أخرجف اإلمام البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1) َمِؾ إِكاَؿا ُكـاا َراَءْيـَا بِِف الُؿْشِركِق َفَؿا َلـَا َولِؾرا

 »، ُثؿا َقاَل: «اهللُ  َوَقْد َأْهَؾَؽُفؿُ 
ُّ
ٌء َصـََعُف الـابِل

ْ
وأخرجف بؾػظف أحؿد برقؿ: «. َفالَ ُكِحبُّ َأْن كَتُْرَكفُ  ملسو هيلع هللا ىلصَشل

(. وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل 2132(، وابـ ماجف برقؿ: )3882(، وأبق داود برقؿ: )132)

اهلل، حقث قال:  (، لإلمام إلباين رحؿة3611داود إم برقؿ: ) (، وصحقح أبل112برقؿ: ) 

)إسـاده حسـ صحقح، وهق طؾك شرط مسؾؿ، وصححف الحاكؿ والذهبل طؾك شرصف. وأخرجف 

 بـحقه(. البخاري
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 .آقتصاد يف جؿقع الشمون: وفيه

والديـ ، حتك ٓ يؾحؼفؿ الضرر، لؿ يشؼ طؾقفؿ يف الرمؾ سبعا ملسو هيلع هللا ىلص فالـبل

 .مبـل طؾك جؾب الؿصالح ودفع الؿضار

كرجٍؾ ، فؿـ صاف دون سبعة فطقافف باصؾ، وإشقاط سبعة: صػة الطقاف

 .أراد أن يصؾل تحقة الؿسجد ركعة

 .صقفة واحدْ  وذهب بعض إحـاف إلك أكف لق صاف بالبقت

والصحقح أكف ، أكف يحسب لف صقاف، وبعضفؿ ذهب إلك أهنا ثالث صقفات

وتؽقن الؽعبة ، مـ الركـ إلك الركـ، ٓ يؽقن صقافا شرطًقا إٓ بسبعة أصقاف

 .طـ يسار الطائػ

ْكـَْقـ»: قوله ـَ الرُّ  .أي القؿاكققـ الركـ القؿاين والحجر إسقد: «َما َبْق

 :السائردٓلة لؾؿثؾ : وفيه

ـَ ُأريثثثثثِفؿُ   َوَتثثثثثَجؾُّدي لِثؾشثثثثثثثثثثاِمتق

 

 أّكثثثثل َلثثثثَريِب الثثثَدهرِ ٓ َأَتَضعَضثثثعُ  

فنكف يشؿت ، أو طدًوا، ٓسقؿا إذا كان حاسًدا، ٓ ُتظفر ٕخقؽ الضعػ 

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل وبسـة رسقل، اهلل وبديـ، ولؽـ أضفر لف العزة باهلل، بؽ

 .[331: آل طؿران] ﴾ۇۇ ڭ ڭ﴿: اهلل  كؿا قال، ولقؽـ حالـا معفؿ

 :وكؿا قال بعضفؿ

قا َطَؾك ُصؿِّ الَْحَصك َكَؿثًدا  َدْطُفْؿ َيَعضُّ

 

ـُ   ـْ َقْقلِثثِف ِطـْثثِدي َلثثُف َكَػثث ـْ َمثثاَت ِمثث  َمثث

 .طؾك ما كان ملسو هيلع هللا ىلص اهلل أن السـة بؼاء ما كان طؾك طفد رسقل: وفيه 

، أجؾفؿكحـ رمؾـا مـ ، فقؿا الرمالن؟ قد ذهب الؽػار: فاكظر لعؿر يؼقل

، مـ أجؾ أن يروا الؼقة فقـا إكؿا كشػـا - أي آضطباع - والؽشػ طـ الؿـاكب
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 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ومع ذلؽ ٓ كدع شقئا كـا كػعؾف طؾك طفد رسقل

 .رفؼ الراطل بالرطقة: وفيه

ـْ َرُسقلِ : قالت، ڤفعـ طائشة 
  َسِؿْعُت مِ

ِ
: َيُؼقُل فِل َبْقتِل َهَذا، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـْ َولَِل ، الؾُفؿَّ » تِل َشْقًئا َفَشؼَّ َطَؾْقِفؿْ َم ـْ َأْمرِ ُأمَّ ـْ َأْمِر ، َفاْشُؼْؼ َطَؾْقفِ ، ِم ـْ َولَِل ِم َوَم

تِل َشْقًئا َفَرَفَؼ بِِفؿْ   .(1)«َفاْرُفْؼ بِفِ ، ُأمَّ

طاِء الُْحطََؿةُ »: ڤ بـ طْؿروٍ  ومـ حديث َطائِذ  .أخرجف مسؾؿ، (2)«إِنَّ َشرَّ الرِّ

فؽـ متؿقًزا ، أو أصحابؽ، أو أبـاءك، إخقاكؽ أو، فنذا كـت راطًقا لطالبؽ

 .وٓ يؽقن العـػ إٓ يف وقتف وحاجتف، بالرفؼ

ـِ ، حديث َطْبَداهلل، وقد جاء يف فضؾ الطقاف َسِؿْعُت : َقاَل ، ُطَؿرَ  اْب

  َرُسقَل 
ِ
ـْ َصاَف بِاْلَبْقِت َلْؿ َيْرَفْع َقَدًما»: َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َّٓ ُكتَِبْت َوَلْؿ َيَضْع ُأْخَرى ، َم إ

ـْ َأْحَصك : َوَسِؿْعُتُف َيُؼقُل ، َوُرفَِعْت َلُف بَِفا َدَرَجةٌ ، َوُحطَّْت َطـُْف َخطِقَئةٌ ، َلُف َحَسـَةٌ  َم

 .(32661) أبل شقبة يف الؿصـػ أخرجف ابـ، (3)«ُسُبقًطا َكاَن َكَعْدِل َرَقَبةٍ 

 بؿؽة؟أم كثرة الصالة ، وقد اختؾػ العؾؿاء أيفؿا أفضؾ الطقاف

 .وهذا هق الصحقح، فذهب بعضفؿ إلك أن الطقاف يف حؼ أفاقل أفضؾ

بقـؿا الطقاف طبادة خاصة بالبقت ، ٕن الصالة طبادة يصؾقفا يف أي مؽان

 . [21: الحج] ﴾ڭ ڭ ۓ﴿: اهلل  قال، العتقؼ
                                                                                       

 (.3828أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (1)

 (.3810أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (2)

ـُ ُطَؿَر 2/331أخرجف البخاري معؾًؼا يف صحقحف: ) (3) ُيَصؾِّل لُِؽؾِّ » ڤ(، بؾػظ: َوَقاَل َكافٌِع، َكاَن اْب

ـِ  ـُ ُأَمقاَة: ُقْؾُت  َوَقاَل إِْسَؿاِطقُؾ « ُسُبقٍع َرْكَعَتْق ـْ َرْكَعَتِل ْب
: إِنا َطَطاًء َيُؼقُل: ُتْجِزُئُف الَؿْؽُتقَبُة مِ ْهِريِّ الطاَقاِف؟ لِؾزُّ

ـاُة َأْفَضُؾ   »َفَؼاَل: السُّ
ُّ
ـِ  ملسو هيلع هللا ىلصَلْؿ َيُطِػ الـابِل ٓا َصؾاك َرْكَعتَْق يف التعؾقؼات   وقال اإلمام إلباين«. ُسبُقًطا َقطُّ إِ

 (.2380) «الؿشؽاة»(، 322/ 2) «التعؾقؼ الرغقب»(، وارجع: 1681الحسان: صحقح لغقره برقؿ: )
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 .[26 :الحج] ﴾ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿ : اهلل قال

 :(15271أبل شقبة يف الؿصـػ ) وقد أخرج ابـ

 .«الطقاف لؾغرباء أحب إلل مـ الصالة»: بـ جبقر سعقد طـ

 .«والطقاف ٕهؾ أفاق أفضؾ، الصالة ٕهؾ مؽة أفضؾ»: وطـ مجاهد

 .بـ أرصلة لؽـف مـ صريؼ حجاج ڤ طباس وروي طـ ابـ

 :سهِ ايطٗاز٠ يًطٛاف 

 .ذهب جؿفقر أهؾ العؾؿ إلك اشرتاصف

 .وذهب بعضفؿ إلك وجقبف

 .وأن القاجب يلثؿ طؾك تركف، أن الشرط يبطؾ الطقاف برتكف، والػرق بقـ الؼقلقـ

إذ أكف لؿ يرد أمر مـ ، أن القضقء لؾطقاف سـة ولقس بقاجب: والصحقح

 .طؾك ما هق مؼرر يف أصقل الػؼف، والػعؾ ٓ يدل طؾك القجقب، بف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

وهؿ حديثقا طفد بتعؾؿ ، فقق مائة ألػ ملسو هيلع هللا ىلص ثؿ إن الذيـ حجقا مع الـبل

اهلل أصقف وأكا طؾك  لقجد مـ يسلل يا رسقل؛ فؾق أن القضقء واجب، الحج

 غقر وضقء ؟

 .اهلل اكتؼض وضقئل وأكا أصقف أو يا رسقل

فؾؿا لؿ يرد ذلؽ دل طؾك أن القضقء لؾطقاف لقس بقاجب وإكؿا هق سـة 

 .ملسو هيلع هللا ىلصلػعؾ الـبل 

سللت الحؽؿ وحؿاًدا ومـصقًرا »: طـ شعبة قال، أبل شقبة ويف مصـػ ابـ

 .وسؾقؿان طـ الرجؾ يطقف بالبقت طؾك غقر صفارة فؾؿ يروا بف بلًسا

إٓ أن ، أو مؿا يسؿك بإدوار العؾقية، ويجقز الطقاف بصحـ الؽعبة

 .اإلكسان كؾؿا قرب مـ الؽعبة كان ذلؽ أطظؿ يف كػسف وأسرع يف اكتفائف
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أو كان يحب أن ، ويجقز أن يؼطع الطقاف لؾقضقء إن كان يرى القضقء

 .القضقء يجدد

 .ويجقز أن يؼطعف لشرب الؿاء

 .ثؿ يستلكػ صقافف، وكذلؽ أن يؼطعف لصالة الػريضة مع الجؿاطة

  َرَأْيُت َرُسقَل »: قوله
ِ
ةَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل ـَ َيْؼَدُم َمؽَّ  .أي لحج أو طؿرة: «ِحق

ـَ إَْسَقدَ »: قوله ْك َل َما َيُطقُف  - إَذا اْسَتَؾَؿ الرُّ  .ٕكف يبدأ بف: «- َأوَّ

 .والخبب اإلسراع يف الؿشل، أي يرسؾ: «َيُخبُّ َثالَثَة َأْشَقاطٍ »: قوله

 .أن أول ما يؼقم هبا الحاج أو الؿعتؿر هق استالم الحجر: وفيه

، ولقس لف تحقة مسجد، الطقاف، وبعضفؿ يرى أن تحقة البقت العتقؼ

والصحقح أكف إذا أراد أن يجؾس قبؾ الطقاف صؾك ركعتقـ كؿا هق الحال يف 

ـْ َأبِل َقَتاَدةَ  بؼقة   إَْكَصاِريِّ  الؿساجد فَع
ـِ ِرْبِعل إَذا »: ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل َرُسقُل : َقاَل  ڤْب

َل َرْكَعَتْقـ  .متػؼ طؾقف، (1)«َدَخَؾ َأَحُدُكْؿ اْلَؿْسِجَد َفال َيْجِؾْس َحتَّك ُيَصؾِّ

 ۉ﴿: اهلل تعالك فنكف سقصؾل ركعتقـ بعد الطقاف لؼقل، وأما إذا صاف

 . [323: البؼرة] ﴾ېى ې ې ې

َواَفْؼُت َربِّل فِل َثاَلٍث ُقْؾُت َيا »: ڤَقاَل ُطَؿُر  ڤ ويف حديث جابر

ـْ َمَؼاِم إِْبَراِهقَؿ ُمَصؾًّك َفـََزَلْت  َرُسقَل 
 َلْق اتاَخْذَكا مِ

ِ
 ې ې ې ۉ﴿: اهلل

 .متػؼ طؾقف، «(2) [323: البؼرة] ﴾ېى

 إىل َت٢ ٜطتُس اؿاز ٚاملعتُس بايتًب١ٝ؟ 

 .أن يؾبل حتك يستؾؿ الحجر، والسـة لؾؿعتؿر أو الحاج
                                                                                       

 (.231(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )111أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)

 (.2111(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )102أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (2)
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بـ العاص مـ  بـ طؿرو طـ طبداهلل، يف حديث ضعقػ وقد جاء ذلؽ

وجاء مقققفا ، بـ شعقب طـ أبقف طـ جده طـ طؿرو، بـ أرصلة صريؼ حجاج

 .يرتؼل الحديث إلك الحسـ وبؿجؿقطفؿا ڤ طباس طـ ابـ

  :سهِ ايتط١ُٝ ٚايتهبري عٓد االضتالّ 

  طؿر زاد ابـ - اهلل أكرب - ويستحب لف إذا َقباؾ الحجر أو حاذاه أن يؽرب

 ملسو هيلع هللا ىلص وإن اكتػك بؿا ثبت طـ الـبل، فؿـ زاد التسؿقة ٓ ُيـؽر طؾقف - اهلل واهلل أكرب بسؿ -

 .ففق إولك

 مـ أيـ يبدأ الطقاف؟

 .ويف الحديث أن أول الطقاف يؽقن مـ الركـ

 ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ﴿: الركـقـ بؼقل وذهب بعضفؿ إلك أكف يدطق بقـ

 .﴾ ې ې ې ۉ ۉ ۅ
: بـ السائب اهلل وأما حديث طبد، يف ذلؽ شلء ملسو هيلع هللا ىلص وٓ يثبت طـ الـبل

يؼقل ما بقـ الركـقـ ما بقـ الركـقـ ربـا آتـا يف الدكقا  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل سؿعت رسقل»

بـ طبقد مقلك  ففق مـ صريؼ يحقك، «حسـة ويف أخرة حسـة وقـا طذاب الـار

 .وأبقه مجفقل، أبقفطـ ، السائب

ـْ َحبِقِب 21113أبل شقبة ) وقد أخرج ابـ ـِ َصْفَبانَ  ( َط َسِؿْعُت : َقاَل ، ْب

ِء اْلَؽؾَِؿاِت  َٓ ٓا َهُم قَرى إِ  ٴۇ ۈ﴿: ُطَؿَر َوُهَق َيُطقُف َحْقَل اْلَبْقِت َوَلْقَس َلُف ِهجِّ

 .[203: البؼرة] ﴾ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

  :ايطٛافسهِ ايدعا٤ ٚايرنس يف  

إٓ أن بعض أهؾ العؾؿ ، ولقست هـاك أدلة طؾك الدطاء يف الطقاف أو الؼراءة

وهذا هق إولك أن اإلكسان يستغؾ ، وبعضفؿ رغب بالدطاء، رخص بالؼراءة
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، ويػرج كربتف، يستجقب دطقتف اهلل  فؾعؾ، ذلؽ الؿقصـ لؾذكر والدطاء

 .ويصؾح حالف

 :«َيُخبُّ »: قوله

َمؾمـ الخبب وهق   .الجري الخػقػ الؿتؼارب الُخطا، الرا

 :«َثالَثَة َأْشَقاط»: قوله

 .أي ثالثة أصقاف

 .«صاف بقـ الصػا والؿروة»: وهؽذا يؼال يف الصػا والؿروة

 .فالطقاف بالؽعبة يشرتط فقفا أن يطقف مـ الركـ إلك الركـ فقؽقن واحد

ومـ الؿروة ، شقطإلك الؿروة  مـ الصػا، بقـؿا السعل بقـ الصػا والؿروة

 .إلك الصػا شقط

  :سهِ ايسٌَ ٚاـب 

َمؾ لقس بقاجب  .وإكؿا هق مـ الؿستحبات، والُخب والرا

ِة اْلَقَداِع َطَؾك َبِعقرٍ  ملسو هيلع هللا ىلص َصاَف الـَّبِلُّ »: قوله ل َحجَّ
 :«فِ

 .جقاز الطقاف راكبا: وفيه

 وأيفؿا أفضؾ؟

ن ؛ ذهب بعض أهؾ العؾؿ إلك تػضقؾ الطقاف راكبا  .صاف طؾقف ملسو هيلع هللا ىلص الـبلوذلؽٕ 

 .والذي يؽقن فقف اإلكسان خاشًعا خاضًعا أفضؾ، وذهب بعضفؿ إلك أن إسؿح

 .إذا كان يشؼ طؾقف الؿشل، والذي يظفر أكف قد يتعقـ الركقب

: ڤ طباس وذكر حديث ابـ «باب الؿريض يطقف راكًبا»: قال البخاري

أتك الركـ أشار إلقف كؾؿا ، «صاف بالبقت راكبا وهق طؾك بعقر ملسو هيلع هللا ىلص اهلل أن رسقل»

 .بشلء يف يده وكرب
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ويشؼ طؾقف أن ، أن الـاس كاكقا يجتؿعقن طؾقف ملسو هيلع هللا ىلص والسبب يف ركقب الـبل

 .وربؿا فعؾ ذلؽ لبقان أحؽام الحج، يدفعفؿ

  َشَؽْقُت إَِلك َرُسقلِ »: وطـ ُأمِّ َسَؾَؿَة َأكاَفا َقاَلْت 
ِ
َأكِّل َأْشَتؽِل َفَؼاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـْ 
  َوَراِء الـااِس َوَأْكِت َراِكَبٌة َقاَلْت َفُطْػُت َوَرُسقُل ُصقفِل مِ

ِ
ِحقـَِئٍذ ُيَصؾِّل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 .(1)«إَِلك َجـِْب اْلَبْقِت َوُهَق َيْؼَرُأ بِالطُّقِر َوِكَتاٍب َمْسُطقرٍ 

ِة اْلَقَداعِ »: قوله ل َحجَّ
 :«فِ

وقبؾ بعثتف ، لؿ يحج بعد بعثتف إٓ حجة القداع ملسو هيلع هللا ىلص بقان أن الـبل: وفيه

 .والصحقح أكف قد حج، اختؾػقا

: يف طرفات قال فؼؾُت  ملسو هيلع هللا ىلص أكف رأى الـبل، ڤمطعؿ  ويف حديث جبقر ابـ

« 
ِ
 .متػؼ طؾقف(2)«فؿا شلُكف هفـا، لؿـ الُحؿسِ  إنا هذا واهلل

 .كاكت تػقض إلك مزدلػة، قريش وما ولدت: والحؿس

 گ ک ک﴿: اهلل تعالك قال، أفاض إلك طرفة مع الـاس ملسو هيلع هللا ىلص والـبل

 . [311: البؼرة] ﴾گ گ گ

ـٍ »: قوله ـَ بِِؿْحَج ْك  :«َيْسَتِؾُؿ الرُّ

ـُ   .العصا الؿعؽقفة يتـاول هبا الراكب ما سؼط ويحرك هبا بعقره: الِؿْحَج

ـِ  ملسو هيلع هللا ىلص َلْؿ َأَر الـَّبلَّ »: قوله ـِ اْلَقَؿاكَِقْق ْكـَْق ـْ اْلَبْقِت إَّٓ الرُّ  :«َيْسَتِؾُؿ ِم

 .- اهلل طؾقفؿ رضقان - والتابعقـ، مـ الصحابة، طؾك هذا جؿاهقر العؾؿاء

الشعثاء  ( معؾًؼا طـ أبل3608فػل البخاري )، ڤ وخالػ يف ذلؽ معاوية
                                                                                       

 (.3226(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )161أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)

 (.3220(، مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3661أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (2)
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َْرَكاَن فؼال لف»: أكف قال ْٕ ـْ َيتاِؼل شقئا مـ اْلَبْقِت وكان ُمَعاِوَيُة َيْسَتؾُِؿ ا بـ  َوَم

ْكـَاِن ف ڤَطبااٍس  َٓ ُيْسَتَؾُؿ َهَذاِن الرُّ ٌء مـ اْلَبْقِت َمْفُجقًرا أكف 
ْ
ؼال لقس َشل

َبْقِر  وكان ـا  ڤبـ الزُّ ـا ُكؾاُف ُؿُف
 .«َيْسَتؾِ

والحؿد ، أن الركـقـ القؿاكققـ مبـقان طؾك ققاطد إبراهقؿ: والسبب يف ذلؽ

 .هلل رب العالؿقـ

 

 

  



              

 477 احلج كتاب
 

 

 اهلل ما غأٌ  ٓا زضْل»: رحدٓح

 د«...ّمل حتل أىت، الياع حلْا مً العنسٗ

 

ـْ َحْػَصَة َزْوِج الـَّبِلِّ  - 238 َفا َقاَلْت  ملسو هيلع هللا ىلص )َط   َيا َرُسقَل »: َأكَّ
ِ
َما َشْلُن الـَّاِس ، اهَّلل

ـْ ُطْؿَرتَِؽ َفَؼاَل  ـْ اْلُعْؿَرِة َوَلْؿ َتِحؾَّ َأْكَت ِم ْدُت ، إكِّل َلبَّْدُت َرْأِسل: َحؾُّقا ِم َوَقؾَّ

 .((1)«َفال َأِحؾُّ َحتَّك َأْكَحرَ ، َهْديِل

 .هق وضع شلء مـ إَدهان طؾك الشعر حتك يؽقن هابًطا: التؾبقد: ْدُت َرْأِسلَلبَّ 

l: 

ساق الؿصـػ الحديث لبقان وجقب إتؿام الـسؽ وطدم الخروج مـف إٓ 

 .لؾؿحصر بشروصف

أم ، ملسو هيلع هللا ىلص زوج الـبل، ڤبـ الخطاب  بـت طؿر هل: «ڤحػصة »: قوله

 .والعبادة، والصالح، مذكقرة بالخقر، الؿممـقـ

 »: َوُرِوَي 
ا
  ُثؿا َراَجَعَفا بَِلْمِر ِجبِْريَؾ ، َتْطؾِقَؼةً  َحْػَصةَ  َصؾاَؼ ، ملسو هيلع هللا ىلص َأنا الـابِل

اَمةٌ : َوَقاَل ، َلُف بَِذلَِؽ  اَمةٌ ، إِكاَفا َصقا  َزْوَجُتَؽ فِل اْلَجـاةِ ، َققا
َ
، إِْسـَاُدُه َصالٌِح ، (2)«َوِهل

 .أخرجف الطربي يف الؽبقر ولف صرق وشقاهد
                                                                                       

 (.3221(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3366أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)

(، وابـ ماجف برقؿ: 1360(، والـسائل يف ســف برقؿ: )2281أخرجف أبق داود يف ســف برقؿ: ) (2)

  َأنا َرُسقَل »(، بؾػظ مختصر، 2036)
ِ
، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام «َصؾاَؼ َحْػَصَة، ُثؿا َراَجَعَفا ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

والحاكؿ يف الؿستدرك برقؿ:  (،30/  2) «الحؾقة»، واخرجف بتؿامف أخرجف أبق كعقؿ يف القادطل 

 (.2002(، وهق يف الصحقحة لإلمام إلباين برقؿ: )6231)
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  َيا َرُسقَل »: قوله
ِ
 :«اهَّلل

إذ ٓ يـادوكف باسؿف حتك وهل  ملسو هيلع هللا ىلص ما طؾقف الصحابة مـ تعظقؿ الـبل: فيه

باسؿف مجردا وكذلؽ  ملسو هيلع هللا ىلص قد طتب طؾك مـ كادى محؿد اهلل  فنن، زوجتف

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿: مـ رفع صقتف طـد كدائف حقث قال

 ﮸ ﮶﮷ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ

       ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹

 .[1-2: الحجرات] ﴾ڭ          

ـْ ُطْؿَرتَِؽ »: قوله ـْ اْلُعْؿَرِة َولَْؿ َتِحؾَّ َأْكَت ِم َـّاِس َحؾُّقا ِم مرادها : «َما َشلُْن ال

ومـفؿ مـ أهؾ بحجة ، إذ أن مـفؿ مـ أهؾ بعؿرةٍ ، لؿاذا لؿ تصـع مثؾ صـقعفؿ

حؾقا وأكت ما زلت طؾك إحرامؽ ولقس وكؾفؿ قد ، ومـفؿ مـ أهؾ بحج، وطؿرة

أهؾ بعؿرٍة مػردٍة بؿعـك أكف تؿتع كؿا ففؿف بعضفؿ بؾ إكؿا  ملسو هيلع هللا ىلص معـك ذلؽ أن الـبل

 .يجؿع بقـ العؿرة والحج مـ حقث أن الؼارن، إلقف العؿرة أضافت

 .والعالؿ مـ الزوج وغقره، جقاز مراجعة الػاضؾ: وفيه

، وتؾبقد الرأس أن ُيقضع طؾقف شلٌء مـ الصؿغ: «إكِّل َلبَّْدُت َرْأِسل»: قوله

أو كحق ذلؽ مؿا يحػظف مـ الشعث بحقث يبؼك مجؿقًطا وٓ يؽقن ، أو العسؾ

 .ولقس مـ القاجبات، الؿستحبة وهق مـ الســ، بعد التؾبقد إٓ الحؾؼ غالًبا

تؽقن مـ والؼالئد ، الؿراد بف أكف طؾؼ يف هديف الؼالئد: «َوَقؾَّْدُت َهْديِل»: قوله

 :ويعؾؼقهنا يف أطـاق الفدي ٕمقرٍ ، والجؾقد، وربؿا ُوضع فقفا شلٌء مـ الـعال، وترٍ 

 .اهلل  إلضفار شعقرة: إول
 .حتك ُيعؾؿ أكف هدي: الثاين

 .فنذا ضاع أو ططب ُيرد إلك صاحبف أو يقصؾ إلك البقت العتقؼ
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قؾد هديف  ملسو هيلع هللا ىلص والصحقح أن الـبل، وكره بعضفؿ أن يؽقن التؼؾقد بالـعال

 .بالـعال وغقرها

 .كان يشعر هديف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل وهـا سـٌة أخرى مع التؼؾقد وهل اإلشعار فؼد ثبت أن

 .حتك يسقؾ مـف الدم، أن يؼَطع يف سـام البعقر يف شؼف إيسر: واإلشعار

 .وذهب الحـػقة إلك أن هذه ُمثؾة وٓ تجقز

 .والحديث رٌد طؾقفؿ

 :«َأْكَحرَ َفال َأِحؾُّ َحتَّك »: قوله

وهذا ُمشعٌر أكف ، وذلؽ يقم الـحر، أي فال يجقز أن أحؾ حتك أكحر هديل

 .ملسو هيلع هللا ىلص كان قارًكا

مع أن بعضفؿ ، أكف مـ ساق هديف ٓ يجقز لف أن يحؾ حتك يـحره: وفيه

 .لؽـ هذا الؼقل هق الذي طؾقف الجؿاهقر، خالػ يف هذه الؿسللة
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  أىصلت آٓ٘ املتع٘ يف نتاب»: رحدٓح

 د«...اهلل ففعلياٍا مع زضْل، اهلل تعاىل

 

ـْ ِطْؿَرانَ  - 239 ـٍ  )َط ـِ ُحَصْق   ُأْكِزَلْت آَيُة اْلُؿْتَعِة فِل كَِتاِب »: َقاَل ، ڤْب
ِ
اهَّلل

  َفَػَعْؾـَاَها َمَع َرُسقلِ . َتَعاَلك
ِ
ُمَفا ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل َوَلْؿ َيـَْف َطـَْفا َحتَّك ، َوَلْؿ َيـِْزْل ُقْرآٌن ُيَحرِّ

 .(1)«َقاَل َرُجٌؾ بَِرْأيِِف َما َشاء. َماَت 

ُف ُطَؿرُ »: ُيَؼاُل »: َقاَل اْلُبَخاِريُّ   .««إكَّ

  َوأََمَرَكا بَِفا َرُسقُل  - َيْعـِل ُمتَْعَة الَْحجِّ  - َكَزلَْت آَيُة الُْؿتَْعةِ »: َولُِؿْسؾِؿٍ 
ِ
ُثؿَّ لَْؿ َتـِْزْل  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

  َوَلْؿ َيـَْف َطـَْفا َرُسقُل آَيٌة َتـَْسُخ آَيَة ُمتَْعِة اْلَحجِّ 
ِ
 .َوَلُفَؿا بَِؿْعـَاُه(. «َحتَّك َماَت  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

l: 

 .ساق الؿصـػ الحديث لبقان اثبات الؿتعة يف الحج

ـٍ  ِطْؿَرانَ »: قوله ـِ ُحَصْق هق أبق ُكَجْقد كاكت ُتسؾؿ طؾقف الؿالئؽة فؾؿا : «ْب

 .طؾقف فؾؿا ترك طادت طؾك ما كاكت طؾقف اكتقى لؿ تسؾؿ

 َتَعاَلك ُأْكِزَلْت آَيُة اْلُؿْتَعِة فِل كَِتاِب »: قوله
ِ
 :«اهَّلل

 .ٓ متعة الـساء، الؿراد بالؿتعة هـا متعة الحج

  :سهِ َتع١ ايٓطا٤ 

 .يقم أوصاس ملسو هيلع هللا ىلص فنن متعة الـساء حرمفا الـبل
                                                                                       

 (.3226(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )1338أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)



              

 481 احلج كتاب
 

 وهق كؽاح الؿرأة إلك وقٍت ، الذي يػعؾقكف ويعاقروكف، وهل ديـ الروافض

 .محدد طؾك ُجعؾ، محددٍ 

 ،ملسو هيلع هللا ىلص وبؿا أوحاه إلك رسقلف، يف كتابف اهلل  أكـا متعبادون بؿا أكزل: وفيه

  .﴾ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ﴿: وآية الؿتعة هل ققه تعالك
 [316: البؼرة]

  َفَػَعْؾـَاَها َمَع َرُسقلِ »: قوله
ِ
 :«ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

ـِ  ـِ اْب َيَرْوَن َأنا اْلُعْؿَرَة فِل َكاُكقا »: َقاَل ، َطبااسٍ  أي بلمره وأقرهؿ طؾقفا فَع

ـْ َأْفَجِر اْلُػُجقرِ ، َأْشُفِر اْلَحجِّ 
َم َصَػًرا َوَيُؼقُلقنَ : َقاَل ، «مِ قَن اْلُؿَحرا : َوَكاُكقا ُيَسؿُّ

َبرْ  ـِ اْطَتَؿرْ ، َوَطَػا إََثرْ ، إَِذا َبَرَأ الدا َفَؼِدَم ، َواْكَسَؾَخ َصَػْر َحؾاِت اْلُعْؿَرُة لَِؿ

  َرُسقُل 
ِ
َفَلَمَرُهْؿ َأْن َيْجَعُؾقَها ، َوَأْصَحاُبُف َصبِقَحَة َرابِِعِف َوُهْؿ ُمَؾبُّقَن بِاْلَحجِّ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 َأيُّ ِحؾ  َكِحؾُّ ؟ َقاَل  َيا َرُسقَل : ُطْؿَرًة َقاُلقا
ِ
فُ »اهلل  .أخرجف مسؾؿ (1)«اْلِحؾُّ ُكؾُّ

ـْ َجابِرِ  ـِ َطْبدِ  وجاء َط   ْب
ِ
  َأْهَؾْؾـَا َمَع َرُسقلِ »: َقاَل ، ڤاهلل

ِ
بِاْلَحجِّ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ا ُصْػـَا  ِة َفَؾؿا ـْ ِذي اْلِحجا
َْرَبِع َلَقاٍل َخَؾْقَن مِ

ِ
َة ٕ َٓ َكْخؾُِطُف بُِعْؿَرٍة َفَؼِدْمـَا َمؽا َخالًِصا 

َػا َواْلَؿْرَوِة َأَمَرَكا َرُسقُل  ـَ الصا   بِاْلَبْقِت َوَسَعْقـَا َبْق
ِ
َأْن َكْجَعَؾَفا ُطْؿَرًة َوَأْن  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ٓا َخْؿٌس َفـَْخُرُج إَِلْقَفا َوَمذَ  ـَ َطَرَفَة إِ اكِقُركَا كَِحؾا إَِلك الـَِّساِء َفُؼْؾـَا َما بَقْـَـَا َلقَْس َبقْـَـَا َوبَْق

  َتْؼُطُر َمـِقًّا َفَؼاَل َرُسقُل 
ِ
َٓ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ُكْؿ َوَأْصَدُقُؽْؿ َوَلْق ََبرُّ َٕ َْحَؾْؾُت َفَؼاَل إِكِّل  َٕ  اْلَفْدُي 

َبَدِ  ُسَراَقةُ 
ِ
َٓ َبْؾ ٕ ََبٍد َفَؼاَل 

ِ
ـُ َمالٍِؽ َأُمْتَعتُـَا َهِذِه لَِعامِـَا َهَذا َأْم ٕ ََبدِ  ْب ْٕ  .(2)«ا

                                                                                       

 (.3210(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3361أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)

(، 2303بـحقه، وأخرجف البخاري برقؿ: ) (،3236ؿ برقؿ: )(، ومسؾ3283أخرجف البخاري برقؿ: ) (2)

(، وابـ 2803(، الـسائل يف ســف برقؿ: )3282. وأخرجف أبق داود برقؿ: )ڤمـ حديث ابـ طباس 

(، وقال: 3368داود إم برقؿ: ) (، والؾػظ لفؿ، وصححف إلباين يف صحقح أبل2180ماجف برقؿ: )
= 
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 .وأصحابف مؿا أمر بف أو أقره طؾقف القحل ملسو هيلع هللا ىلص أن الحجة ما كان طؾقف الرسقل: وفيه

ثثثل َطْصثثثرِِه ُثثثثؿَّ 
َؾثثثعْ َوَمثثثا َجثثثَرى فِ  اِصَّ

 

ُه َفْؾُقتََّبثثثثثثثثعْ    َطَؾْقثثثثثثثثثثثثثثِف إِْن َأَقثثثثثثثثثثرَّ

 »: ڤاهَّلل  بـ طبد وقال جابر 
ِّ
 .(1)«َواْلُؼْرآُن َيـِْزُل  ملسو هيلع هللا ىلص ُكـاا كَْعِزُل َطَؾك َطْفِد الـابِل

، (2)«َلْق َكاَن َشْقًئا َيـَْفك َطـُْف َلـََفاَكا َطـُْف اْلُؼْرآنُ »: َقاَل ُسْػَقانُ ، زاد إسحاق

 .أخرجف مسؾؿ

ُمَفا»: قوله  أي أن حؽؿفا ما زال ماضقا: «َوَلْؿ َيـِْزْل ُقْرآٌن ُيَحرِّ

دلقٌؾ طؾك الـسخ وأن الؼرآن يـسخ بعضف بعضا فؾق كزلت آية تـسخ : وفيه

لؽـ لؿا كان إمر بخالف ذلؽ لؿ ُيـسخ ، الؼقل بالؿتعة لؽان الؿتعقاـ الؼقل هبا

 .ملسو هيلع هللا ىلص وإلك رسقلف، اهلل حؽؿف إلكهذا الحؽؿ بحال إذ أن الـسخ 

: يؼقل اهلل  أهنا لق كاكت مؿـقطة لـزل الؼرآن ببقان حرمتفا إذ أن: وفيه

 . [1: الؿائدة] ﴾ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ﴿

 .لؿ يـف طـ متعة الحج ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  أي أن رسقل: «َولَْؿ َيـَْف َطـَْفا َحتَّك َماَت »: قوله

 .لؽان هنقف كاسًخا لؾؼرآن ملسو هيلع هللا ىلص فؾق هنك طـفا الـبلدلقٌؾ أن السـة تـسخ الؼرآن : وفيه

 چ چ چ﴿: قال تعالك ملسو هيلع هللا ىلص أن الشرع قد اكتؿؾ بؿقت الـبل: وفيه

 . [1: الؿائدة] ﴾ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

م ما كان مشروطا، فال يجقز بحاٍل أن ُيشرع مالؿ يؽـ مشروطا اهلل  فنن ،أو ُيحرا

 قد أتؿ الديـ وأكؿؾف وحػظف. 
                                                                                       

= 
 بـحقه. إسـاده صحقح. وأخرجف الشقخان

 (.3110(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3208أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)

 (.3110أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (2)
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 :«َرُجٌؾ بَِرْأيِِف َما َشاءَقاَل »: قوله

إن كان معؾقًما أو كان ذكره قد يمدي ، التعريض بعدم ذكر الؿخالػ: وفيه

 .إلك مػسدة

وكان يف هذا ، ڤالخطاب  والرجؾ الؿشار إلقف يف الحديث هق طؿر ابـ

 .الحال أمقر لؾؿممـقـ

 .أو الطعـ طؾقف، فلضفر طؿران السـة مع طدم التؽؾؿ يف أمقر الؿممـقـ

 .أن الرأي ٓ يؽقن مؿدوًحا إٓ إذا كان مقافًؼا لؾؽتاب والسـة: وفيه

ـٌ  َما َرآُه اْلُؿْسؾُِؿقَن َحَسـًا َفُفَق ِطـْدَ »: مسعقد قال طبداهَّلل ابـ  َحَس
ِ
، (1)«اهلل

 .أخرجف أحؿد

إٓ أن الؿخالػ ، أن ما خالػ الؽتاب والسـة مـ الرأي ففق مذمقم: وفيه

أجٌر طؾك اجتفاده وٓ ُيعـاػ كؿا أن الؿصقب الؿجتفد لف إذا كان مجتفًدا فؾف 

ـْ َطْؿِرو ـِ اْلَعاصِ  أجران فَع   َأكاُف َسِؿَع َرُسقَل  ڤ ْب
ِ
إَِذا َحَؽَؿ »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

، (2)«اْلَحاكُِؿ َفاْجَتَفَد ُثؿَّ َأَصاَب َفَؾُف َأْجَراِن َوإَِذا َحَؽَؿ َفاْجَتَفَد ُثؿَّ َأْخَطَل َفَؾُف َأْجرٌ 

 .أخرجف البخاري ومسؾؿ

 .وأن ذلؽ مـ الؿؿدوحات، الغقرة طؾك السـة: وفيه

طؿر  أن ٓ محاباة يف الديـ ولق كان الؿخالػ مـ كان فنن ابـ: وفيه

 .يف هذه الؿسللة ڤ وطؿران قد ردوا طؾك طؿر

طصؿف وطصؿ أفعالف  اهلل  إذ أن ملسو هيلع هللا ىلص اهلل أن الؿعصقم رسقل: وفيه
                                                                                       

برقؿ:  (، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل 1600أخرجف أحؿد يف مسـده برقؿ: ) (1)

 (، وقال: هذا حديث حسـ.812)

 (.3236(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )2132) أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: (2)
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 ڀ ڀ ڀ﴿: بؾ إكف وفؼف وسدده وأطاكف قال تعالك، الشرعطؿا يخالػ ، وأققالف

 .[1-1: الـجؿ] ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ

أكف مفؿا بؾغت فضقؾة اإلكسان فػعؾف وققلف مردود إلك الؽتاب : وفيه

 .وما خالػ ُرد، فؿا وافؼ فذاك، والسـة

 طؿربؾ هق طؿر كؿا هق ملخقٌذ بؼريـة الحال فنن : «(إكَُّف ُطَؿرُ »: )ُيَؼاُل : قوله

 َفنِكاُف َيْلُمُرَكا بِالتاَؿاِم َقاَل  إِْن َكْلُخْذ بِؽَِتاِب »: قال ڤ
ِ
 ﴾ڭڭ ڭ ڭ ۓ﴿: اهللُ  اهلل

 ،  [316: البؼرة]
ِّ
 .«َفنِكاُف َلْؿ َيِحؾا َحتاك َكَحَر اْلَفْدَي  ملسو هيلع هللا ىلص َوإِْن َكْلُخْذ بُِسـاِة الـابِل

باإلحالل  وأمره لفؿ لؾصحابة ملسو هيلع هللا ىلص ورأى أن ققل الـبل، ڤوهذا اجتفاٌد مـف 

ٓ تصؾح الؿتعتان إٓ لـا »: حقث قال ڤ وهق ققل أبل ذر، كان خاًصا هبؿ

 .(1)«خاصة أي متعة الـساء والحج

 (3221) مسؾؿ (،3361البخاري ) وهؽذا مؿـ هنك طـ الؿتعة طثؿان يف

 »: قال، بـ شػقؼ اهلل طـ طبد
ٌّ
َيْلُمُر هبا كان ُطْثَؿاُن َيـَْفك طـ اْلُؿْتَعِة وكان َطؾِل

 لؼد َطؾِْؿَت َأكاا قد َتَؿتاْعـَا مع رسقل
ٌّ
  َكؾَِؿًة ُثؿا قال َطؾِل

  فؼال ُطْثَؿاُن لَِعؾِل
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـَ   .«فؼال َأَجْؾ َوَلؽِـاا كـا َخائِِػق

 .أي َولُِؿْسؾٍِؿ يف صحقحف: «َولُِؿْسِؾؿٍ »: قوله

 .ذكر التػسقر لؿا يخشك مـ الخؾط: «- ُمتَْعةَ الَْحجِّ َيْعـِل  - َكَزلَْت آَيُة الُْؿتَْعةِ »: قوله

  َرُسقُل  َوَأَمَرَكا بَِفا»: قوله
ِ
 :«ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

 .أي صؾب مـفؿ فعؾفا

                                                                                       

 .(3221) أخرجف مسؾؿ (1)
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 ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ﴿: اهلل قال تعالك ٕكف مبؾغ طـ

 . [62: الؿائدة] ﴾ڈڈ ڎ ڎ ڌ
 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل يبادرون إلك صاطة رسقل ڤوكان الصحابة 

 :«َلْؿ َتـِْزْل آَيٌة َتـَْسُخ آَيَة ُمْتَعِة اْلَحجِّ ُثؿَّ »: قوله

  َوَلْؿ َيـَْف َطـَْفا َرُسقُل »: قوله
ِ
أي أن الحؽؿ فقفا محؽؿ : «َحتَّك َماَت  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

 ڻ ڻ ڻ ڻ﴿: ملسو هيلع هللا ىلص الـبل يف شلن اهلل  وقد قال، ولقس مـسقخ

 . [2: الحشر] ﴾ے ے ھ ھ ھھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة    َسِؿْعُت َرُسقَل : َقاَل  ڤَوَط
ِ
، َما َكَفْقُتُؽْؿ َطـْفُ »: َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـْ َقْبِؾُؽْؿ َكْثَرُة ، َوَما َأَمْرُتُؽْؿ بِِف َفْلُتقا ِمـُْف َما اْسَتَطْعُتؿْ ، َفاْجَتـُِبقهُ  ـَ ِم َؿا َأْهَؾَؽ الَِّذي َفنِكَّ

 .َرَواُه اْلُبَخاِريُّ َوُمْسؾِؿٌ ، (1)«َمَسائِِؾِفْؿ َواْختاَِلُفُفْؿ َطَؾك َأْكبَِقائِِفؿْ 

 بغقر لػظف، أي اتػؼا طؾك معـك هذا الحديث: «َوَلُفَؿا بَِؿْعـَاهُ »: قوله

  َتَؿتَّْعـَا َطَؾك َطْفِد َرُسقلِ »: قوله
ِ
 :«ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

 .والؿراد بف متعة الحج

 :«َقاَل َرُجٌؾ بَِرْأيِِف َما َشاء»: قوله

 .أي مخالًػا لدٓلة الؼرآن والسـة

والذي يظفر أكف لؿ يخالػ طؿر وحده يف هذه الؿسللة بؾ خالػ طثؿان أيًضا 

يف طدم جقاز الؿتعة أي ، كالؿـؽر طؾقف ڤتؿتع يف طفد طثؿان  ڤفنن طؾل 

 .متعة الَحج

، اهلل طؾقفؿ لؿ يؼع بقـفؿ التفاجر أن السؾػ رضقان: وفيه مً الفوائد
                                                                                       

 (.3112(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )2288أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)
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 .مع أن الحؼ واحد، آجتفاديف شلن مسائؾ يسقغ فقفا ، والتدابر، والتؼاصع

وطدم ، اهلل طؾقفؿ مـ تعظقؿ الديـ ما كان طؾقف الصحابة رضقان: وفيه

 .الؿحاباة فقف بخالف حال الـاس أن

لق أراد أن  ڤواإلكصاف فنن طؿر ، ما كان طؾقف أمراؤهؿ مـ العدل: وفيه

ومع ، وهق أمقره ولؿ يؽـ مـ طؿران إٓ السؿع والطاطة، يمدب طؿران ٕدبف

 .ذلؽ لؿ يصـع شقئا مـ ذلؽ

َقاَل َرُجٌؾ بَِرْأيِِف »: يف الدفاع طـ السـة فنن ققلف أكف يجقز بعض الحدة: وفيه

 .ُمشِعٌر أكف تؽؾؿ هبذا الؽالم مع الغضب، «َما َشاء

وهنك  ملسو هيلع هللا ىلص والـفل ففؿ يؼقلقن لق أمر هبا الـبل، تعظقؿ الصحابة لألمر: وفيه

 .والؿؼال، آلتزام وهذا ققلفؿ بؾسان الحاللؽان مـا  ملسو هيلع هللا ىلص طـفا الـبل

طؾك ، والعؾؿاء، والعجب أن تجد كثقًرا مـ الـاس يؼدم أققال الػؼفاء

 .والقرع، والػفؿ، وهذا مـ قؾة العؾؿ، القحل الشريػ

التؼؾقد إطؿك فنن بعضفؿ قد أوجب : والسبب يف سؾقك هذا السبقؾ القطر

وبعضفؿ أوجب طؾك كػسف ، إٓ بؿا قالف أحؿد هلل  طؾك كػسف أن ٓ يتعبد

وبعضفؿ بؿا قال أبق ، هلل إٓ بؿا قالف مالؽ وبعضفؿ بؿا قال الشافعل أن ٓ يتعبد

بؿا ثبت طـ ، جؿقًعا هلل  والصحقح يف هذه الؿسللة أن كتعبد، حـقػة

 .شرطا لـا، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل

ومـ شاء ، شاء تؿتعاهلل لفذه إمة حقث كقع لفؿ الـسؽ فؿـ  رحؿة: وفيه

 .والـاس تتػاوت هؿؿفؿ، وهذا مـ السعة يف الديـ، ومـ شاء أفرد، قرن

 ٕن الؿػرد ُيؾَزم، مـ حقث الؿشؼة قد يؽقن مـ أشؼفا: والحؼ أن اإلفراد
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 .بؿالزمة ثقاب اإلحرام لػرتة مـ الزمـ حتك يحؾ

إلك ، أهؾٍ واتقان ، ولبس، وصقب، وهذا وقٌت يحتاج إلك مزيد اكتباه مـ قص

 .غقر ذلؽ

 .إحرامف طؾك بآستؿرار فقُؾَزم اإلحرام بؼؿقص متؼؿص وهق شلء لف حصؾ وربؿا

أو قصر ، ُيحِرم مـ الؿقؼات حتك إذا اكتفك مـ السعل حؾؼ: بقـؿا الؿتؿتع

وإن كان لف أهؾ طاشرهؿ إذا ، ويتطقب، ويشرب، ثؿ حؾ لف كؾ شلء يلكؾ

 .وكلكف يف بؾده، أحب

 التؿتع طؾك غقره أكف ومـ أوجف تػضقؾ، جؿع بقـ إمريـ: وهؽذا الؼارن

 .مخالػة لؾؿشركقـ

، إرض ٕن الؿشركقـ كاكقا َيَرْون العؿرة يف أشفر الحج مـ أفجر الػجقر يف

ـِ  ـِ اْب ـْ َأْفَجِر ، َكاُكقا َيَرْوَن َأنا اْلُعْؿَرَة فِل َأْشُفِر اْلَحجِّ »: َقاَل  ڤ، َطبااسٍ  فَع
مِ

 .(1)«اْلُػُجقرِ 

وكان الؿشركقن إذا قدمقا مؽة لؿ يسعقا بقـ الصػا والؿروة يتحرجقن مـ 

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿: اهلل  ذلؽ فلكزل

 .[338]البؼرة:  ﴾ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

بؾ هق ركـ مـ أركان ، ولقس معـك رفع الجـاح أن الطقاف هبؿا مستحب

أن »: (2)كؿا يف حديث طائشة يف الصحقحقـ الحج والعؿرة ٓ يجقز التػريط فقف

 َتَعاَلك َأَرَأْيِت َقْقَل : َفُؼْؾُت َلَفا ڤَسَلْلُت َطائَِشَة : قال، ُطْرَوةُ 
ِ
 ڎ ڎ ڌ﴿: اهلل

                                                                                       

 (.3210(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3361أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)

 (.3222(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3611أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (2)
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، [338: البؼرة] ﴾ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

َػا  َٓ َيُطقَف بِالصا  َما َطَؾك َأَحٍد ُجـَاٌح َأْن 
ِ
بِْئَس َما ُقْؾَت َيا : َقاَلْت ، َوالَؿْرَوةِ َفَقاهلل

ـَ  ْلَتَفا َطَؾْقفِ ، ُأْختِل اْب َف : َكاَكْت ، إِنا َهِذِه َلْق َكاَكْت َكَؿا َأوا َٓ َيَتَطقا َٓ ُجـَاَح َطَؾْقِف َأْن 

تِل ، ُيِفؾُّقَن لَِؿـَاَة الطااِغَقةِ َكاُكقا َقْبَؾ َأْن ُيْسؾُِؿقا ، َوَلؽِـاَفا ُأْكِزَلْت فِل إَْكَصارِ ، بِِفَؿا الا

َػا َوالَؿْرَوةِ ، َكاُكقا َيْعُبُدوَكَفا ِطـَْد الُؿَشؾاؾِ  ُج َأْن َيُطقَف بِالصا ـْ َأَهؾا َيَتَحرا ، َفَؽاَن َم

ا َأْسَؾُؿقا   َسَلُلقا َرُسقَل ، َفَؾؿا
ِ
ـْ َذلَِؽ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل   َيا َرُسقَل : َقاُلقا، َط

ِ
ُج إِكاا كُ ، اهلل ـاا َكَتَحرا

َػا َوالَؿْرَوةِ  ـَ الصا  ﴾ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ﴿: اهلُل َتَعاَلك َفَلْكَزَل ، َأْن َكُطقَف َبْق
ـا َرُسقُل »: ڤأَيَة َقاَلْت َطائَِشُة . [338: البؼرة]   َوَقْد َس

ِ
، الطاَقاَف َبْقـَُفَؿا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

َقاَف  ََحٍد َأْن َيْتُرَك الطا
ِ
اهلُل َحجا  َما َأَتؿا »: َفَؼاَلْت : ولػظ مسؾؿ، «َبْقـَُفَؿاَفَؾْقَس ٕ

َػا َواْلَؿْرَوةِ  ـَ الصا َٓ ُطْؿَرَتُف َلْؿ َيُطْػ َبْق َفاَل : َوَلْق َكاَن َكَؿا َتُؼقُل َلَؽانَ ، اْمِرٍئ َو

َف بِِفَؿا َٓ َيطاقا  .«ُجـَاَح َطَؾْقِف َأْن 

 :أعُاٍ اؿر 

 .وهق الؿسؿك بققم الرتوية، مـ الققم الثامـ وأطؿال الحج لؾؿتؿتع تبدأ

 .وأما أطؿال الحج لؾؼارن والؿػرد فتبدأ مـ الؿقؼات

 .ويبؼك يف إحرامف إلك يقم الرتوية، ا لف مع العؿرةفَقفؾ بالحج َقاركً 

 .ويقم الرتوية هق الققم الثامـ مـ ذي الحجة

والؿغرب ، فقصؾل فقفا الظفر والعصر، يستحب لؾحاج أن يتقجف إلك مـك

 .كؾ صالٍة يف وقتفا، قصًرا، والػجر، والعشاء

وٓ قصر يف ، وقد اختؾػ العؾؿاء يف هذا الؼصر فسؿاه بعضفؿ قصر الـُُسؽ

 .الشرع اسؿف قصر الـسؽ
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 .وهذا هق الصحقح، كان مسافًرا ملسو هيلع هللا ىلص ٕن الـبل، بلكف قصر السػر: وققؾ

والؿسافة لقست مسافة ، قصًرا ملسو هيلع هللا ىلص إٓ أكف ُيشؽؾ أن أهؾ مؽة صؾقا مع الـبل

فػل هذا الزمان تؽاد أن تؽقن ، فضاًل طـ هذا الزمان، قصر يف ذلؽ الزمان

 .مـازل الششة مؾتصؼة بالجؿرات

كؿا ، صؾك بالـاس يف فتح مؽة ملسو هيلع هللا ىلص والذي يرتجح يف هذه الؿسللة أن الـبل

  َغَزْوُت َمَع َرُسقلِ »: قال ڤبـ حصقـ  جاء طـ طؿران
ِ
َعُف َوَشِفْدُت مَ ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـِ ، اْلَػْتَح  ٓا َرْكَعَتْق َٓ ُيَصؾِّل إِ َة َثَؿاكِل َطْشَرَة َلْقَؾًة  َيا َأْهَؾ اْلَبَؾِد : َوَيُؼقُل ، َفَلَقاَم بَِؿؽا

 .(1)«َصؾُّقا َأْرَبًعا َفنِكاا َقْقٌم َسْػرٌ 

ـِ : (2/206) «الؿقصل»وروى مالؽ يف  ـْ اْب ـْ َسالِؿِ  َط ـِ َطْبدِ  ِشَفاٍب َط   ْب
ِ
اهلل

ـْ َأبِقِف َأنا ُطَؿرَ  ـَ اْلَخطااِب  َط ـِ ُثؿا َيُؼقُل »: ْب َة َصؾاك بِِفْؿ َرْكَعَتْق َيا : َكاَن إَِذا َقِدَم َمؽا

قا َصاَلَتُؽْؿ َفنِكاا َقْقٌم َسْػرٌ  َة ! َأتِؿُّ  .(2)«َأْهَؾ َمؽا

 .قصر كؿا كؼصر فـحـ ،الؿؽل وغقر ،الؿؽل معف أصحابف وقصر ملسو هيلع هللا ىلص الـبل - وقصر

 :سهِ بكا٤ اؿاز يف ٢َٓ إىل غسٚم ايػُظ يف ّٜٛ ايتاضع 

 .ويستحب لؾحاج أن يبؼك يف مـك إلك شروق الشؿس يقم التاسع

ـْ ُبَؽْقرِ ، وهق يقم طرفة تقجف إلقفا، فنذا كان يقم التاسع ـْ  فَع ـِ َطَطاٍء َط ْب

ـِ  َطبْدِ  ْحَؿ ـْ َأْهِؾ  الرا
ـِ َيْعَؿَر َأنا كَاًسا مِ   َكْجٍد َأَتْقا َرُسقَل ْب

ِ
َوُهَق بَِعَرَفَة َفَسَلُلقُه  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـْ َجاَء َلْقَؾَة َجْؿٍع َقْبَؾ ُصُؾقِع اْلَػْجِر َفَؼدْ  َأْدَرَك اْلَحجا  َفَلَمَر ُمـَاِدًيا َفـَاَدى اْلَحجُّ َطَرَفُة َم
                                                                                       

إم برقؿ:  داود لإلمام إلباين  (، وهق يف ضعقػ أبل3221أخرجف أبق داود يف ســف برقؿ: ) (1)

 -وهق ابـ جدطان  -بـ زيد  (، حقث قال: وهذا إسـاد ضعقػ، رجالف ثؼات رجال مسؾؿ؛ غقر طؾل223)

 (.2/63)«مختصره»، وبف أطؾف الؿـذري يف «التؼريب»وهق ضعقػ؛ كؿا يف 

 (.3160، 113أخرجف مالؽ يف الؿقصل برقؿ: ) (2)
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ـِ َفاَل إِْثؿَ  َؾ فِل َيْقَمْق ـْ َتَعجا َر َفاَل إِْثَؿ َطَؾْقفِ  َأيااُم مِـًك َثاَلَثٌة َفَؿ ـْ َتَلخا  .(1)«.َطَؾْقِف َوَم

أي ساطة مـ لقؾ أو هنار إلك فجر يقم الـحر  فؿـ تقسر لف القققف يف طرفة

ٕن ؛ إٓ أن مـ القاجبات أن يبؼك يف طرفة إلك غروب الشؿس، فؼد صح حجف

، اهلل  يدطقا ويؾبل ويذكر، بؼل يف طرفة إلك غروب الشؿس ملسو هيلع هللا ىلص الـبل
وهق الؿؽان الؿعروف ، جعؾفا بقـف وبقـ الؼبؾة، مققػف طـد الصخرات وكان

 .شرقل جبؾ الرحؿة

  :سهِ ْصٍٚ منس٠ 

فؼد أمرهؿ أن يـصبقا ، يف ذلؽ الققم أكف كزل إلك َكِؿرة ملسو هيلع هللا ىلص ومـ هدي الـبل

فـزل فقفا حتك إذا زالت الشؿس قام وصؾك بالـاس الظفر ، لف خقؿة يف كؿرة

 .وكان الجؿع جؿع تؼديؿ - جؿعا وقصرا - والعصر

وهذا دلقٌؾ طؾك أكف لؿ يصِؾ الجؿعة يف ذلؽ ، وخطب الـاس بعد الصالة

كؿا يف  -  - الققم مع أن حجة القداع صادفت أهنا كاكت الجؿعة مع الـبل

ـَ القفقِد لعؿرَ : ڤطباس  حديث طؿر وابـ ـَ : قال رجٌؾ م لق ، يا أمقَر الؿممـِق

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ﴿: أيةُ أنا طؾْقـا كزلْت هذه 

كزلْت هذِه  يقمٍ  إين ٕطؾُؿ أيا : فؼال طؿرُ ، طقًدا ذلَؽ الققمَ  ٓتاخْذكا، ﴾ڎ ڌ ڌ

 .(2)«جؿعةٍ  يقمِ  يف، كزلْت يقَم طرفةَ ، أيةُ 

وإٓ صؾك يف طرفات يف ، فنذا صؾك الظفر والعصر وتقسر لف ذلؽ يف َكِؿرة

 .لؾدطاء والذكر ثؿ يتقجف لؾقققف والتػرغ، أي مؽان مـف
                                                                                       

(، 1036(، والـسائل برقؿ: )881(، والرتمذي يف ســف برقؿ: )3111أخرجف أبق داود يف ســف برقؿ: ) (1)

 (.100برقؿ: ) (، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل 1033وابـ ماجف برقؿ: )

 (.1032(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )13أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (2)
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ـْ َجابِرٍ   ، فَع
ا
َفا َمْقِقٌػ ، َوَقْػُت َهاُهـَا بَِعَرَفةَ »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص َأّن الـابِل ، َوَطَرَفُة ُكؾُّ

َفا َمْقِقٌػ ، َوَوَقَػْت َهاُهـَا بَِجْؿعٍ   .أخرجف مسؾؿ، (1)«َوَجْؿٌع ُكؾُّ

 :أفطٌ ايرنس يف ّٜٛ عسف١ 

َٓ إَِلَف »: وأفضؾ الذكر، والدطاءوالسـة يف ذلؽ الققم أكف يؽثر مـ الذكر 

 َّٓ َٓ َشرِيَؽ َلفُ  إِ  .««َلُف الُؿْؾُؽ َوَلُف الَحْؿُد َوُهَق َطَؾك ُكؾِّ َشْلٍء َقِديرٌ ، اهَّللُ َوْحَدُه 

ـْ َطْؿِرو ـِ ُشَعْقٍب  فَع ـْ َأبِقفِ ، ْب هِ ، َط ـْ َجدِّ  ، ڤ، َط
ا
َخْقُر »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص َأنا الـابِل

َطاِء ُدَطاُء  ـْ َقْبِؾل، َيْقِم َطَرَفةَ الدُّ َّٓ : َوَخْقُر َما ُقْؾُت َأَكا َوالـَّبِقُّقَن ِم َٓ  َٓ إَِلَف إِ اهَّللُ َوْحَدُه 

 .(2)«َلُف الُؿْؾُؽ َوَلُف الَحْؿُد َوُهَق َطَؾك ُكؾِّ َشْلٍء َقِديرٌ ، َشرِيَؽ َلفُ 

ومـ ، مزدلػةفنذا غربت الشؿس وتقؼـ غروهبا كََػر إلك : وقت الـػر مـ طرفة

 .جاز لف القققف بالؾقؾ ما لؿ يطؾع فجر يقم الـحر، لؿ يتقسر لف القققف يف الـفار

سِ  ُطْرَوةَ  كؿا حديث ـِ ُمَضرِّ ـِ َأْوسِ  ْب ـِ َحاِرَثةَ  ْب  َقاَل  ْب
ِّ
ٍم الطااِئل َٓ ـِ  َأَتْقُت »: ْب

  َرُسقَل 
ِ
اَلِة  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ـَ َخَرَج إَِلك الصا  إِكِّل ِجْئُت  َفُؼْؾُت َيا َرُسقَل بِاْلُؿْزَدلَِػِة ِحق

ِ
اهلل

ٓا َوَقْػُت  ـْ َحْبٍؾ إِ
 َما َتَرْكُت مِ

ِ
ْ َصقٍِّئ َأْكَؾْؾُت َراِحَؾتِل َوَأْتَعْبُت َكْػِسل َواهلل

ـْ َجَبَؾل
مِ

ـْ َحجا َفَؼاَل َرُسقُل 
  َطَؾْقِف َفَفْؾ لِل مِ

ِ
ـْ َشِفَد َصاَلَتـَا َهِذِه َوَوَقَػ مَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َعـَا َحتَّك َم

ُف َوَقَضك َتَػَثفُ   (3)،«َكْدَفَع َوَقْد َوَقَػ بَِعَرَفَة َقْبَؾ َذلَِؽ َلْقاًل َأْو َكَفاًرا َفَؼْد َأَتؿَّ َحجَّ
                                                                                       

 (.3238ف برقؿ: )أخرجف مسؾؿ يف صحقح (1)

(، وهق يف 1383(، والرتمذي يف ســف برقؿ: ) 216/  122/  3) «الؿقصل»أخرجف مالؽ يف  (2)

 .(، لإلمام إلباين 3301الصحقحة برقؿ: )
(، 1013(، والـسائل برقؿ: )813(، والرتمذي يف ســف برقؿ: )3130أخرجف أبق داود يف ســف برقؿ: ) (3)

(، وقال: هذا 121برقؿ: ) (، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل 1036وابـ ماجف برقؿ: )

 حديث صحقح طؾك شرط الشقخقـ ولؿ يخرجاه.
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 .أخرجف أبق داود والرتمذي والـسائل وأحؿد

أكف يدخؾ الػجر وقد خرج مـ طرفة بحقث يؽقن ، والؿراد بشفقد الصالة

 .وققفف بالؾقؾ

وهل فنذا اكتفك مـ أطؿال الققم التاسع تقجف إلك مزدلػة : مزدلػة التقجف إلك

الحج  يف اهلل  فؼد جؿع، بخالف طرفات فؾقست بؿشعٍر حرام، مشعر حرام

ولفذا كان الؿؽل إذا أراد أن يعتؿر تعقـ طؾقف الخروج ، بقـ مشعر حرام ومشعر حالل

 .يجؿع بقـ الحؾ والحرممـ أجؾ العؿرة حتك ؛ أو إلك غقره مـ الحؾ، إلك التـعقؿ

، وهل مـ الحؾ، ٕكف سقخرج إلك طرفات؛ أما يف الحج فنكف َيفؾ مـ بقتف

 . [318: البؼرة] ﴾ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿: اهلل  قال

فنذا قدم مزدلػة اسُتحب لف أن يبادر بصالة الؿغرب والعشاء : أطؿال مزدلػة

يؿؽـ يف ذلؽ ٕن جؿع التؼديؿ ٓ ، ويؽقن الجؿع جؿع تلخقر، جؿًعا وقصًرا

إذ أن الـَْػر حقـ غروب الشؿس فال يصؾ إٓ يف وقت متلخر ٓسقؿا إذا ، الحال

أما إذا كان طؾك ، والؿتعجؾ قد يحتاج إلك ساطتقـ أو قريب مـ ذلؽ، كان ماشًقا

 .أو كحق ذلؽ فؼد يصؾ يف غضقن دقائؼ، أو طؾك الؼطار، الباصات

وٓ ، والعشاء ركعتقـ، ًثافالجؿع يف الجؿؾة جؿع تلخقر يصؾل الؿغرب ثال

 .- التـػؾ بقـفؿا ملسو هيلع هللا ىلص ٕكف لؿ يثبت طـ الـبل؛ يسبح بقـفؿا

 ملسو هيلع هللا ىلص بؾ إن الـبل، يف تؾؽ الؾقؾة بادر إلك الـقم ملسو هيلع هللا ىلص فنن الـبل، ثؿ يبادر إلك الـقم

ـٌ يف حديث جابر  .لؿ يؼؿ تؾؽ الؾقؾة لؼقام الؾقؾ كؿا هق مبق

فقحتاج الحاج إلك مزيد مـ الؼقة ، ققؾ ٕن يف يقم الـحر كثقر مـ إطؿال

 .وٓ يتلتك ذلؽ إٓ مع الـقم الؿبؽر، والـشاط
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لصالة ، فنذا قام لصالة الػجر اسُتحب لف أن يتقجف إلك الؿشعر الحرام

 .وإن لؿ يتقسر الؿشعر الحرام صؾك حقث هق، الػجر

َفا ، َوَقْػُت َهاُهـَا بَِعَرَفةَ »: يؼقل ملسو هيلع هللا ىلص والـبل َوَوَقَػْت َهاُهـَا ، َمْقِقٌػ َوَطَرَفُة ُكؾُّ

َفا َمْقِقٌػ ، بَِجْؿعٍ   .«َوَجْؿٌع ُكؾُّ

  اهلل يذكر، فنذا ما صؾك الػجر استُحب لف أن يبؼك قؾقاًل حتك يصػر الػجر

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿: لؼقلف تعالك

 گ گ گ گ ک کک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

 .[311، 318]البؼرة:  ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

 مزدلػة؟متك يخرج الحاج مـ 

ٕن الؽػار كاكقا ٓ يـػرون مـ ، ثؿ يخرج مـ مزدلػة قبؾ شروق الشؿس

 .(1)«أْشِرْق َثبقَر كقَؿا ُكِغقرُ »: مزدلػة إٓ بعد الشروق وكاكقا يؼقلقن

 .جبٌؾ بجاكب مزدلػة: وثبقر

  :سهِ املبٝت يف َصديف١ 

رخص  ملسو هيلع هللا ىلص والدلقؾ طؾك وجقبف أن الـبل، والؿبقت يف مزدلػة واجٌب 

 .لؾَضَعػة أن يـػروا مـ الؾقؾ

َفَؼاَمْت ، َأكاَفا َكَزَلْت َلْقَؾَة َجْؿٍع ِطـَْد الُؿْزَدلَِػةِ »: ڤويف حديث َأْسَؿاَء 

  َيا»: َفَصؾاْت َساَطًة ُثؿا َقاَلْت ، ُتَصؾِّل
ا
َفَصؾاْت ، َٓ : ُقْؾُت ، «َهْؾ َغاَب الَؼَؿُر؟، ُبـَل

  َيا»: َساَطًة ُثؿا َقاَلْت 
ا
، «َفاْرَتِحُؾقا»: َقاَلْت ، َكَعؿْ : ُقْؾُت ، «َهْؾ َغاَب الَؼَؿُر؟ ُبـَل

ْبَح فِل َمـِْزلَِفا، َحتاك َرَمِت الَجْؿَرةَ ، َفاْرَتَحْؾـَا َوَمَضْقـَا ، ُثؿا َرَجَعْت َفَصؾاِت الصُّ
                                                                                       

 (.3681أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)
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ٓا َقْد َغؾاْسـَا: َفُؼْؾُت َلَفا   َيا»: َقاَلْت ، َيا َهـَْتاُه َما ُأَراَكا إِ
ا
  إِنا َرُسقَل ، ُبـَل

ِ
َأِذَن  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـِ  ُع وهذا يؽقن يف الغالب يف الساطة الثاكقة بعد مـتصػ الؾقؾ ويجقز ، (1)«لِؾظُّ

 .قبؾف إلك مـتصػ الؾقؾ

: ڤ والدلقؾ طؾك ذلؽ أن طائشة، والشققخ، وإصػال، هؿ الـساء: والَضَعػة

أن تؽقن أخذت ، ثؿ تؿـت بعد ذلؽ ملسو هيلع هللا ىلص لؿ تلخذ بالرخصة وبؼقت مع الـبل»

 .«بالرخصة ودفعت مع الَضَعػة

 .ويدخؾ يف الَضَعػة الؿرافؼ لفؿ

مع أن الصحابة كان  ملسو هيلع هللا ىلص وهذا هق صـقع الـبل، ويبؼك الحاج طؾك تؾبقتف

 .فؼد لزم تؾبقتف حتك رمك جؿرة العؼبة ملسو هيلع هللا ىلص أما الـبل، والؿؾبل، مـفؿ الؿؽرب

 .مـك هق رمل جؿرة العؼبةفلول ما يؼقم بف الحاج مـ أطؿال يقم الـحر إذا وصؾ 

 .إلك جفة مؽة، هل الجؿرة إخقرة بالـسبة لؿـك: وجؿرة العؼبة

 .ٕهنا كاكت يف العؼبة يف آخر الجبؾ: سؿقت بجؿرة العؼبة

 :ٚاؾُسات ثالخ 

 .ثؿ الؽربى، ثؿ القسطك، الجؿرة الصغرى

وإكؿا ، والجؿرة الصغرى والقسطك ٓ ُترمك يقم الـحر: رمل يقم الـحر

يؽرب مع كؾ حصاة ويستحب لف أن ، يرمقفا بسبع حصقات، ترمك جؿرة العؼبة

يرمقفا مـ الجفة ، بؿعـك أن يؽقن يسار جؿرة العؼبة، تؽقن الؽعبة طـ يساره

 .ويجعؾ الؽعبة طـ يساره ويرمل، التل تؽقن إلك جفة العزيزية أن

ـْ ، لؽـ مـ باب السـة، وإن رمك مـ الجفات إخرى صح رمقف   َطْبدِ فَع
ِ
اهلل

                                                                                       

 (.3213(، وأخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3621أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)
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ـِ اْلَقاِدي ڤ َمْسُعْقدٍ  اْبـ ـْ َبْط
َهَذا َوالاِذي ٓ إَِلَف َغْقُرُه »: َقاَل ، َأكاُف َرَمك اْلَجْؿَرَة مِ

 .متػؼ طؾقف (1)«َمَؼاُم الاِذي ُأْكِزَلْت َطَؾْقِف ُسقَرُة اْلَبَؼَرةِ 

 .والسـة أن ُترمك ضحك: وقت الرمل يقم الـحر

أو بعد ، يستحب لف أن يؽقن رمقف بعد الشروق، وكذلؽ أصحاب الثؼؾ

 .صؾقع الػجر وإن رمك قبؾ ذلؽ صح رمقف

ثؿ يستحب لف يف ذلؽ الققم أن يؽقن ترتقب أطؿال الحج : أطؿال يقم الـحر

إٓ أكف قد يتعذر ، ثؿ الحؾؼ، ثؿ الذبح، الراء الرمل: [ح. ذ. طؾك هذا القجف ]ر

 .ؿجازر بعقدة مـ الؿؽانٓ سقؿا وال، الذبح بعد الرمل مباشرة

ـْ َطْبدِ  كؿا، ٓ حرج وإن قدم وأخر   جاء َط
ِ
ـِ َطْؿِرو اهلل ـِ اْلَعاصِ  ْب : َأكاُف َقاَل ، ْب

  َوَقَػ َرُسقُل 
ِ
ِة اْلَقَداِع بِِؿـًك لِؾـااِس َيْسلُلقَكفُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل : َفَؼاَل ، َفَجاَءُه َرُجٌؾ ، فِل َحجا

  َيا َرُسقَل 
ِ
  َفَؼاَل َرُسقُل ، َفَحؾْؼُت َقْبَؾ َأْن َأْذَبَح ، َلْؿ َأْشُعرْ ، اهلل

ِ
اْذَبْح َوٓ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

  َيا َرُسقَل : َفَؼاَل ، َفَجاَءُه َرُجٌؾ آَخرُ ، «َحَرَج 
ِ
 ، َلْؿ َأْشُعرْ ، اهلل

َ
، َفـََحْرُت َقْبَؾ َأْن َأْرمِل

  َفَؿا ُسئَِؾ َرُسقُل ، «اْرِم َوٓ َحَرَج »: َفَؼاَل 
ِ
ـْ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َر إِٓ َقاَل َط َم َوٓ ُأخِّ ٍء ُقدِّ ْ

: َشل

 .متػؼ طؾقف (2)««اْفَعْؾ َوٓ َحَرَج »

 .- أجؿعقـ طؾقفؿ اهلل رضقان - طباس اـب وحديث َطؿر اـب حديث يف كحقه وجاء

أو الحؾؼ ، أو الرمل والحؾؼ، وهق الرمل والذبح، فنذا فعؾ اثـقـ مـ الثالثة

أي ، ويحؾ لف مس الطقب، الؿؾبقسة جاز لف أن يؾبس الثقاب الؿػصؾة، والذبح

م طؾقف بسبب الـُسؽ  .إٓ الـساء، يحؾ لف كؾ شلء ُحرِّ

                                                                                       

 (.3216(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3212أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)

 (.3106(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )81أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (2)
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، وهق الؿسؿك بطقاف اإلفاضة، ثؿ يستحب لف أن يتقجف إلك الؽعبة لؾزيارة

 .وهذا ركـ مـ أركان الحج ٓ يصح الحج إٓ بف، أو صقاف الزيارة

 :أزنإ اؿر 

 .القققف بعرفة: إول

 .صقاف اإلفاضة: الثاين

 .السعل بقـ الصػا والؿروة: الثالث

 .اإلحرام: الرابع

 .وإما مستحبات، أربعة أركان وما سقى ذلؽ إما واجبات

ويستحب لف يف ذلؽ الققم أن يليت الؽعبة وإن أخر جاز : مستحبات يقم الـحر

 .ٓسقؿا أن اإلكسان قد تـقبف الـقائب مـ إطؿال، لؽـ الؿبادرة أولك، ذلؽ

وطؾقف ، وٓ اضطباع، فنذا صاف بالؽعبة يف صقاف اإلفاضة فؾقس طؾقف َرَمؾ

 .«مـ جاء إلك الؽعبة مـ طرفات لقس طؾقف َرَمؾ أن»: ڤُطؿر  يحؿؾ ققل ابـ

والصحقح أن ، واستدل هبذا إثر طؾك أن الؿعتؿر الؿؽل لقس طؾقف َرَمؾ

ثؿ يصؾل ، أصقافوإكؿا يطقف سبعة ، هذا يف حؽؿ الحاج إذا طاد مـ طرفات

فقسعك سبعة ، ثؿ يتقجف إلك السعل بقـ الصػا والؿروة، طـد الؿؼام ركعتقـ

 .فنذا اكتفك مـ السعل حؾ لف كؾ شلء حتك الـساء، أصقاف

م السعل طؾك الطقاف ، فؼد ذهب بعض أهؾ العؾؿ إلك صحة ذلؽ، وإن قدا

 سعقُت  يا رسقَل : قال، بـ شريؽ لؿا جاء يف حديث أسامة
ِ
 أصقَف؟ أن قبَؾ  اهلل

 .(1)«افَعؾ وٓ حَرَج » :قاَل 
                                                                                       

برقؿ:  ق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل (، وه2033أخرجف أبق داود يف ســف برقؿ: ) (1)

 (، وقال فقف: هذا حديث صحقح طؾك شرط الشقخقـ.20)
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 .إٓ أن هذه الرواية حؽؿ طؾقفا بعض العؾؿاء بالشذوذ

ر أن بعضفؿ أخطل وصاف بقـ بالصػا والؿروة قبؾ ، ومع ذلؽ فؾق ُقدِّ

َفَؿا ُسئَِؾ ، بـ طؿرو وما يف بابف الطقاف بالؽعبة فال يضره لحديث طبداهلل

  َرُسقُل 
ِ
ـْ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َر إِٓ َقاَل َط َم َوٓ ُأخِّ ٍء ُقدِّ ْ

 .«اْفَعْؾ َوٓ َحَرَج »: َشل

 .وقد تؼدم معـا الؽالم طؾك مسللة صالة الظفر يقمئذ

  :سهِ املبٝت مب٢ٓ يف أٜاّ ايتػسٜل 

، لؾؿتلخر وثالث لقال، ويجب طؾقف بعد ذلؽ الؿبقت يف مـك لقؾتقـ لؾؿتعجؾ

  .﴾ٹٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ﴿: اهلل  قال
 [201: البؼرة]

 :وطؾؿـا أن هذا الؿبقت واجٌب ٕمقر

، وقد يؼال قائؾ الػعؾ الؿجرد ٓ يدل طؾك القجقب ملسو هيلع هللا ىلص فعؾ الـبل: إول

 «خذوا طـِّل مـاِسَؽؽؿ»كؼقل يضاف إلقف 

فدلت الرخصة ، رخص لؾرطاة يف ترك الؿبقت بؿـك ملسو هيلع هللا ىلص أن الـبل: الثاين

 .طؾك البقتقتة يف مـك واجبة

يف الققم الحادي طشر ويسؿك بققم : الجؿرات الثالث أيام مـكوقت رمل 

 .يجب طؾقف أن يرمل الجؿرات الثالث والسـة يف رمقفا بعد الزوال، الَؼر

 .[حصاة 20ويرمل الؿتلخر بـ ]، [حصاة 11ويرمل الؿتعجؾ بـ ] 

 .فقرمل يقن الـحر جؿرة العؼبة بسبع حصقات

بسبع  والعؼبة كؾ جؿرة، والقسطك، يرمل الصغرى: ويف الققم الحادي طشر

 .حصقات
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فنن ، - يرمل الجؿار الثالثة بقاحد وطشريـ حصاة: ويف الققم الثاين طشر

 .تعجؾ فؾقس طؾقف شلء

 .وإن تلخر رمك يقم الثالث طشر بقاحد وطشريـ حصاة

  :سهِ ايدعا٤ عٓد زَٞ اؾُسات 

كثقًرا مستؼباًل يدطق ، والقسطك، ويستحب لف أن يؼػ طـد الجؿرة الصغرى

 .ڤ لؿا سقؼ مـ حديث جابر، الؼبؾة

 .لؿ يػعؾف ملسو هيلع هللا ىلص فال يستحب طـدها الدطاء ٕن الـبل: وأما الجؿرة الؽبرى

  :سهِ خسٚز َٔ تعذٌ َٔ ٢َٓ قبٌ ايػسٚب 

صح ، لؿ يستطع الخروج مـ مـك قبؾ الغروب، ومـ أراد التعجؾ يف يقمقـ

ـْ َغَرَبْت »: أكف قال ڤ - طؿر طـ ابـ ـْ َأْوَسِط َأيااِم َم
ْؿُس َوُهَق بِِؿـًك مِ َلُف الشا

ـَ اْلَغدِ ، التاْشِريِؼ 
 اْلِجَؿاَر مِ

َ
 .(1)«َفالَ َيـِْػَرنا َحتاك َيْرمِل

ٕن الرجؾ ، وإن كان طؾقف الجؿاهقر، العؿؾ خالفف - واهلل أطؾؿ - لؽـ أرى

 .وكحق ذلؽقد أراد التعجؾ وكقاه وإكؿا شغؾ بحؿؾ متاع أو لضقؼ صريؼ أو 

 .بؼل طؾقف صقاف القداع، فنذا ما اكتفك مـ هذه إطؿال

  :سهِ ْصٍٚ احملصب 

واختؾػ ، وهق ما يسؿك أن بالؿعابدة، إلك الُؿحصب ملسو هيلع هللا ىلص وقد كزل الـبل

 :يف هذا الـزول، العؾؿاء

 .وغقرها مـ أهؾ العؾؿ إلك أكف سـة، ڤذهبت طائشة : إول

 .إلك أكف لقس بسـةوذهب غقرهؿ مـ أهؾ العؾؿ : الثاين
                                                                                       

ـْ َكافٍِع، َأنا َطْبدَ 3136أخرجف مالؽ يف الؿقصل برقؿ: ) (1)   (، َط
ِ
ـَ ُطَؿَر بف. اهلل  ْب
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وإن كان كزولف ، فنن كان فعؾف تعبًدا ففق سـة ملسو هيلع هللا ىلص وإمر طائد إلك فعؾ الـبل

 .لغقر ذلؽ فؾقس سـة

إذا اكتفك مـ أطؿال الحج إلك  ملسو هيلع هللا ىلص أراد يـزل الـبل ڤفؾعؾ أبا رافع 

إٓ أكف ، الؿحصب فقسرتيح فقف مـ الـصب والتعب حتك يتجؿع إلقف الصحابة

ـُ كازلقَن غًدا »: قال ملسو هيلع هللا ىلص جاء يف بعض إحاديث أن الـبلُيشؽؾ طؾك هذا أكف  كح

 .(1)«حقُث تؼاسؿقْا طؾك الؽػرِ ، بـل كِـَاَكةَ  بَخْقِػ 

 .أما أكف مـ ســ الـُسؽ فال، والذي يظفر أكف إن أراد بف التلسل ففق سـة

  :سهِ طٛاف ايٛداع 

ـِ ؛ وهق واجٌب ، ومـ أراد الـػر فعؾقف صقاف القداع ـِ اْب : َقاَل ، ڤ َطبااسٍ  َط

  َفَؼاَل َرُسقُل . َكاَن الـااُس َيـَْصِرُفقَن فِل ُكؾِّ َوْجفٍ 
ِ
َحتَّك ، َٓ َيـِْػَرنَّ َأَحُدُكؿْ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـِ اْلَحائِضِ ، َيُؽقَن آِخُر َطْفِدِه بِاْلَبْقِت  َػ َط ُف ُخػِّ َّٓ َأكَّ  .ُمتاَػٌؼ َطَؾْقفِ ، (2)«إِ

ـْ َطاِئَشَة    َذَكَر َرُسقُل »: َقاَلْت ، ڤَوَط
ِ
َصِػقاَة َفُؼْؾـَا َقْد َحاَضْت َفَؼاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

َّٓ َحابَِسَتـَا  إِكاَفا َقْد َصاَفْت َيْقَم الـاْحِر  َفُؼْؾُت َيا َرُسقَل  َطْؼَرى َحْؾَؼك َما ُأَراَها إِ
ِ
اهلل

 .(3)«َفاَل إَِذْن ُمُروَها َفْؾَتـِْػرْ َقاَل 

  :املهٞسهِ طٛاف ايٛداع ع٢ً  

أما الؿؽل فؾقس طؾقف صقاف وداع ، إكؿا هق يف حؼ أفاِقل وصقاف القداع

 .طؾك الصحقح مـ أققال أهؾ العؾؿ
                                                                                       

 .(3131(، ومسؾؿ )3310متػؼ طؾقف طـ أبل هريرة، البخاري ) (1)

 (.3128(، وأخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3233أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (2)

 (.3233(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3232أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (3)
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وإكؿا سؼت هذا مختصر ٕطؿال الحج ، والؿسللة تحتاج إلك كثقر بسط

 .لتؼريب الػائدة

 .والحؿد هلل رب العالؿقـ، التقفقؼ والسداد اهلل  كسلل
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 درباب اهلدٖ

 

 [باُب اهَلِدٖ]

l: 

ويؽقن يف هبقؿة ، ما أهدي إِلك البقت الحرام مـ اإِلبؾ والبؼر والغـؿ: الفديُ 

 ٹ﴿: اهلل  قال، والشعائر الؿفؿات، وهق مـ العبادات العظقؿات، إكعام

 ڇ ڇ ڇ﴿: وقال، [12: الحج] ﴾ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

 کک ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گگ گ گ

 ے ھے ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

 ﯀ ﮿ ﮾ ﮼﮽ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮳﮴ ﮲ ۓ ۓ

             ﯁ 

 .[12-11 :الحج] ﴾ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭ  
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  فتلت قالٜد ٍدٖ زضْل»: رحدٓح

 د«...ّقلدٍا، اهلل ثه أغعستَا

 

ـْ َطائَِشَة  - 240   َرُسقلِ َفَتْؾُت َقالئَِد َهْدِي »: َقاَلْت  ڤ)َط
ِ
ُثؿَّ َأْشَعْرُتَفا  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

ْدُتَفا - َوَقؾََّدَها  َفَؿا َحُرَم َطَؾْقِف َشْلءٌ ، َوَأَقاَم بِالَْؿِديـَةِ ، ُثؿَّ َبَعَث بَِفا إَلك الَْبقِْت  - َأْو َقؾَّ

 .((1)«َكاَن َلُف ِحاًل 

 لتعؾؿوهل ما يحاط بف العـؼ مـ خققط َأو حديد َأو غقر ذلؽ : «قالدة»جؿع : قالئد

 .َأكفا َهدٌي فتحترم

َأو البؼرة حتل يسقؾ ، هق َأن ُيَشؼَّ َأحد جـبل سـام الَبَدَكةِ : اإِلشعار: َأشعرتفا

 .دمفا لقعؾؿ الـاس َأكفا مفداة لؾحرم فال يعترضقها

l: 

 .بف طـد البقت العتقؼ الـسؽ الذي تؼرب هلل : الفدي هق

حقث أرسؾ  ملسو هيلع هللا ىلص كؿا فعؾ الـبل، ويؽقن مـ حاٍج أو معتؿٍر أو مرسٍؾ مـ بقتف

 .وكان هذا اإلرسال يف السـة التاسعة لؾفجرة قبؾ حجف بعام، بالفدي وهق يف الؿديـة

  َفَتْؾُت َقالئَِد َهْدِي َرُسقلِ »: قوله
ِ
 :«ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

 .وإضفار الشعقرة، لتعؾقؿف، سـقة تؼؾقد الفدي: فيه

 .وهذه الؼالئد تؽقن مـ الصقف

                                                                                       

 (.3123(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3616أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)
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 .خدمة الؿرأة لزوجفا: وفيه

 .التعاون طؾك الرب والتؼقى: وفيه

 .جقاز تؼؾقد البعقر: وفيه

وٕن ؛ والصحقح أهنا تؼؾد، والبؼر، والظلن، كالؿعز، واختؾػقا يف تؼؾقد غقره

 .- واهلل أطؾؿ، ويؾحؼ بف البؼرة، تؼؾقد البعقر ملسو هيلع هللا ىلص الثابت طـ الـبل

 :(545/ 3يف الػتح ) قال الحافظ 

ـْ َقاَل : َتـْبِقفٌ  َػَؼ َم ٓا َسِعقدَ اتا بِِؾ إِ ْشَعاِر بِنِْلَحاِق اْلَبَؼِر فِل َذلَِؽ بِاإْلِ ـَ ُجَبْقٍر  بِاإْلِ ْب

َٓ ُتْشَعُر لَِضْعِػَفا َولَِؽْقِن ُصقفَِفا َأْو َشْعِرَها َيْسُتُر َمْقِضَع  َواتاَػُؼقا َطَؾك َأنا اْلَغـََؿ 

ـْ َمالٍِؽ فَ  ا َطَؾك َما ُكِؼَؾ َط ْشَعاِر َوَأما
 ـها. ؾَِؽْقكَِفا َلْقَسْت َذاَت َأْسـَِؿٍة َواهلُل َأْطَؾؿُ اإْلِ

: ڤفعـ طائشة ، «باب تؼؾقد الغـؿ»: وقد بقب اإلمام البخاري 

« 
ِّ
ًٓ ، َفُقَؼؾُِّد اْلَغـَؿَ  ملسو هيلع هللا ىلص كـت َأْفتُِؾ اْلَؼاَلئَِد لِؾـابِل  .«َوُيِؼقُؿ يف َأْهؾِِف َحاَل

 .«اْلَغـَؿِ كـت َأْفتُِؾ َقاَلِئَد »: ويف رواية

 :َقْقلف َباب َتْؼِؾقد اْلغـؿ: (1701قال الحافظ )

ْأِي َتْؼؾِقَدَها َزادَ : اْلُؿـِْذِر  َقاَل ابـ  َأْكَؽَر َمالٌِؽ َوَأْصَحاُب الرا

ٓا َقْقَل َبْعِضِفْؿ إِكاَفا  ًة إِ َغْقُرُه َوَكَلكاُفْؿ َلْؿ ُيْبُؾْغُفُؿ اْلَحِديُث َوَلْؿ َكِجْد َلُفْؿ ُحجا

ـَ التاْؼؾِقِد اْلَعاَلَمُة َوَقِد 
َنا اْلَؿْؼُصقَد مِ

ِ
ٌة َضِعقَػٌة ٕ َ ُحجا

ـِ التاْؼؾِقِد َوِهل َتْضُعُػ َط

 َٓ َٓ ُيْضِعُػَفا َواْلَحـَِػقاُة فِل اتاَػُؼقا َطَؾك َأكاَفا  َكاَفا َتْضُعُػ َطـُْف َفُتَؼؾاُد بَِؿا 
ِ
ُتْشَعُر ٕ

ـْ ِجَفة ُأْخَرى
ٌة َطَؾقِْفْؿ مِ ـَ اْلَفْدِي َفاْلَحِديُث ُحجا

َْصِؾ َيُؼقُلقَن َلقَْسِت اْلَغـَُؿ مِ ْٕ  ـها. ا
 :«ُثؿَّ َأْشَعْرُتَفا»: قوله

أي يؼطعف حتك  - أو الؿقسك ويسؾت يف سـامفاأن يلخذ السؽقـ : اإلشعار

 .وإن وقع يف إيسر فال حرج، ويؽقن الطعـ يف شؼ السـام إيؿـ - يسقؾ الدم
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قد فعؾ  ملسو هيلع هللا ىلص ٕن الـبل؛ وققلفؿ هق الُؿثؾة، وذهب الحـػقة إلك أن هذا ُمثؾة

 .مثؾة ملسو هيلع هللا ىلص فؽقػ يؽقن فعؾ الـبل، ذلؽ

 :(1699)( بعد حديث 544/ 3قال الحافظ يف الػتح )

لُّ َوَغْقُرهُ »
ـَ اْلُؿْثَؾِة َمْرُدوٌد َبْؾ ُهَق : َقاَل اْلَخطَّابِ

ْشَعاَر بَِلكاُف مِ ـْ َكِرَه اإْلِ اْطتاَِلُل َم

ـَ اْلَقْسِؿ 
 َوَشؼِّ ُأُذِن اْلَحَقَقاِن لَِقِصقَر َطاَلَمًة َوَغْقِر َذلَِؽ مِ

ِّ
َباٌب آَخُر َكاْلَؽل

ـْ  َوَكاْلِخَتاِن َواْلِحَجاَمةِ 
ُؿقُه مِ ْكَساِن َطَؾك اْلَؿاِل َطاَدٌة َفاَل ُيْخَشك َما َتَقها َوَشَػَؼُة اإْلِ

ِذي   إَِلك اْلَفاَلك َوَلق َكاَن َذلِؽ ُهَق الؿؾحقظ لؼقد الا
َ
َسَرَياِن اْلُجْرِح َحتاك ُيْػِضل

ْشَعاُر الاِذي ُيْػِضل بِاْلُجْرِح إَِلك  َراَيِة َحتاك َتْفؾَِؽ اْلَبَدَكُة َكِرَهُف بِِف َكَلْن َيُؼقَل اإْلِ السِّ

ـَ َطَؾك َأبِل َحـِقَػَة فِل إِْصاَلِقِف َكَراَهَة  مِق َمْؽُروٌه َفَؽاَن َقِريًبا َوَقْد َكُثَر َتْشـِقُع اْلُؿَتَؼدِّ

ْشَعاِر َواْكَتَصَر َلُف الطاَحاِويُّ فِل اْلَؿَعاكِل َفَؼاَل َلْؿ َيْؽَرْه َأُبق َحـِقَػَة  ْشَعاِر اإْلِ َأْصَؾ اإْلِ

َٓ ِسقاَؿا َمَع  َوإِكاَؿا َكِرَه َما ُيْػَعُؾ َطَؾك َوْجٍف ُيَخاُف مِـُْف َهاَلُك اْلبدن كسر اية اْلُجْرِح 

ا  َٓ ُيَراُطقَن اْلَحدا فِل َذلَِؽ َوَأما َكاُفْؿ 
ِ
ِة ٕ ـِ اْلَعاما ْػَرِة َفَلَراَد َسدا اْلَباِب َط ـِ بِالشا ْع الطا

ـْ  َٓ  َم  َحْقُث َقاَل 
ِّ
ٌب َطَؾك اْلَخطاابِل ـاِة فِل َذلَِؽ َفاَل َوفِل َهَذا َتَعؼُّ َكاَن َطاِرًفا بِالسُّ

َٓ بَِؼْقِل اْلَجَؿاَطةِ  ٓا َأَبا َحـِقَػَة َوَخاَلَػُف َصاِحَباُه َفَؼا ْشَعاَر إِ  ـها. «َأْطَؾُؿ َأَحًدا َكِرَه اإْلِ
فنن العرب إذا ، واشعار الفدي مـ الشعائر: فائدة اإلشعار والتؼؾقد لؾفدي

، بؾ ربؿا ساققه إلك البقت العتقؼ، وجدوا البعقر الذي قد أشعر ٓ يتعرضقن لف

 .وإن كان ططبت )أي هؾؽت( طرففا الؿساكقـ فلكؾقها، ويـحروكف يف ذلؽ الؿؽان

ربؿا أخذه طؾك ، ولقس فقف إشعار، بقـؿا إذا وجد أحدهؿ بعقًرا لقس بؿؼؾد

 .واستػاد مـفا وركبفا واستؿتع هبا، ؼطةأكف ل

 واختؾػ العؾؿاء أيفؿا يؼدم اإِلشعار أو التؼؾقد؟
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لؽـ الصحقح أن القاو ٓ تؼتضل ، ٕن يف الحديث اإلشعار ثؿ التؼؾقد

 .وكالهؿا مـ الشعائر، فنن قدم إحداهؿا جاز، الرتتقب

 .[13: الؿائدة] ﴾ڭ  ﴿: اهلل  لؼقل: «ُثؿَّ بََعَث بَِفا إلَك الْبَقِْت »: قوله

 .التقكقؾ يف إمقر التل يجقز فقفا التقكقؾ ٓسقؿا يف ذبح الفدي وتقزيعف: وفيه

  :سهِ ايكال٥د بعد حنس اهلدٟ 

أو ، لؽـ تؽقن يف مصؾحة الؿسؾؿقـ، وهذه الؼالئد بعد أن ُتـحر الفدي تباع

 .يتصدق هبا طؾك الؿسؾؿقـ

 .أو طؿرة، كان إرسال الفدي يف غقر حج أي: «َوَأَقاَم بِاْلَؿِديـَةِ »: قوله

وٓ يحرم طؾقف شلء مـ ، جقاز إرسال الفدي ويبؼك طؾك حؾف: ففيه

 .ٕكف أقام يف الؿديـة طؾك حالف الذي كان طؾقف؛ الؿباح

ًٓ ولؿ يؾزم مـ الفدي : «َفَؿا َحُرَم َطَؾْقِف َشْلٌء َكاَن َلُف ِحاًل »: قوله أي بؼل حال

 .يف اإلحراملؾبقت العتقؼ أن يؼع 

 .هذا هق الشاهد أن باب الفدي يختؾػ طـ باب الحج
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  اهلل  أٍدٚ زضْل»: رحدٓح

 د«...مسٗ غيّنا

 

ـْ َطائَِشَة  - 241   َأْهَدى َرُسقُل »: َقاَلْت  ڤ)وَط
ِ
ًة َغـًَؿا ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل  .((1)«َمرَّ

l: 

 .لبقان جقاز اهداء الغـؿ: ساق الؿصـػ الحديث

 .يؽقن مـ ثالثة أشقاء اإلبؾ والبؼر والغـؿبقان أن الفدي : وفيه

 .وهل ما تسؿك ببفقؿة إكعام

ًٓ ، فال يجقز أن يفدي اإلكسان ضبًعا كؾ ، أو كعامةً ، أو ديًؽا، أو أياًل ، أو غزا

 .ولؽـ يتققػ اإلكسان طؾك الدلقؾ واهلل أطؾؿ، ذلؽ ٓ ُيجزئ يف هذا الباب

 وكان هديف هذا وهق بالؿديـة أرسؾف إلك مؽة.

 

 

  

                                                                                       

 (.3123خرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )(، وأ3203أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)
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ٌ ىيب»: رحدٓح ٚ زجال ٓطْم بدى٘ أ  ، اهلل زأ

 د«...إىَا بدى٘: قال، ازنبَا: فكال
 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ  - 242   َأنَّ َكبِلَّ »: ڤ )َط
ِ
: َفَؼاَل ، َرَأى َرُجاًل َيُسقُق َبَدَكةً  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

َفا َبَدَكةٌ : َقاَل . اْرَكْبَفا ُر الـَّبِلَّ ، َراكَِبَفاَفَرَأْيُتُف ، َقاَل اْرَكْبَفا، إكَّ
 (1).«ملسو هيلع هللا ىلص ُيَسايِ

 .«(َأْو َوْيَحَؽ ، َوْيَؾَؽ . اْرَكْبَفا»: َأْو الثَّالَِثةِ ، َقاَل فِل الثَّاكَِقةِ : َوفِل َلْػظٍ 

 .لِِعَظِؿ َأبداكفا وضخامتفا، تطؾؼ طؾك اإِلبؾ والبؼر: َبَدَكةٌ 

l: 

، امتفان فقفلبقان جقاز استعؿال الفدي فقؿا ٓ : ساق الؿصـػ الحديث

 .وجقاز ركقبف

 اْرَكْبَفاَرَأى َرُجاًل َيُسقُق بََدكًَة فؼال  ملسو هيلع هللا ىلص أن الـبل»: ڤ طـ أكس: ويف الباب

 .(2)«يف الثاالِثَِة أو يف الثااكِقَةِ  اْرَكبَْفا َوْيَؾَؽ قال إِكاَفا بََدكٌَة قال  اْرَكبَْفافؼال إِكاَفا بََدكٌَة فؼال 

اْرَكْبَفا بِاْلَؿْعُروِف إذا »: يؼقل ملسو هيلع هللا ىلص الـبلسؿعت ، ڤ ويف مسؾؿ طـ جابر

 .«ُأْلِجْئَت إَِلْقَفا حتك َتِجَد َضْفًرا

ُجُؾ َهْدَيُف ؟ َفَؼاَل : ُسئَِؾ » ڤ طـ طؾل (121) وطـد أحؿد َٓ : َيْرَكُب الرا

 
ُّ
َجاِل َيْؿُشقَن َفَقْلُمُرُهْؿ  ملسو هيلع هللا ىلص َبْلَس بِِف َقْد َكاَن الـابِل  ، َيْرَكُبقَن َهْدَيفُ َيُؿرُّ بِالرِّ

ِّ
 َهْدَي الـابِل

ـْ ُسـاِة َكبِقُِّؽؿْ : َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص
َٓ َتتابُِعقَن َشْقًئا َأْفَضَؾ مِ  .«ملسو هيلع هللا ىلص َو

                                                                                       

 (.3122(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3681أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)

 (.3121(، ومسؾؿ )3610أخرجف البخاري ) (2)
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 .اهلل  هق مـ الـعؿ التل يتؼرب هبا إلك: الفدي
 ﴾ڑ ژ ژ﴿: بقـ الصالة وبقـ الـحر فؼال تعالك اهلل  وقد قرن

 . [2: الؽقثر]

 ڭ ڭ ڭ﴿: اهلل  ويؼقل، وققؾ بلكف طام، ققؾ بلكف كحر يقم طرفة

 ﴾ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ
 .[361-362: إكعام]

ويشرتط ، اهلل  والفدي وإضحقة طبادتان جؾقؾتان يتؼرب هبؿا إلك

 .فقفؿا أن يؽقكا مـ هبقؿة إكعام

، وقد اختؾػ العؾؿاء أيفؿا أفضؾ أن يفدي اإلبؾ: أفضؾ الفدي وإضحقة

 .وهؽذا يف إضحقة، أم الغـؿ، البؼرأم 

 :والصحقح الذي يدل طؾقف القاقع أن إهداء اإلبؾ أفضؾ ٕمقر

 .أهنا أطظؿ: إول

 .وكقن اإلكسان يمديفا طـ كػسف هذا أفضؾ، أهنا ُتجزئ طـ سبعة: الثاين

ثؿ بالبؼرة إن ، بالبدكة اهلل  فقتؼرب الؿرء إلك، أن كحرها ضاهر: الثالث

ثؿ إن لؿ يتقسر فالغـؿ فنن طجز صام ثالثة أيام يف الحج وسبعة إذا ، لؿ يتقسر

 .رجع إلك أهؾف

، وأهدى غـًؿا، وأهدى طـ كساءه البؼر، طـ كػسف اإلبؾ ملسو هيلع هللا ىلص وقد أهدى الـبل

  َأْهَدى َرُسقُل »: َقاَلْت  ڤكؿا تؼدم يف حديث طائشة 
ِ
ًة َغـًَؿا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  .«َمرا

أي بعقًرا كبقًرا ولؿ يركبف ٕكف قد أرادها : «َبَدَكةً َرَأى َرُجاًل َيُسقُق »: قوله

خالًفا لؿا كان ، أن يركبفا ملسو هيلع هللا ىلص هدًيا فظـ أن ركقب الفدي ٓ يجقز فلمره الـبل
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 .طؾقف الؽػار

وٓ يلكؾقن ، فنن الؽػار كاكقا يسقبقن السقائب مـ اإلبؾ ثؿ ٓ يركبقهنا

 .اهلل  يحرمقن ما أحؾ، وٓ يشربقن مـ لبـفا، لحؿفا
 :«اْرَكْبَفا»: قوله

 .ويف ذلؽ جقاز ركقب الُبدن وآستػادة مـفا حتك ُتـحر وتذبح

َفا َبَدَكةٌ »: )َقاَل : قوله  .أي أهنا هدي: «(إكَّ

 .بالسبب الذي جعؾف يتحرز مـ ركقهبا ملسو هيلع هللا ىلص أي أكف أراد أن يخرب الـبل

ُيعؾؼ ٕن الُبدن إذا ُأهديت إلك البقت العتقؼ ، قد طؾؿ أهنا بدكة ملسو هيلع هللا ىلص والـبل

 .أو وَتر، فقفا كعؾ

 .ملسو هيلع هللا ىلص ثؿ ركب طؾقفا امتثال ٕمر الـبل، كالؿـؽر طؾقف، فؼال لف اركبفا

أي أهنا لؿ تؽـ ضعقػة طـ الحؿؾ : «ملسو هيلع هللا ىلص ُيَسايُِر الـَّبِلَّ ، َفَرَأْيُتُف َراكَِبَفا»: قوله

 .كؿا يتقهؿ

 .جقاز الؿشل مع الػاضؾ: وفيه

 .الـصقحة والتقجقف لؿـ أراد التقجقف: وفيه

 .إمر بالؿعروف والـفل طـ الؿـؽر: وفيه

 .اهلل  أكف ٓ حرام إٓ ما حرمف: وفيه

كؿا أهنؿ يتعاصقن ، وأن الـاس قد يظـقن بعض إشقاء حرام ولقست بحرام

 .بعض إشقاء طؾك أهنا حالل وهل حرام

أن الركقب إلك الؽعبة أفضؾ مـ الؿشل حتك يتؼقى اإلكسان طؾك : وفيه

تؾػ العؾؿاء يف ركقب البدن مـ طدمف فؿذهب الشافعل أكف وقد اخ، الطاطة
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وذهب أبق ، يجقز الركقب لؿـ ألجئ إلقفا مستدٓ بحديث جابر الؿذكقر

حـقػة إلك مـع ركقهبا وذهب الجؿفقر إلك جقاز الركقب مطؾًؼا لدٓلة 

وذكر الحافظ أن يف الؿسللة ستة مذاهب . إحاديث طؾك ذلؽ واهلل أطؾؿ

وققل الظاهرية يف وجقب الركقب إٓ إذا ، أبل حـقػة يف الؿـعوأبعدها ققل 

 .خشل طؾك كػسف الفالك واهلل أطؾؿ

ـْ ُطْؼَبةَ  ـِ َطامٍِر َقاَل  َفَع  إَلك َبْقِت »: ْب
َ
 َفَلَمَرْتـِل َأْن  َكَذَرْت ُأْختِل َأْن َتْؿِشل

ِ
اهلل

 َلَفا َرُسقَل 
َ
  َأْسَتْػتِل

ِ
، ُمتاَػٌؼ َطَؾْقفِ  (1)«لَِتْؿِش َوْلَتْرَكْب : َفَؼاَل َفاْسَتْػَتْقُتُف  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 .«َحافَِقًة َغْقَر ُمْخَتِؿَرةٍ »: َولُِؿْسؾٍِؿ فِقفِ 

 إَلك اْلَؽْعَبةِ »: َوفِل ِرَواَيةٍ 
َ
  َفَؼاَل َرُسقُل ، َكَذَرْت ُأْختِل َأْن َتْؿِشل

ِ
: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـْ َمْشقَِفا لَِتْرَكْب  إنَّ  َأنا ُأْخَتُف »: َرَواُه َأْحَؿُد َوفِل ِرَواَيةٍ  «َوْلُتْفِد َبَدَكةً اهَّللَ َلَغـِلٌّ َط

 َحافَِقًة َغْقَر ُمْخَتِؿَرةٍ 
َ
 ، َكَذَرْت َأْن َتْؿِشل

ا
َٓ َيْصـَُع  إنَّ : َفَؼاَل  ملسو هيلع هللا ىلص َفَسَلَل الـابِل اهَّللَ 

 .َرَواُه اْلَخْؿَسةُ ، (2)«َثاَلَثَة َأيَّامٍ  ُمْرَها َفْؾَتْخَتِؿْر َوْلَتْرَكْب َوْلَتُصؿْ ، بَِشَؼاِء ُأْختَِؽ َشْقًئا

الؿراد أن ، ولقس الؿراد أن اإلكسان يتعب وتتشؼؼ أقدامف إذا ذهب لؾحج

ُيؼبؾ طؾك ، وكؾؿا كان أريح كؾؿا كاكت طبادتف أكؿؾ، يؽقن متؼًقا مراقًبا هلل

ارتاح ٕن اإلكسان كؾؿا ؛ والتؽبقر وقراءة الؼرآن، والتحؿقد، والتسبقح، الدطاء

 .بدكف كشط يف العبادة

بؾ صاف حقل ، وسعك طؾك البعقر، البعقر لؿا حج ركب طؾك ملسو هيلع هللا ىلص والـبل
                                                                                       

 (.3611(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3866أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)

( وابـ ماجف 2/381(، والدارمل )1833(، والـسائل )3311(، والرتمذي )1211أخرجف أبق داود ) (2)

، وهق يف اإلرواء لإلمام ڤ ڤ(، مـ حديث ابـ طباس 1213(، وأخرجف أبق داود برقؿ: )2311)

 (، وضعػف.2312إلباين )
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 .ولقحافظ طؾك ققة كػسف، لقدلؾ طؾك جقاز ذلؽ؛ البقت طؾك البعقر

 :«(َأْو َوْيَحَؽ ، َوْيَؾَؽ . اْرَكْبَفا»: َأْو الثَّالَِثةِ ، )َوفِل َلْػٍظ َقاَل فِل الثَّاكَِقةِ : قوله

 :«َوْيَؾَؽ »: قوله

وإكؿا هل مـ الؽالم الذي ، وٓ يراد هبا الدطاء بالعذاب، يمتك هبا كاإلكؽار

 .يطؾؼف العرب وٓ يريدون معـاه

 .ملسو هيلع هللا ىلص تدل طؾك الرتحؿ كلكف يرحؿف: «ويحؽ»قوله: و

ُتفؾؽ كػسؽ هبذا الصـقع إذا مشقت مـ الؿديـة ، بلن معـك ويؾؽ: أو ققؾ

 .إلك مؽة

 .يرتحؿ طؾقف أن يؾحؼف إذى واهلل أطؾؿ ملسو هيلع هللا ىلص أن الـبل: ويحؽمعـك: و
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 اهلل أٌ  أمسىٕ زضْل»: رحدٓح

 د«...ّأٌ أتصدم، أقْو علٙ بدىُ

 

ـْ َطِؾلِّ  - 243 ـِ َأبِل َصالٍِب  )َط   َأَمَركِل َرُسقُل »: َقاَل  ڤ ْب
ِ
َأْن َأُققَم َطَؾك  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

َق بَِؾْحِؿَفا َوُجُؾقِدَها ، بُْدكِفِ  اَر ِمـَْفا َشْقًئا، َوَأِجؾَّتَِفاَوَأْن َأَتَصدَّ  .(1)«َوَأْن ٓ ُأْططَِل الَْجزَّ

ـْ ِطـِْدَكا(: َوَقاَل  ـُ ُكْعطِقِف ِم  .َكْح

تَِفا  .وهق ما يطرح طؾك ضفر البعقر مـ كساء وكحقه: «ُجؾ  »جؿع : َأِجؾَّ

l: 

 .أي بذبح ما بؼل مـفا وتقزيعفا: «أن أققم طؾك بدكف ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل أمرين رسقل»: قوله

بـ أبل صالب أن يؼقم  وكؾ طؾل ملسو هيلع هللا ىلص فنن الـبل، الـقابة طـد ذبح الـعؿ: وفيه

 .طؾك ذبح بدكف

وشرب مـ ، مـ كؾ بعقٍر قطعف مـ الؾحؿ وجؿعفا وصبخت ملسو هيلع هللا ىلص وأخذ الـبل

وأكؾ مـ كبدها وسـامفا ثؿ أمره أن يتصدق ببؼقة لحؿفا طؾك الػؼراء ، مرقفا

 .وأن يتصدق بجؾقدها

تَِفا»: قوله  :«َوَأِجؾَّ

أو ، وكحق ذلؽ مؿا يؼقف الحر، هل ما يقضع طؾك البعقر مـ الؼؿاش: إجؾة

 .ما يربط طؾقف مـ السـام وكحقه
                                                                                       

 (.3132(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3232أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)
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 .اهلل ويتؼرب بؽؾ ما معف ٕن الفدي يتؼرب بف إلك؛ فقتصدق هبا جؿقعا

اَر ِمـَْفا َشْقًئا»: قوله  اهلل حتك ٓ يخرج مـفا شلء لغقر: «َوَأْن ٓ ُأْططَِل اْلَجزَّ

لؽـ ، والفدي وإضحقة ٓ يجقز أن تعطل الجزار مـفا مؼابؾ الجزارة

 .يجقز أن تعطقف صدقة يلكؾ ويشرب

ـْ ِطـِْدَكا: َوَقاَل »: قوله ـُ ُكْعطِقِف ِم  .أي إجارتف مـ غقر البدن: «َكْح

َثاَلَثٌة »: ملسو هيلع هللا ىلص لؼقل الـبل، ووجقب إططاء إجقر أجره، جقاز اإليجارة: وفيه

ا َفَلَكَؾ َثَؿـَُف َوَرُجٌؾ أكا َخْصُؿُفْؿ  يقم اْلِؼَقاَمِة َرُجٌؾ َأْطَطك بِل ُثؿَّ َغَدَر َوَرُجٌؾ َباَع ُحرًّ

( طـ أبل 2331أخرجف البخاري )، «اْسَتْلَجَر َأِجقًرا َفاْسَتْقَفك مـف ولؿ ُيْعِط َأْجَرهُ 

 .واهلل أطؾؿ، ڤ هريرة
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 ابعجَا قٔاما »: رحدٓح

 د«ملسو هيلع هللا ىلصمكٔدٗ ضي٘ حمند 

 

ـْ ِزَيادِ  - 244 ـِ ُجَبْقرٍ َقاَل  )َط ـَ »: ْب ، ُطَؿَر َأَتك َطَؾك َرُجٍؾ َقْد َأَكاَخ َبَدَكَتفُ  َرَأْيُت اْب

دٍ »: َفَؼاَل . َفـََحَرَها  .((1)«ملسو هيلع هللا ىلص اْبَعْثَفا ِقَقاًما ُمَؼقََّدًة ُسـََّة ُمَحؿَّ

 .ذبحفا يف َلبَّتِفا: َكَحَرَها

ْجؾقائؿة مؼقدة : ِقَقاًما ُمَؼقََّدةً   .الرِّ

l: 

 .بـ مسعقد الثؼػل ثؼة يرسؾ حقة هق ابـ: «بـ جبقر زياد»: قوله

 .أي بركفا لـحرها: «طؿر أتك طؾك رجؾ قد أكاخ بدكتف رأيت ابـ»: قوله

أي اكحرها حال كقهنا قائؿة وهل مؼقدة بالعؼال : «ابعثفا ققاًما مؼقدة»: قوله

 .يف رجؾفا القسرى ٕن ذلؽ أسرع يف كحرها وأريح

َبْقرِ   ـْ َأبِل الزُّ ـْ َجابِرٍ ، كؿا جاء َط  »: َقاَل  ڤ، َط
ُّ
َوَأْصَحاُبُف ، ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن الـابِل

ـْ َقَقائِِؿَفا، َيـَْحُروَن اْلَبَدَكَة َمْعُؼقَلَة اْلَقِد اْلُقْسَرى
 مِ
َ
 .(2)«َقائَِؿًة َطَؾك َما َبِؼل

 يـحر ڤ طؿر رأيت ابـ»: بـ جبقر بـ مـصقر طـ سعقد ويف ســ سعقد

 .«بدكتف وهل معؼقلة إحدى يديفا
                                                                                       

 (.3120(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3231أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)

(، وقال: 3330رقؿ) داود إم لأللباين  (، وهق يف صحقح أبل3262أخرجف أبق داود برقؿ: ) (2)

 حديث صحقح حديث صحقح
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 . [16: الحج] ﴾﮷ ﮵﮶ ﴿: اهلل  ومؿا يدل طؾك أهنا ُتـحر قائؿة ققل

والسؼقط ٓ يؽقن إٓ مع الؼقام وكحرها قائؿة أفضؾ وهق ققل ، أي سؼطت

 .الجؿفقر

 .وذهبت الحـػقة أكف يستقي كحرها قائؿة وباركة يف الػضقؾة

يؼقل كؿا يف  ملسو هيلع هللا ىلص طـد الذبح والـبلالرفؼ يف الحققان حتك : ويف احلديث

ادِ  ـِ َأْوسٍ  حديث َأبِل َيْعَؾك َشدا ـْ َرُسقلِ ، ْب   َط
ِ
ْحَساَن  إِنَّ »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل اهَّللَ َكَتَب اإْلِ

ْبَحةَ ، َفنَِذا َقَتْؾُتْؿ َفَلْحِسـُقا اْلِؼْتَؾةَ ، َطَؾك ُكؾِّ َشْلءٍ  َوْلُقِحدَّ ، َوإَِذا َذَبْحُتْؿ َفَلْحِسـُقا الذِّ

 .ُمْسؾِؿٌ  َرَواهُ ، (1)«َوْلُقرِْح َذبِقَحَتفُ ، َأَحُدُكْؿ َشْػَرَتفُ 

 .ولقس لف يف مسؾؿ إٓ هذا الحديث

 َصؾاك ويف البخاري لف حديث سقد آستغػار الؿشفقر
ِّ
ـِ الـابِل الؾافؿ َطَؾْقِف  َط

ْستِْغَػاِر َأْن َتُؼقَل »َوَسؾاَؿ 
ِ
ُفؿَّ  َسقُِّد آ َّٓ َأْكَت َخَؾْؼَتـِل َوَأَكا َطْبُدَك الؾَّ َٓ إَِلَف إِ َأْكَت َربِّل 

ـْ َشرِّ َما َصـَْعُت َأُبقُء  َوَأَكا َطَؾك َطْفِدَك َوَوْطِدَك َما اْسَتَطْعُت َأُطقُذ ِبَؽ ِم

َٓ َيْغِػُر الذُّ  َلَؽ  ُف  ل َفنِكَّ
َّٓ َأْكَت َقاَل بِـِْعَؿتَِؽ َطَؾلَّ َوَأُبقُء َلَؽ بَِذْكبِل َفاْغِػْر لِ ُكقَب إِ

ـْ َأْهِؾ اْلَجـَِّة  ـْ َيْقِمِف َقْبَؾ َأْن ُيْؿِسَل َفُفَق ِم ـَ الـََّفاِر ُمقِقـًا بَِفا َفَؿاَت ِم ـْ َقاَلَفا ِم َوَم

ـْ َأْهِؾ اْلَجـَّةِ  ـٌ بَِفا َفَؿاَت َقْبَؾ َأْن ُيْصبَِح َفُفَق ِم ْقِؾ َوُهَق ُمقِق ـَ الؾَّ ـْ َقاَلَفا ِم  .(2)«َوَم

مخالًػا ، حقـ رأى الرجؾ ڤطؿر  ويف الحديث إكؽار الؿـؽر فنن ابـ

مقت  أمره أن يـحرها قائؿة والسبب واهلل أطؾؿ أن الـحر أسرع يف ملسو هيلع هللا ىلص لفدي الـبل

بؿجرد ما ُيؼطع يـفار ، قد طؾؿقا مؽاًكا يف أسػؾ الرقبة اإلبؾ ٕن الذيـ يـحروهنا
                                                                                       

 (.3133ؾؿ يف صحقحف برقؿ: )أخرجف مس (1)

 (.6106أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (2)
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 .مـف الدم مرة واحدة وتسؼط

 :«اْبَعْثَفا ِقَقاًما ُمَؼقََّدةً »: قوله

 :يف كحر اإلبؾ أن تؽقن طؾك حالقـ أن السـة: وفيه

 .أن تؽقن قائؿة: إول

 .أن تؽقن مؼقدة: الثاكقة

 .القد القسرى والصحقح أكف يؽقن يف، ثؿ اختؾػقا أيـ يؽقن الؼقد

دٍ »: قوله  :«ملسو هيلع هللا ىلص ُسـََّة ُمَحؿَّ

، يف جؿقع شموكف ملسو هيلع هللا ىلص محؿدأن الفدي الصحقح هق الؿقافؼ لفدي : وفيه

ـْ  ملسو هيلع هللا ىلص البُْدن وذبح ملسو هيلع هللا ىلص وقد كحر الـبل  الؽبش كؿا سقليت يف باب إضحقة َط

ـْ َطائَِشَة َأنا َرُسقَل  ُطْرَوةَ  بَْقِر َط ـِ الزُّ   ْب
ِ
َأَمَر بَِؽْبٍش َأْقَرَن َيَطُل فِل َسَقاٍد َوَيْبُرُك  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ل اْلُؿْدَيَة ُثؿا َقاَل  َ بِِف َفَؼاَل َلَفا َيا َطائَِشُة َهُؾؿِّ
ل َ بِِف لِقَُضحِّ

 فِل َسَقاٍد َوَيـُْظُر فِل َسَقاٍد َفُلتِل

َعُف ُثؿا َذَبَحُف ُثؿا َقاَل اْشَحِذيَفا بَِحَجٍر َفَػَعَؾْت ُثؿا َأَخَذَها َوَأَخَذ اْلَؽبَْش َفَلْضجَ 

  بِاْسؿِ 
ِ
ك بِفِ  اهلل ٍد ُثؿا َضحا ِة ُمَحؿا ـْ أُما

ٍد َومِ ٍد َوآِل ُمَحؿا ـْ ُمَحؿا
الؾاُفؿا َتَؼباْؾ مِ

 .متػؼ طؾقف. (1)

 .والحؿد هلل رب العالؿقـ

 

 

  

                                                                                       

 (.3162أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (1)
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 درباب الػطل للنخسو

 

 [باُب الُػِطِل للُنِخِسِو]

l: 

 .وهذا الغسؾ طؾك آستحباب ٓ طؾك القجقب: «الُغْسِؾ لؾُؿْحرِمِ باُب »: قوله

مـ السـة أن يغتسؾ الرجؾ إذا »: طؿر طـد البزار قال حديث طبداهلل ابـ فػل

 .«أراد أن يحرم

دِ  َقاَلْت ُكِػَسْت َأْسَؿاءُ  ڤويف حديث َطائَِشَة  ـِ َأبِل  بِـُْت ُطَؿْقٍس بُِؿَحؿا ْب

َجَرةِ    َفَلَمَر َرُسقُل »: َبْؽٍر بِالشا
ِ
 .(1)«َأَبا َبْؽٍر َيْلُمُرَها َأْن َتْغَتِسَؾ َوُتِفؾا  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـُ  ـِ » ڤُطَؿَر  وقد ثبت يف الصحقحقـ أن اْب إَِذا َدَخَؾ َأْدَكك الَحَرِم َأْمَسَؽ َط

ْبَح ، ُثؿا َيبِقُت بِِذي صًِقى، التاْؾبَِقةِ  ُث َأنا »، «َوَيْغَتِسُؾ ، ُثؿا ُيَصؾِّل بِِف الصُّ َوُيَحدِّ

 
ا
  َكبِل

ِ
 .(2)«َكاَن َيْػَعُؾ َذلَِؽ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

لإلحرام ففذا يدل طؾك سـقة  أمر الـػساء أن تغتسؾ ملسو هيلع هللا ىلص وإذا كان الـبل

 .الُغسؾ لإلحرام وهل سـقة ممكدة

 .وأراد الؿصـػ هبذا الباب ذكر حؽؿ الغسؾ حال اإلحرام
 

  
                                                                                       

 (.3201أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (1)

 (.3231(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3321أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (2)
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 ٓػطل احملسو : عباع فكال ابً... »: رحدٓح

 د«...ال ٓػطل زأضُ: ّقال املطْز، زأضُ

 

ـْ َطْبدِ  - 245   )َط
ِ
ـٍ  اهَّلل ـِ ُحـَْق   َأنَّ َطبْدَ »: ْب

ِ
ـَ َطبَّاٍس َواْلِؿْسَقرَ  اهَّلل ـَ َمْخَرَمَة  ْب ْب

ـُ . اْخَتَؾَػا بِإَْبَقاءِ  َيْغِسُؾ ٓ : َوَقاَل اْلِؿْسَقرُ . َيْغِسُؾ اْلُؿْحرُِم َرْأَسفُ : َطبَّاسٍ  َفَؼاَل اْب

ـُ : َقاَل . َرْأَسفُ  َْكَصاِريِّ  َفَلْرَسَؾـِل اْب ْٕ َفَقَجْدُتُف . ڤ َطبَّاٍس إَلك َأبِل َأيُّقَب ا

ـِ  ـَ اْلَؼْرَكْق ـْ َهَذا؟ َفُؼْؾت: َفَؼاَل . َفَسؾَّْؿت َطَؾْقفِ . َوُهَق ُيْسَتُر بَِثْقٍب ، َيْغَتِسُؾ َبْق َأَكا : َم

  َطْبُد 
ِ
ـٍ  اهَّلل ـُ ُحـَْق ـُ ، ْب   َكْقَػ َكاَن َرُسقُل : َيْسَلُلَؽ ، َطبَّاسٍ  َأْرَسَؾـِل إَلْقَؽ اْب

ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

َحتَّك َبَدا ، َفَطْلَصَلهُ ، َيْغِسُؾ َرْأَسُف َوُهَق ُمْحرٌِم؟ َفَقَضَع َأُبق َأيُّقَب َيَدُه َطَؾك الثَّْقِب 

ُثؿَّ . َفَصبَّ َطَؾك َرْأِسفِ ، ْصبُْب اُ »: ُثؿَّ َقاَل إِلْكَساٍن َيُصبُّ َطَؾْقِف اْلَؿاءَ . لِل َرْأُسفُ 

َك َرْأَسُف بَِقَدْيفِ   .(1)«َيْغَتِسُؾ  ملسو هيلع هللا ىلص َهَؽَذا َرَأْيُتفُ : ُثؿَّ َقاَل . َفَلْقَبَؾ بِِفَؿا َوَأْدَبرَ ، َحرَّ

ـِ »: َوفِل ِرَواَيةٍ   .«(ٓ ُأَماِريَؽ َأَبًدا: َطبَّاسٍ  َفَؼاَل اْلِؿْسَقُر ْٓب

 ـها. ُتَشدُّ فقفؿا الخشبة التل ُتَعؾَُّؼ طؾقفا بؽرُة البئرِ العؿقدان الؾذان : الؼركانِ 
 .مقضع بقـ مؽة والؿديـة: إَبقاء

 .َأزاَلُف طـ رْأِسفِ : صلصله

 .ُأجادلؽ: ُأماريؽ

                                                                                       

 (.3203(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3810أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)
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l: 

 .لبقان أكف يجقز لؾؿحرم أن يغتسؾ يف حال إحرامف: ساقف الؿصـػ 

اغتسؾ تساقط ومعؾقٌم أن الؿحرم إذا ، اغتسؾ وهق محرم ملسو هيلع هللا ىلص ٕن الـبل

 .بعض شعره

ثؿ إن الـاس الذيـ يغتسؾقن يف ، تحرج مـ ذلؽ أهدى أو ملسو هيلع هللا ىلص ولؿ يرد أكف

 ملسو هيلع هللا ىلص كاكقا أكثر مـ مائة ألػ ولؿ يرد أن أحدهؿ جاء إلك الـبل ملسو هيلع هللا ىلص زمـ الـبل

ومعؾقٌم أن ما مـ إكسان ، مـ ذلؽ أو سائاًل طـ الشعرات التل تتساقط متحرًجا

 .يغتسؾ إٓ ويؼع لف ذلؽ

وبعضفؿ يظـ أن مالبس ، أكف يجقز لؾؿحرم أن يغسؾ مالبسف: وفيه

 .اإلحرام ٓ يجقز تغققرها وٓ يجقز غسؾفا

الفاشؿل مقٓهؿ مدين ثؼة مات يف أول خالفة : «بـ حـقـ اهَّلل طبد»: قوله

 .الؿؾؽ بـ طبد يزيد

  َأنَّ َطْبَد »: قوله
ِ
ـَ َطبَّاٍس َواْلِؿْسَقرَ  اهَّلل ـَ َمْخَرَمةَ  ْب  :«ْب

 بـ زهرة الؼرشل الزهري يؽـك بـ أهقب كقفؾ هق ابـ: بـ مخرمة الؿسقر

 .الرحؿـ أبا طبد

، بـ طقف أسؾؿت وهاجرت الرحؿـ بـت طقف أخت طبد وأما طاتؽة

الزبقر فلصابف  كان مـ أهؾ الػضؾ كان مع ابـ، كان مقلده بعد الفجرة بسـتقـ

 .بـ معاوية حجر ومات يقم أتك كعل يزيد

 :«اْخَتَؾَػا بِإَْبَقاءِ »: قوله

ـْ َأبِل ، الجدال مـ أجؾ معرفة الحؼ يف الؿسائؾ: وفيه وفقف مذاكرة العؾؿ فَع
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، (1)«َفنِنا اْلَحِديَث ُيَفقُِّج َبْعُضُف َبْعًضا، َتَذاَكُروا اْلَحِديَث »: َأكاُف َكاَن َيُؼقُل ، َسِعقدٍ 

 .أخرجف الدارمل

ـُ »: قوله  ، إما أكف أخذه بآستصحاب: «َيْغِسُؾ اْلُؿْحرُِم َرْأَسفُ : َطبَّاسٍ  َفَؼاَل اْب

 .ڤأو أكف أخذه مـ غقره مـ الصحابة ، مـ أكف لؿ يلِت دلقٌؾ يف الـفل طـ الُغسؾ

، لؿا تؼدم مـ خشقتف مـ تـاثر الشعر: «ٓ َيْغِسُؾ َرْأَسفُ : َوَقاَل اْلِؿْسَقرُ »: قوله 

 .أو كحق ذلؽ مـ استحباب بؼاء الشعث

ـُ »: قوله َْكَصاِريِّ  َفَلْرَسَؾـِل اْب ْٕ أي لسمالف ففق : «ڤ َطبَّاٍس إَلك َأبِل َأيُّقَب ا

 .ڤمـ طؾؿاء الصحابة 

 .سمال العالؿ: فيه

ـ هق أطؾؿ: وفيه  .[26: يقسػ] ﴾ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ﴿: قال تعالك، التحاكؿ لؿ

طباس ولؿ يسلل غقره  فضقؾة ٕبل أيقب إكصاري حقث سللف ابـ: وفيه

 .كثقًرا ملسو هيلع هللا ىلص طؾك أن أبا أيقب كان يالزم الـبل مؿا يدل

ـِ »: قوله  ـَ اْلَؼْرَكْق أي وجد أبا أيقب : «َوُهَق ُيْسَتُر بَِثْقٍب ، َفَقَجْدُتُف َيْغَتِسُؾ َبْق

 .يغتسؾ طرياًكا وفقف التسرت حال الُغسؾ

 .جقاز الُغسؾ لؾؿحرم: وفيه

 .الحال أبؾغ مـ لسان الؿؼال، أن الجقاب بؾسان: وفيه

  :سهِ ايتطرت أثٓا٤ ايػطٌ 

ـْ  َبْفزِ  والدلقؾ طؾك أهؿقة التسرت حال الغسؾ حديث ـْ َأبِقِف َط ـِ َحؽِقٍؿ َط ْب
                                                                                       

ـُ ُمقَسك،  (، وإسـاده صحقح، قالف الؿحؼؼ. مـ صريؼ َأَسدُ 632أخرجف الدارمل يف ســف برقؿ: ) (1) ْب

، َوَأبِل ـِ اْلُجَرْيِريِّ َثـَا ُشْعَبُة، َط ـْ َأبِل َحدا ـْ  [128َكْضَرَة، ]ص:  َمْسَؾَؿَة، َط ، َقاَل: ڤَسِعقٍد اْلُخْدِريِّ  َأبِل َط

 «َتَذاَكُروا اْلَحِديَث، َفنِنا اْلَحِديَث ُيَفقُِّج اْلَحِديَث »
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ِه َقاَل   َطْقَراُتـَا َما َكْلتِل مِـَْفا َوَما َكَذُر َقاَل  َيا َرُسقَل : ُقْؾت»: َجدِّ
ِ
اْحَػْظ َطْقَرَتؽ »: اهلل

ـْ َزْوَجتِؽ َأْو َما َمَؾَؽْت  َّٓ ِم َفنَِذا َكاَن اْلَؼْقُم َبْعُضُفْؿ فِل َبْعٍض ؟ : ُقْؾت، َيِؿقـُؽ إ

َٓ َيَراَها َأَحٌد َفاَل َيَرَيـََّفا: َقاَل  : َفنَِذا َكاَن َأَحُدَكا َخالًِقا ؟ َقاَل : ُقْؾت، إْن اْسَتَطْعت َأْن 

ٓا ، (1)«َأَحؼُّ َأْن ُيْسَتْحَقا ِمـْفُ   َفَاهَّللُ   َرَواُه اْلَخْؿُس إ
ّ
 .الـاَساِئل

ـْ َطْبدِ    وَط
ِ
ـِ اْلَحاِرِث  اهلل ـِ َجْزءٍ  ْب َوفِْتَقٌة ، بِـَاسٍ  َأكاُف َمرا َوَصاِحٌب َلفُ ، ڤ، ْب

ـْ ُقَرْيٍش َقْد َحؾُّقا ُأُزَرُهؿْ 
َبْقِديُّ ، َفُفْؿ ُطَراٌة َيَتَجاَدُلقَن بَِفا، مِ ا َمَرْركَا : َقاَل الزُّ َفَؾؿا

  ُثؿا إِنا َرُسقَل ، َهُمِٓء َكَذا َفَدُطقُهؿْ إِنا : َقاُلقا، بِِفؿْ 
ِ
ا ، َخَرَج َطَؾْقِفؿْ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َفَؾؿا

  َأْبَصُروُه َتَباَدُروا َفَرَجَع َرُسقُل 
ِ
: َيُؼقُل ، ُمْغَضًبا َوُكـُْت َوَراَء اْلُحْجَرِة َأْسَؿْعفُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

  ُسْبَحانَ »
ِ
ـَ ، اهَّلل  اْسَتْحَقْقا ٓ ِم

ِ
ـْ ، اهَّلل  .(2)«َرُسقلِِف اْسَتَتُروا َوٓ ِم

ـِ  ـْ اْب  : َقاَل  ڤَطبااٍس  وَط
ُّ
ةَ  ملسو هيلع هللا ىلص َمرا الـابِل ـْ ِحقَطاِن اْلَؿِديـَِة َأْو َمؽا

، بَِحائٍِط مِ

َباِن فِل ُقُبقِرِهَؿا ـِ ُيَعذا  ، َفَسِؿَع َصْقَت إِْكَساَكْق
ُّ
َبانِ »: ملسو هيلع هللا ىلص َفَؼاَل الـابِل َباِن ، ُيَعذَّ َوَما ُيَعذَّ

ـْ َبْقلِفِ ، َبَؾك: ُثؿَّ َقاَل ، فِل َكبِقرٍ   .(3)«َكاَن َأَحُدُهَؿا ٓ َيْسَتتُِر ِم

 .وققؾ ٓ يسترت مـ تـاثر البقل طؾقف، أي ٓ يسترت طـ أطقـ الـاس

 :«َفَسؾَّْؿت َطَؾْقفِ »: قوله

 .تسؾقؿ الؼادم طؾك الؿؼقؿ: فيه

 .جقاز التسؾقؿ طؾك الذي يغتسؾ وٓ حرج يف ذلؽ: وفيه

 .هذه الشعقرة حقث كان السؾػ يحقققهنا بقـ الـاسفضؾ : وفيه
                                                                                       

(، 3120) (، وابـ ماجف برقؿ:2261(، والرتمذي يف ســف برقؿ: )1032أخرجف أبق داود يف ســف برقؿ: ) (1)

 (.3830وحسـف اإلمام إلباين يف اإلرواء برقؿ: )

 (.2113(، وهق يف الصحقحة لإلمام إلباين برقؿ: )32233أخرجف أحؿد يف مسـده برقؿ: ) (2)

 (.212(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )236أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (3)
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ـْ َهَذا ؟»: قوله  : «َم

ٓ تسلل طـ الضقػ إٓ بعد : السمال طـ الؼادم وطـد القؿـققـ طادة: فيه

طـدما جاءه  ملسو هيلع هللا ىلص ثالثة أيام وهذا لقس بصحقح بؾ ُيسلل طـف مـ أول يقم فالـبل

ـْ اْلَؼْقُم َأْو : َقاَل »: الؼقس قال وفد طبد ـْ اْلَقْفُد َم َمْرَحًبا بِاْلَؼْقِم َقاَل  َقاُلقا َربِقَعةُ  َم

َٓ َكَداَمك  .متػؼ طؾقف ،(1)«َأْو بِاْلَقْفِد َغْقَر َخَزاَيا َو

  َأَكا َطْبُد »: قوله
ِ
ـٍ  اهَّلل ـُ ُحـَْق  :«ْب

 .عرف باسؿف ربؿا لؿ ُيعرفلؿ يالتعريػ والـسبة ٕن اإلكسان إذا : فيه

ـْ َزْيـََب    اْمَرَأِة َطْبدِ فَع
ِ
  َقاَل َرُسقُل : َقاَلْت ، اهلل

ِ
ـَ َيا َمْعَشَر »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ْق َتَصدَّ

َـّ ، الـَِّساءِ  ـْ ُحِؾقُِّؽ   َفَرَجْعُت إَِلك َطْبدِ : َقاَلْت ، «َوَلْق ِم
ِ
إِكاَؽ َرُجٌؾ َخِػقُػ : َفُؼْؾُت ، اهلل

  َوإِنا َرُسقَل ، َذاِت اْلَقدِ 
ِ
َدَقةِ َقْد َأَمَرَكا  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َيْجِزي َفْلتِِف َفاْسَلْلُف َفنِْن َكاَن َذلَِؽ ، بِالصا

ٓا َصَرْفُتَفا إَِلك َغْقِرُكؿْ ، َطـِّل   َفَؼاَل لِل َطْبدُ : َقاَلْت ، َوإِ
ِ
: َقاَلْت ، َبِؾ اْئتِقِف َأكِْت : اهلل

َْكَصاِر بِبَاِب َرُسقلِ  ْٕ ـْ ا
  َفاْكَطَؾْؼُت َفنَِذا اْمَرَأٌة مِ

ِ
َوَكاَن : َقاَلْت  ،َحاَجتِل َحاَجُتَفا، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

  َرُسقُل 
ِ
اْئِت : َفُؼْؾـَا َلفُ ، َفَخَرَج َطَؾقْـَا باَِلٌل : َقاَلْت ، َقْد ُأْلِؼَقْت َطَؾقِْف اْلَؿَفاَبةُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

  َرُسقَل 
ِ
َدَقُة  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل كَِؽ َأُتْجِزُئ الصا َٓ ـِ بِاْلبَاِب َتْسَل َطـُْفَؿا َطَؾك َفَلْخبِْرُه َأنا اْمَرَأَتْق

ـُ ، َوَطَؾك َأْيتَاٍم فِل ُحُجقِرِهَؿا ؟، َأْزَواِجِفَؿا ـْ َكْح َٓ ُتْخبِْرُه َم َفَدَخَؾ باَِلٌل : َقاَلْت ، َو

  َطَؾك َرُسقلِ 
ِ
  َفَؼاَل َلُف َرُسقُل ، َفَسَلَلفُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ِ
ـْ ُهَؿا»: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ـْ : َفَؼاَل  «؟ َم

اْمَرَأٌة مِ

َكَْصارِ  ْٕ   َفَؼاَل َرُسقُل ، َوَزْيـَُب ، ا
ِ
َياكِِب »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل   اْمَرَأُة َطْبدِ : َقاَل ، «؟َأيُّ الزَّ

ِ
َفَؼاَل َلُف ، اهلل

  َرُسقُل 
ِ
َدَقةِ ، َأْجُر اْلَؼَرابَةِ : َلُفَؿا َأْجَرانِ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  .أخرجف مسؾؿ (2)«َوَأْجُر الصَّ

                                                                                       

 (.32(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )31أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)

 (.3000ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )(، 3162أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (2)
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ـُ »: قوله  :«َيْسَلُلَؽ ، َطبَّاسٍ  َأْرَسَؾـِل إَلْقَؽ اْب

حتك ٓ يـساه أو ُيشَغؾ ، آستعجال يف إمر الذي ُأرسؾ مـ أجؾف: وفيه

 :ويؼقل الشاطر، طـف

 إذا كـثثثثثثثَت يف حاجثثثثثثثة ٍ مرسثثثثثثثاًل 

 

 فلْرِسثثثثثثثْؾ َحؽِقًؿثثثثثثثا وٓ ُتقِصثثثثثثثفِ  

 وإْن كاصثثثثثٌح مـثثثثثَؽ يقًمثثثثثا دَكثثثثثثا 

 

 فثثثثثثال تـثثثثثثَل طـثثثثثثف وٓ ُتْؼصثثثثثثثثثثفِ  

، القجف الؿحؿقد فالرجؾ الحازم العاقؾ إذا أرسؾتف تصرف وقام بإمر طؾك 

 .إذا أرسؾتف يف أمٍر ربؿا ضقؼ طؾقؽ بقـؿا الرجؾ الخامؾ

ٌؾ : ِقْقَؾ : فائدة َفاشرتِ َلـَا َحباًل ، اْذَهْب : َفَؼاَل َلفُ ، إِنا إَْطَؿَش َكاَن َلُف َولٌد ُمغػا

 .لِْؾَغِسْقؾِ 

 َيا َأَبِة! ُصْقُل َكْؿ؟: َفَؼاَل 

 .َطْشَرُة َأذُرعٍ : َقاَل 

 َطرِض َكْؿ؟فِل : َقاَل 

 .«ٕكف ثؼؾ طؾقف»فِل َطرِض ُمِصْقَبتِل فِْقَؽ : َقاَل 

 َرُسقُل 
ا
 َقاَل َدَفَع إَِلل

ِّ
ـْ ُطْرَوَة اْلَباِرِقل ـْ َأبِل َلبِقٍد َط   َوَط

ِ
َْشَتِرَي  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ِ
ِديـَاًرا ٕ

ـِ َفبِْعُت إِْحَداُهَؿا بِِديـَاٍر  يـَاِر إَِلك َلُف َشاًة َفاْشَتَرْيُت َلُف َشاَتْق اِة َوالدِّ َوِجْئُت بِالشا

 
ِّ
ـْ َأْمِرِه َفَؼاَل َلُف َباَركَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـابِل

اهلُل َلَؽ فِل َصْػَؼِة َيِؿقـَِؽ َفَؽاَن  َفَذَكَر َلُف َما َكاَن مِ

ـْ َأْكثَ 
ْبَح اْلَعظِقَؿ َفَؽاَن مِ ِر َأْهِؾ َيْخُرُج َبْعَد َذلَِؽ إَِلك ُكـَاَسِة اْلُؽقَفِة َفَقْرَبُح الرِّ

 ًٓ  .أخرجف البخاري (1)«اْلُؽقَفِة َما

 ملسو هيلع هللا ىلص ففذا رجؾ حازم يعـل استطاع أن يتصرف يف إمر بدون طقدة إلك الـبل
                                                                                       

 (.121برقؿ: ) (، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل 3238أخرجف الرتمذي يف ســف برقؿ: ) (1)
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 .طؾك ذلؽ ملسو هيلع هللا ىلص وأقره الـبل

  َكْقَػ َكاَن َرُسقُل »: قوله
ِ
 : «َيْغِسُؾ َرْأَسفُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

 ملسو هيلع هللا ىلص وأفعال الـبلاهلل طؾقفؿ كاكقا يسللقن طـ أققال  أن الصحابة رضقان: فيه

 .ففل الحجة

 ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ﴿: اهلل  وقد قال ملسو هيلع هللا ىلص تعظقؿ الصحابة لؾـبل: وفيه

 . [23: إحزاب] ﴾ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ

أي يف حال إحرامف حتك ٓ يػتقف طؾك الُغسؾ الؿجرد : «َوُهَق ُمْحرِمٌ »: قوله

 .بؾ سللف طـ ُغسؾ اإلحرام

 :«َيَدُه َطَؾك الثَّْقِب َفَقَضَع َأُبق َأيُّقَب »: قوله

 .التعؾقؿ بالػعؾ وهق أبؾغ مـ التعؾقؿ بالؼقل: وفيه

 :«َحتَّك َبَدا لِل َرْأُسفُ ، َفَطْلَصَلهُ »: قوله

، أن الرجؾ لقس بعقرة إٓ مـ السرة إلك الركبة والػخذ طقرة غقر مغؾظة: وفيه

 .البدنوإٓ فإصؾ أكف يجقز أن ُيرى مـف بعض ، والعقرة الؿغؾظة معؾقمة

 :«ُثؿَّ َقاَل إِلْكَساٍن َيُصبُّ َطَؾْقِف اْلَؿاءَ »: قوله

إٓ أن العؾؿاء اختؾػقا هؾ ، والقضقء بغقره، آستعاكة يف الُغسؾ: وفيه

 .أم يف الصب طؾقف، يستعقـ بف يف وضقئف

وُيغسؾ ، إٓ لؿـ كان طاجًزا بحقث يقضمه؛ ٓ تجقز: فآستعاكة يف القضقء

 .ورجؾقف، ويديف، وجفف

ا آستعاكة بالصب  .ملسو هيلع هللا ىلص فؼد صب الؿغقرة طؾك الـبل: وَأمَّ

 :«َفَصبَّ َطَؾك َرْأِسفِ »: قوله

 .كان يبدأ برأسف ملسو هيلع هللا ىلص فنن الـبل، أن أكؿؾ الُغسؾ يبدأ بُغسؾ الرأس: وفيه
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َك َرْأَسُف بَِقَدْيفِ »: قوله وربؿا ، وهذا هق الشاهد أكف حرك رأسف بقده: «ُثؿَّ َحرَّ

 .ولؿ يؽـ يف ذلؽ محظقر لإلحرام، الشعقراتسؼطت بعض 

قد رخص لؾؿحرم يف غسؾ »: (181/ 2قال الخطابل يف معالؿ الســ )

بـ أكس وقال يغقب رأسف يف الؿاء ولست  رأسف أكثر أهؾ العؾؿ وكرهف مالؽ

ّٓ أن يؽقن قد خاف أكف إذا دلؽ رأسف بقديف اكخص شلء مـ  أطؾؿ فقف معـك إ

 .أجؾففؽره لف ذلؽ مـ ، شعره

 هـا. «وأجؿعقا أكف إذا احتؾؿ كان طؾقف آغتسال طاًما يف جؿقع بدكف

كان ُيؼبؾ بقديف  ملسو هيلع هللا ىلص هذا كحال القضقء فنن الـبل: «َفَلْقَبَؾ بِِفَؿا َوَأْدَبرَ »: قوله

 .وُيدبِر حتك يستقطب

 :«َيْغَتِسُؾ  ملسو هيلع هللا ىلص َهَؽَذا َرَأْيُتفُ : ُثؿَّ َقاَل »: قوله

مـ ، يػقد العؾؿ خالًفا لؿا ذهب إلقف الؿعتزلةقبقل خرب أحاد وأكف : وفيه

 رد خرب أحاد

 .أهؿقة صؾب العؾؿ فنن مـ جفؾ شقًئا طاداه: وفيه

 .والػضؾ، أن الـاس يتػاوتقن يف العؾؿ: وفيه

، والشحـاء، أن الخالف الؿذمقم هق الخالف الذي يمدي إلك البغضاء: وفيه

 .القصقل إلك الحؼ ففق مؿدوٌح أما الخالف مـ أجؾ ، والتدابر، والتؼاصع

ـِ : مـ ققل، فضقؾة الرجقع إلك الحؼ: وفيه  .«ٓ أَُماِريَؽ َأبًَدا: َطبااسٍ  اْلِؿْسَقُر ْٓب

يف العؾؿ وهق مـ أفاضؾ  ڤطباس  ابـ معرفة الؿسقر لػضؾ: وفيه

 .واهلل أطؾؿ، وطبادة، وأدًبا، طؾًؿا، الصحابة
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 درباب فطخ احلج إىل العنسٗ

 

ِٗ باُب]  [َفِطِخ احلجِّ ِإىل الُعِنَس

l: 

 .هؽذا قال وسقتضؿـ الباب طدة أحاديث يف غقر هذا الباب

 .لؽان أولك وأكسب، باب فسخ الحج إلك العؿرة وغقره: فؾق قال

 :سهِ فطذ اؿر إىل ايعُس٠ 

 ملسو هيلع هللا ىلص أكف خاص بزمـ الـبل أم، هؾ هق طاٌم يف كؾ أحد، وفسخ الحج إلك العؿرة

ولؿ يؽقكقا ، أهؾقا بحج - اهلل طؾقفؿ رضقان - فنن الصحابة، ٕكف زمـ تشريع

 .حؾقا ملسو هيلع هللا ىلص حتك قال لفؿ الـبل، يعرفقن العؿرة

 .هذا ققل لبعض أهؾ العؾؿ

وقد بقب ، وهذا هق الصحقح، وذهب بعضفؿ إلك أكف يجقز لغقرهؿ

وفسخ الحج لؿـ لؿ ، باب التؿتع والؼرآن واإلفراد بالحج: البخاري يف صحقحف

 .هدييؽـ معف 

ْحَراُم »: (1561بعد حديث رقؿ ) قال الحافظ  ا َفْسُخ اْلَحجِّ َفاإْلِ َوَأما

بِاْلَحجِّ ُثؿا َيَتَحؾاُؾ مِـُْف بَِعَؿِؾ ُطْؿَرٍة َفَقِصقُر ُمَتَؿتًِّعا َوفِل َجَقاِزِه اْختاَِلٌف آَخُر َوَضاِهُر 

ِف اْلُؿَصـِِّػ إَِجاَزُتفُ   هـا. «َتَصرُّ

ـْ َكافٍِع  َٓ  َبـِل َطْبدِ  َأنا َبْعَض وَط  َقاَل َلُف َلْق َأَقْؿَت اْلَعاَم َفنِكِّل َأَخاُف َأْن 
ِ
اهلل

 
ِّ
اُر ُقَرْيٍش ُدوَن اْلَبْقِت َفـََحَر  ملسو هيلع هللا ىلص َتِصَؾ إَِلك اْلَبْقِت َقاَل َخَرْجـَا َمَع الـابِل َفَحاَل ُكػا
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ُّ
َر َأْصَحاُبفُ  ملسو هيلع هللا ىلص الـابِل َوَقاَل ُأْشِفُدُكْؿ َأكِّل َأْوَجْبُت ُطْؿَرًة َفنِْن  َهَداَياُه َوَحَؾَؼ َوَقصا

ـَ اْلَبْقِت َصـَْعُت َكَؿا َصـََع  ـَ اْلَبْقِت ُصْػُت َوإِْن ِحقَؾ َبْقـِل َوَبْق َ َبْقـِل َوَبْق
ُخؾِّل

  َرُسقُل 
ِ
ٓا َواِحًدا ُأْشِفُدُكؿْ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َأكِّل َقْد  َفَساَر َساَطًة ُثؿا َقاَل َما ُأَرى َشْلَكُفَؿا إِ

ًة َمَع ُطْؿَرتِل َفَطاَف َصَقاًفا َواِحًدا َوَسْعًقا َواِحًدا َحتاك َحؾا مِـُْفَؿا  َأْوَجْبُت َحجا

 .متػؼ طؾقف(1)،«َجِؿقًعا

اهلل فسخ الحج  قؾت يا رسقل»: بـ بالل طـ أبقف قال وأما حديث الحارث

أخرجف ، ضعقػففق حديث ، «قال بؾ لـا خاصة، لـا خاصة أم لؾـاس طامة

 .بـ بالل مجفقل والحارث، وغقره (33831) أحؿد

 .أو ماكع آخر، لؿرض، أن يؿـع الحاج مـ القصقل إلك الحرم: واإلحصار

 :سهِ َٔ أسصس 

ويذبح هديف ، وجب طؾقف الػدية، ثؿ ُأحصر، أو بالحج، فؿـ أهؾ بالعؿرة

 .حقث بؾغ

ـْ َطاِئَشَة : إٓ يف حاٍل واحد اذا اشترط   َدَخَؾ َرُسقُل : َقاَلْت ، ڤفَع
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

َبْقرِ  َطَؾك ُضَباَطةَ  ؟»: َفَؼاَل َلَفا، بِـِْت الزُّ  : َقاَلْت  «َأَرْدِت اْلَحجَّ
ِ
ٓا ، َواهلل َما َأِجُدكِل إِ

ل َواْشَترِصِل»: َفَؼاَل َلَفا، َوِجَعةً   «َمِحؾِّل َحْقُث َحَبْسَتـِل، الؾُفؿَّ  َوُققلِل، ُحجِّ

 .أخرجف مسؾؿ (2)،«َوَكاَكْت َتْحَت اْلِؿْؼَدادِ 

 :سهِ االغرتاط 

وآشرتاط مـ ، وذهب بعض أهؾ العؾؿ إلك استحباب ققل هذا إمر
                                                                                       

 (.3210(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3611أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)

 (.3202أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (2)
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ار  .جؿقع الحجاج والُعؿا

إٓ مؿـ خشل طؾك ، وهق الؼقل الصحقح أن ذلؽ ٓ يؾزم، وذهب بعضفؿ

 .أو خقف، الطريؼكلن يؽقن هـاك حروب يف ، كػسف ما خشقت ُضباطة

فالصحقح أكف ٓ ، أما إذا كان صحقًحا ولقس ثؿة ما يستدطل آشرتاط

إٓ أكف ، لؿ يرد أهنؿ كاكقا يشرتصقن - اهلل طؾقفؿ رضقان - ٕن الصحابة؛ يشرتط

 .واهلل أطؾؿ، إذا اشرتط ٓ يؾحؼف هدي وٓ فدية إذا ُأحصر
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 أٍل الييب ّأصخابُ »: رحدٓح

 د«...مع أحد ميَه ٍدّٖلٔظ ، باحلج

 

ـْ َجابِرِ  - 246 ـِ َطْبدِ  )َط   ْب
ِ
َوَأْصَحاُبُف بِاْلَحجِّ  ملسو هيلع هللا ىلص َأَهؾَّ الـَّبِلُّ »: َقال ڤاهَّلل

ـِ  ڤ َوَقِدَم َطِؾلُّ ، َوَصْؾَحةَ  ملسو هيلع هللا ىلص َوَلْقَس َمَع َأَحٍد ِمـُْفْؿ َهْدٌي َغْقَر الـَّبِلِّ  ـْ اْلَقَؿ . ِم

ِف الـَّبِلُّ َأْهَؾْؾُت بَِؿا َأَهؾَّ : َفَؼاَل 
، َأْن َيْجَعُؾقَها ُطْؿَرةً : َأْصَحاَبفُ  ملسو هيلع هللا ىلص َفَلَمِر الـَّبِلُّ  ملسو هيلع هللا ىلص بِ

ُروا َوَيِحؾُّقا ـْ َكاَن َمَعُف اْلَفْدُي َفَؼاُلقا، َفَقُطقُفقا ُثؿَّ ُيَؼصِّ « ِمـكً »َكـَْطِؾُؼ إَلك : إَّٓ َم

َؽ الـَّبِلَّ 
ـْ َأْمرِي َما : َفَؼاَل  ملسو هيلع هللا ىلص َوَذَكُر َأَحِدَكا َيْؼُطُر؟ َفَبَؾَغ َذلِ َلْق اْسَتْؼَبْؾُت ِم

َوَلْقٓ َأنَّ َمِعل اْلَفْدَي َْٕحَؾْؾُت ، اْسَتْدَبْرُت َما َأْهَدْيُت 
، َوَحاَضْت َطائَِشةُ ، (1)

َفا َفا َلْؿ َتُطْػ بِاْلَبْقِت ، َفـََسَؽِت اْلَؿـَاِسَؽ ُكؾَّ ا َصُفَرْت َوَصاَفْت بِاْلَبْقِت ، َغْقَر َأكَّ  َفَؾؿَّ

  َيا َرُسقَل : َقاَلْت 
ِ
ـِ  َوَأْكَطِؾُؼ ِبَحج  َفَلَمَر َطْبَد ، َيـَْطِؾُؼقَن بَِحج  َوُطْؿَرةٍ ، اهَّلل ْحَؿ ـَ  الرَّ ْب

 .((2)«َأْن َيْخُرَج َمَعَفا إَلك التَّـِْعقِؿ َفاْطَتَؿَرْت َبْعَد اْلَحجِّ : َأبِل َبْؽرٍ 

ـْ َجابِرٍ  - 247   َرُسقلِ  َقِدْمـَا َمعَ »: َقاَل  ڤ )َوَط
ِ
ـُ َكُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل َلبَّْقَؽ : َوَكْح

  َفَلَمَرَكا َرُسقُل ، بِاْلَحجِّ 
ِ
 .((3)«َفَجَعْؾـَاَها ُطْؿَرةً  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

l: 

وهق جقاز فسخ الحج ، تضؿـت هذه إحاديث ما بقب الؿصـػ مـ أجؾف
                                                                                       

 .(، يف حديثف الطقيؾ يف صػة حجة الـبل 3238أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (1)

 (.3233( والؾػظ لف، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3633أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (2)

 (.3236(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3320أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (3)
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 .أو إدخال العؿرة يف الحج، إلك العؿرة

 .وإفرادٌ ، وقِرانٌ ، تؿتعٌ : وبقان ذلؽ أن اإلهالل ثالثة

، ففق أن َيفؾ بالعؿرة مػردة يف أشفر الحج فنذا بؾغ مؽة صاف بالبقت: أما التؿتع

 .وطاد إلك وضعف قبؾ اإلحرام، ثؿ حؾؼ أو قصر، وسعك بالصػا والؿروة

فنذا ، ويؽقن معف الفدي، ففق أن َيفؾ بالحج َقارًكا لف مع العؿرة: وأما الِؼران

 .ثؿ يبؼك طؾك إحرامف حتك يـحر هديف، وصؾ مؽة صاف بالبقت وسعك

حتك يحؾ يقم ، ففق أن َيفؾ بالحج مػرًدا ويبؼك طؾك إحرامف: وأما اإلفراد

 .الـحر وٓ يؾزم فقف الفدي

ر أن رجاًل قال لبقؽ طؿرةً  ثؿ بدا لف أن ، أراد أن يتؿتع هبا إلك الحج، فؾق ُقدِّ

 .يجعؾفا حًجا مع طؿرة فؾف ذلؽ

 .إٓ أكف يؾزمف سقق الفدي ڤ طؿر كؿا فعؾ ابـ

ثؿ بقـؿا هق يف صريؼف بدا لف أن ، لبقؽ حًجا: فؼال، أو أهؾ رجؾ بحٍج 

 .فؾف ذلؽ، أصحابف ملسو هيلع هللا ىلص كؿا أمر الـبل، يجعؾفا طؿرة

 :«َوَأْصَحاُبُف بِاْلَحجِّ  ملسو هيلع هللا ىلص َأَهؾَّ الـَّبِلُّ »: قوله

 ٕن حديث َطاِئَشَة َزْوِج ، هذا هق الذي قد يتعقـ الؼقل بف
ِّ
َأكاَفا  ملسو هيلع هللا ىلص الـابِل

  َخَرْجـَا َمَع َرُسقلِ »: َقاَلْت 
ِ
ـْ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ـْ َأَهؾا بُِعْؿَرٍة َومِـاا َم ِة اْلَقَداِع َفِؿـاا َم َطاَم َحجا

خرجقا  - اهلل طؾقفؿ رضقان - وإٓ فنن الصحابة، هذا طؾك الؿآل، «َأَهؾا بَِحج  

 .ٓ يعرفقن إٓ الحج

 .أمرهؿ بالحؾ، لؿا قدم مؽة ملسو هيلع هللا ىلص الـبلومؿا يدل طؾك ذلؽ أن 

وذلؽ أن الؽػار ، قالقا حؾ ماذا ؟ وتعاضؿقا أن يحؾقا ويجعؾقها طؿرة

 .كاكقا يرون أن العؿرة يف أشفر الحج مـ أفجر الػجقر يف إرض
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 :«ملسو هيلع هللا ىلص َوَلْقَس َمَع َأَحٍد ِمـُْفْؿ َهْدٌي َغْقَر الـَّبِلِّ »: قوله

 .مـ ضقؼ الحال - اهلل طؾقفؿ رضقان - ما كان طؾقف الصحابة: فيه

الؿديـة  حقث حرص أن يرافؼف هديف مـ، طؾك الخقر ملسو هيلع هللا ىلص حرص الـبل: وفيه

 .إلك مؽة

 .معف جؿع فتؿ العدد مائة بدكة ڤ وساق طؾك، وكان قد ساق معف جؿع

 .أحد العشرة الؿبشريـ بالجـة، اهلل بـ طبقد هق: «َوَصْؾَحةَ »: قوله

 .طـفؿ راضوهق  ملسو هيلع هللا ىلص والستة الذي تقيف الـبل

 .ڤ والخؿسة الذيـ أسؾؿقا طؾك يدي أبل بؽر

يقم  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل قال رسقل: قال ڤ فعـ الزبقر، أبؾك يقم ُأحد بالًء حسـًا

 .(1)«َأوَجب صؾحة»: أحد

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ودافع طـ رسقل

 .يقم ُأحد ملسو هيلع هللا ىلص وهؿا طـ يؿقـ الـبل، ورأى جربائقؾ ومقؽائقؾ

 .ذلؽوققؾ غقر ، قتؾف مروان: ققؾ، قتؾ يقم الجؿؾ

ـِ  ڤ َوَقِدَم َطِؾلُّ »: قوله ـْ اْلقََؿ  .ملسو هيلع هللا ىلص أّمره الـبل، ٕكف كان أمقًرا طؾك القؿـ: «ِم

، بجؾب الصدقة ملسو هيلع هللا ىلص أرسؾف الـبل، وذهب بعض أهؾ العؾؿ إلك أكف كان ساطًقا

، ولؽـف كان أمقًرا طؾك القؿـ، بـل هاشؿ ٓ يجقز لفؿ ذلؽ فنن، وهذا غقر صحقح

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل فلخذ ما يؾزم إلك كبل، وضائػ الـاسوإمقر يؽقن تحتف جؿقع 

 .كان كزولف يف كجران وما حقلفا ڤ وطؾل
                                                                                       

برقؿ:  (، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل 3612أخرجف الرتمذي يف ســف برقؿ: ) (1)

 .ڤبـ العقام  (، مـ حديث الزبقر110)
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ِف الـَّبِلُّ »: قوله
 :«ملسو هيلع هللا ىلص َأْهَؾْؾُت بَِؿا َأَهؾَّ بِ

 .كؿا يف الصحقح ملسو هيلع هللا ىلص أهؾ بؿا أهؾ بف الـبل ڤ وقد جاء أن أَبا مقسك

أن يبؼك طؾك  ملسو هيلع هللا ىلص كان معف هدي فلمره الـبل ڤ أبل صالب إٓ أن طؾل ابـ

 .إحرامف حتك يـحر هديف

أن  ملسو هيلع هللا ىلص فلمره الـبل، فؾؿ يؽـ معف هدي ڤ وأما أبق مقسك إشعري

 .وأن يجعؾفا طؿرة، ڤيصـع كؿا صـع أصحابف 

 .وهذا هق الجؿع بقـ الحديثقـ

وإكؿا كان هذا يف زمـ ، وقال بعضفؿ ٓ يجقز، جقاز اإلهالل الُؿعؾؼ: وفيه

أو الؿعتؿر إٓ أن َيـُسؽ الـُُسؽ التل فؿا طؾك الحاج ، ٕكف زمـ تشريع ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

 .وسار طؾقفا أصحابف ملسو هيلع هللا ىلص ذكرها الـبل

ْحَراِم بِنِْحَراٍم َكنِْحَراِم ُفاَلنٍ »: قال اإلمام الـقوي   هـا. «َيُجقُز َتْعؾِقُؼ اإْلِ

 :«َأْن َيْجَعُؾقَها ُطْؿَرةً : َأْصَحاَبفُ  ملسو هيلع هللا ىلص َفَلَمِر الـَّبِلُّ »: قوله

 .بالحجٕهنؿ كاكقا محِرمِقـ 

 :ٚايعُس٠ أزناْٗا أزبع١ 

 .ثؿ الحؾؼ، ثؿ السعل، ثؿ الطقاف، اإلحرام

 .حؾ لف كؾ شلء كان ُحرم طؾقف بسبب اإلحرام، فنذا ما حؾؼ أو قصر

ُروا َوَيِحؾُّقا»: قوله  :«َفَقُطقُفقا ُثؿَّ ُيَؼصِّ

 .أن الطقاف يطؾؼ طؾك الطقاف بالبقت والسعل بقـ الصػا والؿروة: فيه

 :طؾك هذا الرتتقبويؽقن 

 .ثؿ التؼصقر، ثؿ السعل بقـ الصػا والؿروة سبًعا، الطقاف بالبقت سبًعا
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ـْ َكاَن َمَعُف اْلَفْديُ »: قوله  :«إَّٓ َم

 .فنكف يبؼك طؾك إحرامف ويؽقن َقارًكا

 :«َوَذَكُر َأَحِدَكا َيْؼُطُر ؟« ِمـكً »َكـَْطِؾُؼ إَلك »: قوله

 .أشفر الحجتعاضؿ الصحابة لؾحؾ يف : فيه

 .الؽـايات فنكف كـقابف طـ الجؿاع: وفيه

 .التغؾقظ يف الجقاب: وفيه

ففذا لقس معـاه أن أحدهؿ يذهب ومذاكقره تؼطر طؾك ، الؿبالغة: وفيه

، كقػ كليت كسائـا وكحـ حديث طفد بحٍج وطؿرةٍ : ولؽـ يؼقلقن، الحؼقؼة

 .فتعاضؿقا ذلؽ، والحاج والؿعتؿر يـبغل أن يؽقن شعث الرأس

َؽ الـَّبِلَّ »: قوله
 :«ملسو هيلع هللا ىلص َفَبَؾَغ َذلِ

 .جقاز كؼؾ الؽالم إلك اإلمام لؾحاجة: فيه

 .وأن هذا لقس مـ الـؿقؿة يف شلء

ـْ َأْمرِي َما اْسَتْدَبْرُت َما َأْهَدْيُت : َفَؼاَل »: قوله َوَلْقٓ َأنَّ َمِعل ، َلْق اْسَتْؼَبْؾُت ِم

 :«اْلَفْدَي َْٕحَؾْؾُت 

َوإِْن »: (2661) وما جاء يف حديث أبل هريرة يف مسؾؿ، جقاز ققل لق: وفيه

ـْ ُقْؾ َقَدرُ 
 َوَما َشاَء َفَعَؾ  َأَصاَبَؽ َشْلٌء َفال َتُؼْؾ َلْق َأكِّل َفَعْؾُت َكاَن َكَذا َوَكَذا َوَلؽِ

ِ
اهَّلل

قَْطانِ   .محؿقلة طؾك ما كان فقف آطرتاض طؾك الؼدر، «َفنِنَّ َلْق َتْػتَُح َطَؿَؾ الشَّ

 .فؾقس يف ذلؽ محذور، وأما إذا قالفا اإلكسان طؾك التؿـل طؾك فعؾ الخقر

ـْ الؾاْق َوَقْقلِِف َتَعاَلك»: وقد بقب اإلمام البخاري يف صحقحف
: َباب َما َيُجقُز مِ

 .بؾػظ لق ملسو هيلع هللا ىلص وذكر طدة أحاديث قالفا الـبل، « [80: هقد] ﴾ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ﴿
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وإٓ ، فؾؿ يؽـ يعؾؿ هذا إمر، اهلل ٓ يعؾؿ إٓ ما طؾؿف ملسو هيلع هللا ىلص أن الـبل: وفيه

 .لؿا أهدى حتك يؼع مـف التحؾؾ

 .فضقؾة التؿتع: وفيه

 .ولذلؽ رجحف بعض أهؾ العؾؿ طؾك غقره مـ إكساك الثالثة

، أمًرا مـ إمقر إضفار العؾة والسبب الذي مـ أجؾف سؾؽ العبد: وفيه

 .وهذا مـ باب الؿعاذير وإطذار

 :«ڤَوَحاَضْت َطائَِشُة »: قوله

 .تؼدم أكف أصاهبا الحقض وهل بَِسِرف

َفا»: قوله َفا َلْؿ َتُطْػ بِاْلَبْقت، َفـََسَؽِت اْلَؿـَاِسَؽ ُكؾَّ  :«َغْقَر َأكَّ

ـْ َطاِئَشَة ، ملسو هيلع هللا ىلص بلمر الـبل َة َوَأَكا َحاِئٌض َوَلْؿ »: َأكاَفا َقاَلْت  ڤفَع َقِدْمُت َمؽا

َػا َواْلَؿْرَوِة َقاَلْت َفَشَؽْقُت َذلَِؽ إَِلك َرُسقلِ َأُصْػ بِاْلَبْقِت  ـَ الصا َٓ َبْق   َو
ِ
َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

َٓ َتُطقفِل بِاْلَبْقِت َحتَّك َتْطُفرِي  .متػؼ طؾقف (1)،«اْفَعِؾل َكَؿا َيْػَعُؾ اْلَحاجُّ َغْقَر َأْن 

 أو لشلن الطقاف؟، وهؾ مـعفا مـ الطقاف بالبقت ٕكف مسجد

 .جؿفقر أهؾ العؾؿ أن الؿـع إكؿا كان مـ أجؾ الؿسجدذهب 

فالحائض يجقز لفا أن تدخؾ ، والذي يظفر أن هذا الؼقل غقر صحقح

 .الؿسجد وأن تؼرأ الؼرآن

ومـ طادة ، وكان لفا خقؿة فقف، كان يف طفده امرأة تؼؿ بالؿسجد ملسو هيلع هللا ىلص والـبل

 .ولؿ يلمرها أن تخرج مـ الؿسجد، الـساء أن تحقض

ٕن الطقاف بالبقت صالة طؾك ققل ؛ أن تطقف بالبقت ولؿ يلمرها
                                                                                       

 (.3233(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3630أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)
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 .اهلل أباح فقف الؽالم إٓ أن، ڤطباس  ابـ

 .«الؽعبة الؿشرفة»: والؿراد بالبقت هـا

ا َصُفَرْت َوَصاَفْت بِاْلَبْقِت »: قوله  :«َفَؾؿَّ

 .وإما يقم الـحر، إما يقم طرفة، صفرت

 .فؾؿا صفرت مـ حقضتفا صافت بالبقت صقاف اإلفاضة

  َيا َرُسقَل : َقاَلْت »: قوله
ِ
 :«َوَأْكَطِؾُؼ ِبَحج  ، َيـَْطِؾُؼقَن بَِحج  َوُطْؿَرةٍ ، اهَّلل

 .حقـ لؿ تستطع أن تتؿفا بسبب الحقض، ٕن طؿرهتا دخؾت مع حجفا: ققؾ

 .ٕن طؿرهتا اكتؼضت: وققؾ

 إٓ أن الققت كان، وإكؿا تبؼك متـِسؽة بالـُُسؽ، والذي يظفر أهنا ٓ تـتؼض

ومع وجقد الحقض ودخقل الحج اضطرت أن تعقد إلك ما كان طؾقف ، ضقًؼا

 .الـاس مؿا أهؾقا بف مـ ذي الحؾقػة

ـِ  َفَلَمَر َطْبَد »: قوله ْحَؿ ـَ َأِبل َبْؽرٍ  الرَّ  :«َأْن َيْخُرَج َمَعَفا إَلك التَّـِْعقؿِ : ْب

 .ٕكف أسرت لفا وأبرك يف شلهنا؛ أن الؿرأة تؿشل مع محرمفا: فيه

ـِ  وَطْبدَ  ْحَؿ ـَ َأبِل َبْؽٍر  الرا  .أخقها ٕمفا وأبقفا، ڤْب

 :«أن َيْخُرَج َمَعَفا إَلك التَّـِْعقؿِ »: قوله

 .وققؾ أربعة أمقال، ققؾ تبعد طـف ثالثة أمقال، مـطؼة قريبة مـ الحرم

 .فسؿل التـعقؿ لفذا إمر، والقادي ُكَعْقؿان، يحقط بف جبؾ كعقؿ وكاطؿ

 .إلك أكف ٓ يجقز لؾؿؽل أن يعتؿر إٓ مـ التـعقؿ، وتؿسؽ بف بعضفؿ

وإٓ فنن أي ، فنكؿا التـعقؿ كان أقرب الحؾ إلك الحرم، وهذا لقس بصحقح

 .حؾ يجقز مـف اإلحرام
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، خالًفا لؿا ذهب إلقف بعضفؿ، الجؿع بقـ الحؾ والحرم طـد اإلحرام: وفيه

 .وهذا خالف الصقاب، مـ إن الؿؽل يفؾ مـ مؽة لؾعؿرة

 .أي طؿرة مػردة: «َفاْطَتَؿَرْت َبْعَد اْلَحّج »: قوله

ٕن ، لؽـ هذا يف حؼ الؿرأة التل تستحؼ التطققب، تطققب الـساء، وفقف

لعدم ؛ والتقجقف واإلرشاد بالـصقحة بعض الـساء ٓ يـػع معفـ إٓ أن ُيغؾظ لفا

 .ففؿفا ولؼؾة طؼؾفا

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة    َقاَل َرُسقُل : َقاَل  ڤوَط
ِ
اْسَتْقُصقا بِالـَِّساِء َفنِنا اْلَؿْرَأَة  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

َؾِع َأْطاَلُه َفنِْن َذَهْبَت ُتِؼقُؿُف َكَسْرَتُف َوإِْن  ٍء فِل الضِّ ْ
ـْ ِضَؾٍع َوإِنا َأْطَقَج َشل

ُخؾَِؼْت مِ

 .متػؼ طؾقف (1)«َتَرْكَتُف َلْؿ َيَزْل َأْطَقَج َفاْسَتْقُصقا بِالـَِّساءِ 

ـْ  ـِ ُخَزْيَؿةَ  ُطَؿاَرةَ وَط ـُ ِطـَْد َطْؿِرو: َقاَل  ْب ـِ اْلَعاِص  َبْقـََؿا َكْح فِل َحج   ڤْب

ـُ َمَع َرُسقلِ »: َأْو ُطْؿَرٍة َقاَل    َبْقـََؿا َكْح
ِ
ْعِب إِْذ َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل اْكُظُروا َهْؾ »: فِل َهَذا الشِّ

ـِ ، مِـَْفا ُغَراٌب َأْطَصؿُ َكَرى ِغْرَباًكا : َفُؼْؾـَا. «؟ َتَرْوَن َشْقًئا ْجَؾْق ، َأْحَؿُر اْلِؿـَْؼاِر َوالرِّ

  َفَؼاَل َرُسقُل 
ِ
َـّ ِمْثَؾ َهَذا »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ـْ َكاَن ِمـُْف َّٓ َم ـَ الـَِّساِء إِ َٓ َيْدُخُؾ اْلَجـََّة ِم

 .«(2)اْلُغَراِب فِل اْلِغْرَبانِ 

وشرودهـ طؾك ، اهلل  وذلؽ سبب كػقرهـ مـ صاطة، لـدرتف وقؾتف

: ملسو هيلع هللا ىلص وحالفـ كؿا قال الـبل، طؾقفـ اهلل  ومخالػتفـ لؿا أوجب، أزواجفـ

 .«ما رأيت مـ كاقصات طؼؾ وديـ»

 .يؼع مـفا كثقر مـ الؿخالػات الشرطقة؛ ولضعػ ديـفا، فؾـؼصان طؼؾفا
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 .فرتى كػسفا مصقبة، أن كثقًرا مـ الـساء قد ٓ تدرك أهنا طؾك خطل، ومـ البالء

أو ، أو اإلخقان، أو الزوجات، َيرى كػسف مصقًبا مـ إوٓد وهذا الذي

م، أو مـ أي إكسان، الجقران م الذي يشعر بالخطل، ٓ ُيَؼقا فنكف إذا شعر ، وإكؿا ُيؼقا

 .بالخطل وققؾ لف الصقاب كذا حصؾ مـف الرجقع

  َقِدْمـَا َمَع َرُسقلِ »: قوله
ِ
ـُ َكُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل   َفلََمَرَكا َرُسقُل ، بِالَْحجِّ لَبَّْقَؽ : َوَكْح

ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

 :«َفَجَعْؾـَاَها ُطْؿَرةً 

 .أن يجعؾقها طؿرة ملسو هيلع هللا ىلص ثؿ أمرهؿ الـبل، أهنؿ أفردوا الحج، كؿا تؼدم

 ک ک ک ک ڑ﴿: قال تعالك ملسو هيلع هللا ىلص وجقب امتثال أمر الـبل، وفقف

 . [61: الـقر] ﴾ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل اهلل طؾك لسان رسقل ما شرطف، أن الشرع: وفيه

، أفضؾكاكقا يرون أن بؼائفؿ طؾك اإلحرام  - اهلل طؾقفؿ رضقان - فالصحابة

ٓ يـطؼ  ملسو هيلع هللا ىلص ٕن الـبل ملسو هيلع هللا ىلص وكان الػضؾ فقؿا أمر بف الـبل، أمرهؿ بالحؾ ملسو هيلع هللا ىلص والـبل

 .طـ الفقى إن هق إٓ وحل يقحك

 .أحرص طؾك إمة أن يؼع مـفؿ الخقر مـ إمة بلكػسفؿ ملسو هيلع هللا ىلص وٕن الـبل

ـْ َأَكٍس    ڤولفذا كان يف الحديث َط
ِّ
ـِ الـابِل ـُ َأَحُدُكْؿ »: قال ملسو هيلع هللا ىلص َط ٓ ُيْمِم

ـَ  ـْ َوالِِدِه َوَوَلِده َوالـَّاِس َأْجَؿعق  .(1)«َحتَّك َأكقَن أَحبَّ إَِلْقِف ِم
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٘  قدو زضْل»: رحدٓح ُ صبٔخ أصخاب  اهللّ 

 د«...زابع٘ مً ذٖ احلج٘ مَلني باحلج

 

ـْ  - 248   َطْبدِ )وَط
ِ
ـِ َطبَّاٍس  اهَّلل   َقِدَم َرُسقُل »: َقاَل  ڤْب

ِ
َوَأْصَحاُبُف  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

ـَ بِاْلَحجِّ ، َصبِقَحَة َرابَِعةٍ  ق ِة ُمِفؾِّ ـْ ِذي اْلِحجَّ : َفَؼاُلقا، َفَلَمَرُهْؿ َأْن َيْجَعُؾقَها ُطْؿَرةً ، ِم

  َيا َرُسقَل 
ِ
؟ َقاَل ، اهَّلل فُ : َأيُّ اْلِحؾِّ  .((1)«اْلِحؾُّ ُكؾُّ

l: 

  َقِدَم َرُسقُل »: قوله
ِ
 :«َوَأْصَحاُبُف َصبِقَحَة َرابَِعةٍ  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

 .أي مـ ذي الحجة

، ثؿ أهؾقا الققم الثامـ، والسابع، والسادس، والخامس، فبؼقا الققم الرابع

 .وتقجفقا إلك مـك

: مثؾ، لؽـ الصرف أصقب، مِـًك ومِـك، مِـًك بالصرف وبعدمف: يؼال

ٕن إصؾ يف البؼاع أهنا ٓ ؛ «وحجرٍ ، وواسطٍ ، ودابٍؼ ، وبدرٍ ، ومـًك ، طرفاٍت »

 .لؽـ هذه البؼاع ُصرفت لؾسؿاع، ُتصرف

ـَ بِاْلَحجِّ »: قوله ق ِة ُمِفؾِّ ـْ ِذي اْلِحجَّ  :«ِم

 ملسو هيلع هللا ىلص ثؿ أمرهؿ الـبل، دلقؾ لؿا تؼدم يف حديث جابر أهنؿ أهؾقا بالحج: فيه

 .أن يػسخقها إلك طؿرة
                                                                                       

مسؾؿ (، وجاء يف 3210(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )1812أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)
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 .أي يػسخ الحج: «َأْن َيْجَعُؾقَها ُطْؿَرةً َفَلَمَرُهْؿ »: قوله

  َيا َرُسقَل : َفَؼاُلقا»: قوله
ِ
؟ َقاَل ، اهَّلل  :«اْلِحؾُّ ُكؾُّف: َأيُّ اْلِحؾِّ

ٕهنؿ ضـقا أهنؿ يتحؾؾقن بعض الحؾ ؛ استػسار العالؿ طؿا ُيشؽؾ: فيه

 .ويؾبسقن الثقاب ويتطقبقن

ـ لفؿ الـبل  .الـساء والطقب والثقاب، كؾ شلءيعـل يحؾ لفؿ ، أن الحؾ كؾف ملسو هيلع هللا ىلص فبق

قد يؼع ، ٕن كثقًرا مـ الـاس إذا لؿ يؼع لفؿ البقان، بقان الؿجؿالت: وفيه

 .طـدهؿ اإلشؽال
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 ، ناٌ ٓطري العيل»: رحدٓح

 د«...فإذا ّجد فجْٗ ىص

 

ـْ ُطْرَوةَ  - 249 َبْقرِ َقاَل  )َط ـِ الزُّ ـُ َزْيدٍ  ُسئَِؾ ُأَساَمةُ : ْب َكاَن  َكقَْػ »: - َجالٌِس َوَأَكا  - ْب

  َرُسقُل 
ِ
ـَ َدَفَع؟ َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل  .((1)«َفنَِذا َوَجَد َفْجَقًة َكصَّ ، َكاَن َيِسقُر الَْعـََؼ : َيِسقُر ِحق

قرِ : الَعـَُؼ   اهث. فقق ذلَؽ : والـَّصُّ . اكبساُط السَّ

 .مؽاٌن متسعٌ : فجقة

l: 

 .طرفةمـ  ملسو هيلع هللا ىلص ساق الؿصـػ الحديث لبقان صريؼة دفع الـبل

 :«بـ الزبقر طروة»: قوله

 .أحد الػؼفاء السبعة، العقام بـ الزبقر ابـ هق طروة

ـُ َزْيدٍ  ُأَساَمةُ »: قوله  :«ْب

 .ڤبـ حارثة  بـ زيد هق أسامة

 .ڤأم أيؿـ ، وأمف

 .أصؾف مـ القؿـ مـ َكؾٍب أو ُكؾقب، وأبقه

 .صغقًرا وباطقه يف مؽة ڤ ُسرق

ثؿ  ملسو هيلع هللا ىلص لزوجفا محؿد ڤ فلهدتف خديجة، بـت خقيؾد وكان طـد خديجة
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دوكؽؿ فنن اختاركؿ ذهب »: ملسو هيلع هللا ىلص فؼال لفؿ الـبل، فلرادوه، جاء أهؾف مـ القؿـ

 .«ملسو هيلع هللا ىلص فاختار محؿًدا، معؽؿ

 ،ثؿ وقع بقـفؿا ما وقع فطؾؼفا بـت جحش زيـب ملسو هيلع هللا ىلص اهلل زوجف رسقل

 ڤولؿ ُيذكر يف الؼرءان أحد مـ الصحابة ، اهلل هبا زوجف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل وتزوجفا رسقل

 . [12: إحزاب] ﴾ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ﴿: قال تعالك، باسؿف غقره

 .بـ زيد فقضعت لف أسامة، بؿقٓتف أم أيؿـ الحبشقة ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ثؿ زوجف رسقل

ولؿا رآهؿ الؼافة ، ٕكف كان أسقد الؾقن؛ ڤوصعـ بعضفؿ يف أسامة 

 .مـ ذلؽ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فرح رسقل، وطرففؿ

ـْ َطاِئَشَة  ـْ ُطْرَوَة َط   إِنا َرُسقَل »: َقاَلْت  ڤفَع
ِ
 َمْسُروًرا  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ا
َدَخَؾ َطَؾل

ًزا َكَظَر آكًِػا إَِلك َزْيدِ َتْبُرُق َأَساِريُر َوْجِفِف َفَؼاَل  ـِ َحاِرَثَة  َأَلْؿ َتَرْي َأنَّ ُمَجزِّ ْب

ـْ  َوُأَساَمةَ  َْقَداَم َبْعُضَفا ِم ْٕ ـِ َزْيٍد َفَؼاَل إِنَّ َهِذِه ا  .(1)«َبْعضٍ ْب

وهق  ملسو هيلع هللا ىلص إذ أن أباه كان محبقًبا طـد الـبل، الِحب بالِحب ابـوكان يؾؼب 

 .كذلؽ

ره الـبل وسقر الجقش أبق بؽر بعد ، طؾك جقش فقف أبق بؽر وطؿر ملسو هيلع هللا ىلص أما

 .وحقـ الخروج ترخص أبق بؽر وطؿر لؿشاغؾ الخالفة، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل مقت رسقل

 .ملسو هيلع هللا ىلص وجقشف أول جقش غزا بعد مقت الـبل

  َكْقَػ َكاَن َرُسقُل »: قوله
ِ
ـَ َدَفَع؟ ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل  :«َيِسقُر ِحق

كان رديػ  ڤ بـ زيد وذلؽ أن أسامة، أي حقـ دفع مـ طرفة إلك مزدلػة

 .ثؿ كان رديػف الػضؾ مـ مزدلػة إلك مِـًك ، مـ طرفة إلك مزدلػة ملسو هيلع هللا ىلص الـبل
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 :«(َكاَن َيِسقُر اْلَعـََؼ »: )َقاَل : قوله

ـْ ، بؾ بالسؽقـة، بغقر َجَؾبة، أي كان يسقر يف صريؼف مـبسًطا يف سقره َط

ـُ    ڤَطبااٍس  اْب
ِّ
  ملسو هيلع هللا ىلص َأكاُف َدَفَع َمَع الـابِل

ُّ
َوَراَءُه َزْجًرا  ملسو هيلع هللا ىلص َيْقَم َطَرَفَة َفَسِؿَع الـابِل

َفا الـااُس َطَؾْقُؽْؿ  بِِؾ َفَلَشاَر بَِسْقصِِف إَِلْقِفْؿ َوَقاَل َأيُّ
َشِديًدا َوَضْرًبا َوَصْقًتا لإِْلِ

ؽِقـَِة َفنِنا  يَضاعِ  بِالسا ِؾ َبْقـَُؽْؿ ، اْلبِرا َلْقَس بِاإْلِ ـْ التاَخؾُّ
َأْوَضُعقا َأْسَرُطقا ِخاَلَلُؽْؿ مِ

ْرَكا ِخاَلَلُفَؿا َبْقـَُفَؿا  .متػؼ طؾقف، (1)«َوَفجا

وما يؼع طـد ، ووقت الـػر مـ أغؾب الؿـاسؽ قد ترى َجَؾبة غقر محؿقدة

أو يف غقر ذلؽ بسبب ، التدافع أو ما يؼع حقل الحجر مـ، الجؿار مـ التدافع

 .وإٓ لق سؽـ الـاس لؿا حصؾ ذلؽ الضرر العظقؿ، طدم السؽقـة

 .فضقؾة السؽقـة: ويف احلديث

 .يف سقره وجؾقسف ملسو هيلع هللا ىلص فضقؾة أن يتلسك اإلكسان بالـبل: وفيه

 :«َفنَِذا َوَجَد َفْجَقًة َكّص »: قوله

بنسراٍع أكثر مؿا اي مشك  - كص - أي إذا وجد متسًعا لقس هـاك ما يزحؿف

 .ٕن اإلكسان إذا مشك بخطك متؼاربة يشعر ببعد الؿسافة وثؼؾ الطريؼ؛ قبؾ

ـْ َجابِرٍ   »: َقاَل  ڤ، فَع
ِّ
 َفَدَطا بِِفؿْ  ملسو هيلع هللا ىلص َشَؽا َكاٌس إَِلك الـابِل

َ
: َفَؼاَل ، اْلَؿْشل

 .أخرجف الحاكؿ، (2)«َفـََسْؾـَا َفَقَجْدَكاُه َأَخػا َطَؾْقـَا، «َطَؾْقُؽْؿ بِالـََّسالنِ »

 .والؼقة ٕن بف اإلبؼاء طؾك الجسؿ؛ فضقؾة الركقب يف الحج ويف غقره: وفيه

 گ ک ک﴿: أن اإلكسان ٓ يمذي غقره قال تعالك: وفيه
                                                                                       

 (.3282(، وأخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3623أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)

(، والحاكؿ برقؿ: 261/ ص2(. )ج3661برقؿ: ) «كشػ إستار»كؿا يف  أخرجف البزار  (2)

 (.212برقؿ: ) (، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل 3631)
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 . [38: إحزاب] ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ

ويف جؿقع ، وبؼائف، أن اإلكسان يبؼك حالف طؾك القسرية يف مشقف: وفيه

 .واهلل أطؾؿ، أحقالف
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 فنا ضٝل ْٓمٝر عً غٕٛ قدو »: رحدٓح

 د«...افعل ّال حسج: إال قال، ّال أخس

 

ـْ َطْبدِ  - 250   )َط
ِ
ـِ ُطَؿرَ  اهَّلل   َأنَّ َرُسقَل »: ڤ ْب

ِ
ِة اْلَقَداعِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل ل َحجَّ

، َوَقَػ فِ

اْذَبْح َوٓ : َقاَل ، َأْذَبَح َفَحَؾْؼُت َقْبَؾ َأْن ، َرُجٌؾ َلْؿ َأْشُعرْ : َفَؼاَل ، َفَجَعُؾقا َيْسَلُلقَكفُ 

، اْرِم َوٓ َحَرَج : َقاَل ، َفـََحْرُت َقْبَؾ َأْن َأْرِملَ ، َلْؿ َأْشُعرْ : َفَؼاَل ، َوَجاَء آَخرُ . َحَرَج 

َر إَّٓ َقاَل  َم َوٓ ُأخِّ ـْ َشْلٍء ُقدِّ  .((1)«اْفَعْؾ َوٓ َحَرَج : َفَؿا ُسئَِؾ َيْقَمئٍِذ َط

l: 

 .رفع الحرج يف التؼديؿ والتلخقر يف أطؿال يقم الـحر: لبقانساق الؿصـػ الحديث 

 .إشراف العالؿ لؾـاس حتك يسللقكف طـ العؾؿ: وفيه

 .اهلل طؾك تبؾقغ ديـ ملسو هيلع هللا ىلص حرص الـبل: وفيه

 .طؾك سمال أهؾ العؾؿ - اهلل طؾقفؿ رضقان - حرص الصحابة: وفيه

فقـبغل ، خشقة السمال، طؾك جفؾ اهلل  وكثقر مـ الـاس أن قد يعبد

 . [31: إحزاب] ﴾ٴۇۋ ۈ ۈ ۆ ۆ﴿: اهلل  لإلكسان أن يسلل قال

يسللقن فقؿا هق أشد مؿا كسلل  - اهلل طؾقفؿ رضقان - وقد كان الصحابة

 .لحرصفؿ طؾك العؾؿ والعؿؾ، طـف
                                                                                       

بـ  اهلل (، مـ حديث طبد3106(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )81أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)

(، مـ حديث 3102ومسؾؿ برقؿ: ) (،3213، وجاء طـد البخاري برقؿ: )ڤبـ العاص  طؿرو

 .ڤبـ طباس  اهلل طبد
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 :«َرُجٌؾ : َفَؼاَل »: قوله

فنن ، وإكؿا الذي يضر اإلهبام يف السـد، واإلهبام يف الؿتـ ٓ يضر، هذا مبفؿ

 .الؿبفؿ مـ قبقؾ الؿجفقل

 :«َلْؿ َأْشُعرْ »: قوله

 .أو أكف حؾؼ بغقر إدراكٍ ، لؿ أكتبف ولقس معـاه أكف ذبح أي

، يف الحج وغقره ملسو هيلع هللا ىلص ما يـبغل أكف يسقر طؾقف الـاس يف التلسل بالـبل: وفيه

ثؿ السعل ، ثؿ الطقاف، ثؿ الحؾؼ، ثؿ الذبح، فلفضؾ إطؿال أن يؽقن الرمل

ففق أكؿؾ ما يمتك ، فؿـ أتك هبا طؾك هذا الرتتقب، هبذا الرتتقب، الققميف ذلؽ 

 .«افعؾ وٓ حرج»: ملسو هيلع هللا ىلص فؼد قال الـبل، ومـ قدم أو أخر، بف

، وإكؿا هق مـ الؿستحبات، أن الؿتابعة بقـ هذه إمقر لقس بقاجب: وفيه

 .ملسو هيلع هللا ىلص إذ أكف أكؿؾ أفعال الـبل

 .«ر ذ ح»: ويعرب طـف بعضفؿ بؼقلف

 .والحاء طـ الحؾؼ أو التؼصقر، والذال طـ الذبح، الرملفالراء طـ 

 :«اْذَبْح َوٓ َحَرَج »: قوله

 .ٓ يجزؤك لؾزمف أن ُيعقد ذبقحة ملسو هيلع هللا ىلص فؾق قال لف الـبل، أن الديـ يمخذ بالدلقؾ: فيه

 .يسرية الديـ: وفيه

 .وقد تقسع بعضفؿ يف هذا الباب تقسًعا غقر مرضل

خالػ كثقًرا مـ أحؽام  «افعؾ وٓ حرج»فلخرج سؾؿان العقدة كتاًبا سؿاه 

بؽتاٍب يبقـ فقف أن  - اهلل حػظف - ورد طؾقف الشقخ الػقزان، الديـ يف هذا الباب

 .ملسو هيلع هللا ىلص الـاس يجب أن يتـسؽقا هلل كؿا تـسؽ الـبل
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 :«اْذَبْح َوٓ َحَرَج »: قوله

وإكؿا هذا لبقان ، فؾق باشره غقره أجزأ، لقس معـاه أكف هق الذي يباشر الذبح

 .أن الرتتقب بقـ الـسؽ لقس بشرٍط وإكؿا هق مستحب

وأما الؿػرد فؾقس ، والذبقحة قد تؼدمت أهنا يف حؼ الَؼاِرن والؿتؿتع أفاقل

 .طؾقف شلء

 :«َفـََحْرُت َقْبَؾ َأْن َأْرِملَ ، َلْؿ َأْشُعرْ : َفَؼاَل ، َوَجاَء آَخرُ »: قوله

لؽـ مع ذلؽ ٓ ، الؿؼدم بقـؿا إول كان الذبح هق، وكان الرمل هق الؿؼدم

 .«اْرِم َوٓ َحَرج»: ملسو هيلع هللا ىلص َقال الـبل، يضر

رَ »: قوله َم َوٓ ُأخِّ ـْ َشْلٍء ُقدِّ  :«َفَؿا ُسئَِؾ َيْقَمئٍِذ َط

 .أي مـ أطؿال الحج وأكساكف يف يقم الـحر

 :«اْفَعْؾ َوٓ َحرَج : إَّٓ َقاَل »: قوله

 .تخػقػا وتقسقًرا

 :ٚاملس٠ ع٢ً ايطٛاف سٍٛ ايبٝتسهِ تكدِٜ ايطعٞ بني ايصفا  

وَطقّـ طؾك الحاج أو ، إٓ أن بعض أهؾ العؾؿ مـع تؼديؿ السعل طؾك الطقاف

لؽـ الذي ، أكف إذا قدم السعل طؾك الطقاف أن يعقد السعل بعد الطقاف، الؿعتؿر

ٓا َقاَل »: يظفر طؿقم ققلف َر إ َم َوٓ ُأخِّ ٍء ُقدِّ ْ
ـْ َشل  .«اْفَعْؾ َوٓ َحرَج : َفَؿا ُسئَِؾ َيْقَمئٍِذ َط

  أنا ، بـ شريؽ وقد جاء يف بعض صرق حديث أسامة
ا
 ملسو هيلع هللا ىلص رجاًل سلَل الـابل

  يا رسقَل »: فؼاَل 
ِ
 .«افَعؾ وٓ حَرَج : قاَل ، أصقَف  قبَؾ أن سعقُت  اهلل

ـُسؽ: وفيه  .أن طؾك اإلكسان أن يليت بجؿقع أطؿال ال

، الجؿار يظـ أكف يرمل الشقطانوهق أن كثقًرا مـ الـاس حقـ يرمل : وهـا تـبقف

والصحقح أن ، وبعضفؿ ربؿا كرب الصخرة، ولذلؽ تجد بعضفؿ ربؿا رماه بالـعال
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قال  اقتداء بنبراهقؿ ، الـاس لرهبؿ هبذا الـُسؽ وإكؿا يتعبد، ٓ شقطان

 .أي مؼامات إبراهقؿ،  [12: آل طؿران] ﴾ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ﴿: تعالك

 .ويؽرب الرامل مع كؾ حصاة

 :تٓبٝ٘ آخسٖٚٓا  

هذا مـ الؿحدثات فال يؾزم ، وهق ما يؼقم بف بعضفؿ مـ غسؾ الحصك

 .واهلل أطؾؿ، غسؾ الحصك

ـِ  ـِ اْب ـِ اْلَػْضؾِ ، َطبااسٍ  وَط ـِ َطبااٍس َوَكاَن َرِديَػ َرُسقلِ  َط   ْب
ِ
: َأكاُف َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـَ َدَفُعقا  ؽِقـَةِ »فِل َطِشقاِة َطَرَفَة َوَغَداِة َجْؿٍع لِؾـااِس ِحق َوُهَق َكافٌّ  «َطَؾْقُؽْؿ بِالسَّ

ًرا، َكاَقَتفُ  ـْ مِـًك - َحتاك َدَخَؾ ُمَحسِّ
َطَؾْقُؽْؿ بَِحَصك اْلَخْذِف الَِّذي »: َقاَل  - َوُهَق مِ

  َرُسقُل  َلْؿ َيَزْل »: َوَقاَل  «ُيْرَمك بِِف اْلَجْؿَرةُ 
ِ
 .«َحتاك َرَمك اْلَجْؿَرةَ ، ُيَؾبِّل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

  َقاَل َرُسقُل : َقاَل ، وَطـْف
ِ
اْلُؼْط لِل »»: َغَداَة اْلَعَؼَبِة َوُهَق َطَؾك َكاَقتِفِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـا َحَصك اْلَخْذِف ، َفَؾَؼْطُت َلُف َسْبَع َحَصَقاٍت ، «َحًصك فِ ، ُه ـا فِل َكػِّ ، َفَجَعَؾ َيـُْػُضُف

ِء َفاْرُمقا»: َوَيُؼقُل  َٓ ـِ »: ُثؿا َقاَل ، «َأْمَثاَل َهُم ي ل الدِّ
َفا الـَّاُس إِيَّاُكْؿ َواْلُغُؾقَّ فِ ، َيا َأيُّ

ـِ  ي ل الدِّ
ـْ َكاَن َقْبَؾُؽُؿ اْلُغُؾقُّ فِ ُف َأْهَؾَؽ َم  .(1)««َفنِكَّ

ولذلؽ قد يـسك اإلكسان الؽثقر مـ ، أن الحج مؾلء بإشغال: ويف احلديث

ثؿ لرفع الحرج ، فعؾقف أن يعقد إلك أهؾ العؾؿ لرفع الحرج طـ كػسف، إطؿال

 .طـ غقره

، أن الؿػتل يـبغل لف أن يراطل أحقال الـاس فقؿا ٓ مخالػة شرطقة فقف: وفيه
                                                                                       

 (.3282أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (1)

يف صحقح ابـ ماجف، وأخرجف  (، وصححف إلباين 1021وهذا الحديث أخرجف ابـ ماجف برقؿ )

 (.1032الـسائل برقؿ)
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 .كظر إلك حال الـاس وجعؾ يقسر لفؿ إمر ويرشدهؿ إلك ما فقف الصالح ملسو هيلع هللا ىلص فالـبل

 .وإكؿا إمر هلل ، تحؾقؾ الشلء أو تحريؿفأن الديـ لقس إلقـا يف : وفيه
، لعؾ السائؾ واهلل أطؾؿ مـ أصحاب الُبدن: «َفـََحْرُت َقْبَؾ َأْن َأْرِمل»: قوله

 .وإٓ فنن البؼر والغـؿ ٓ ُتـَحر وإكؿا ُتذبح ذبًحا

مع أن ما تؼدم ، ٕن ذلؽ الققم سؿل يقم الـحر، أو أكف ذكرها طؾك التغؾقب

 .وإكؿا ُيـحر اإلبؾ، ُيـحرمـ الـعؿ ٓ 

ءٍ »: بقاٌن لؽثرة السائؾقـ يف ذلؽ الققم: وفيه
ْ
ـْ َشل َؾ َيْقَمِئٍذ َط

 .«َفَؿا ُسئِ

فال تتحرج مـ سمال أهؾ العؾؿ ، إذا حججت أو اطتؿرت فقا أيفا العبد

،  [11: الـحؾ] ﴾ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿: اهلل  والعؿؾ بؿا أفتقك قال

 .واهلل أطؾؿ
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 ، زمٙ اجلنسٗ الهربٚ بطبع حصٔات»: رحدٓح

 د«...ّميٙ عً مئيُ، فجعل البٔت عً ٓطازِ

 

ـْ َطْبدِ  - 251 ـِ  )ط ْحَؿ  َيِزيَد الـََّخِعلِّ  الرَّ
ـِ ـِ : ْب ُف َحجَّ َمَع اْب َفَرآُه ، ڤَمْسُعقٍد  َأكَّ

ـْ َيَساِرهِ  ـْ َيِؿقـِفِ ، َرَمك اْلَجْؿَرَة اْلُؽْبَرى بَِسْبِع َحَصَقاٍت َفَجَعَؾ اْلَبْقَت َط ، َوِمـًك َط

 .((1)«ملسو هيلع هللا ىلص َهَذا َمَؼاُم الَِّذي ُأْكِزَلْت َطَؾْقِف ُسقَرُة اْلَبَؼَرةِ »: ُثؿَّ َقاَل 

l: 

 .لبقان الؿؼام طـد رمل الجؿرة الؽربى: ساق الؿصـػ الحديث

 .81وققؾ  21تقيف  ،ثؼة صاحب حديث :«بـ يزيد الـخعل الرحؿـ طبد»: قوله

 ملسو هيلع هللا ىلص كؿا حج الـبل، حرص الصحابة طؾك حجفؿيف : ويف احلديث بياٌ

 .وتلسقفؿ بف

 .حرص التابعقـ طؾك سمال الصحابة وآستػادة مـفؿ: وفيه

 .أقصك مـك إلك جفة مؽة، وهل جؿرة العؼبة، وجقب رمل الجؿرة الؽربى: وفيه

والعرب تسؿل ، ٕهنا ترمك بالجؿر؛ وسؿقت بالجؿرة: سبب تسؿقة الجؿرة

 .الحصك الصغقر جؿر

، وٓ ُيرمك يقم العقد إٓ هل، سؿقت جؿرة ٓجتؿاع الـاس حقلفا: وققؾ

واختؾػقا يف ، ويجقز أن ترمك إلك غروب الشؿس، هذا هق السـة، وُترمك ضحك
                                                                                       

 (.3216(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3212أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)
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 .وهق جائز، وجقزه بعضفؿ، ما بعد ذلؽ

فؿـ مـتصػ الؾقؾ مع خالٍف ، وأما مبدأ رمقفا: مبدأ زمـ رمل الجؿرة

 .لبعض أهؾ العؾؿ

 .مـ الـساء والصبقان، رمقفا مـ بعد مـتصػ الؾقؾ ٕصحاب الَثْؼؾويؽقن 

، فؿـ رماها بلقؾ مـ ذلؽ فؼد أساء، أن الجؿرة ُترمك بسبع حصقات: وفيه

 .ولؿ يؼع مـف الرمل

 .والسـة أن يؽرب مع كؾ حصاة

والحصك التل ُترمل بف الجؿار مثؾ حصك : صػة الحصك التل ُيرمك بفا

  َقاَل َرُسقُل : وغقره َقاَل  (1032) طباس طـد الـسائل ابـكؿا يف حديث ، الخذف
ِ
 اهلل

ـا ، َفَؾَؼْطُت َلُف َسْبَع َحَصقَاٍت ، «َحًصك الُْؼْط لِل»: َغَداَة اْلَعَؼبَِة َوُهَق َطَؾك كَاَقتِفِ » ملسو هيلع هللا ىلص ُه

فِ ، َحَصك اْلَخْذِف  ـا فِل َكػِّ ِء »: َوَيُؼقُل ، َفَجَعَؾ َيـُْػُضُف َٓ : ُثؿا َقاَل ، «َفاْرُمقاَأْمثَاَل َهُم

ـِ » ي ـِ ، َيا َأيَُّفا الـَّاُس إِيَّاُكْؿ َوالُْغُؾقَّ فِل الدِّ ي ـْ َكاَن َقبَْؾُؽُؿ اْلُغُؾقُّ فِل الدِّ ُف َأْهَؾَؽ َم  .««َفنِكَّ

 هلل  إٓ أكف يـبغل أن كتعبد، أن العدد الؿذكقر ٓ تعؾؿ الحؽؿة مـف: وفيه
 .ورمل الجؿار سبًعا، والسعل بقـ الصػا والؿروة سبًعا، فالطقاف بالبقت سبًعا، بف

ـْ َيِؿقـِفِ »: قوله ـْ َيَساِرِه َوِمـًك َط  :«َفَجَعَؾ اْلَبْقَت َط

 .أي أكف يرمقفا مـ القادي

 :«ملسو هيلع هللا ىلص َهَذا َمَؼاُم الَِّذي ُأْكِزَلْت َطَؾْقِف ُسقَرُة اْلَبَؼَرةِ : ُثؿَّ َقاَل »: قوله

 ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ﴿: يؼقل واهلل  ملسو هيلع هللا ىلص أكف تلسك بالـبل: وفيه

 . [23: إحزاب] ﴾ېئ

 :سهِ أطالم ايبكس٠ ع٢ً ضٛز٠ ايبكس٠ 

هؾ يجقز أن يؼال لفا ، واختؾػ العؾؿاء يف تسؿقة سقرة البؼرة هبذا آسؿ
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 البؼرة بدون اسؿ سقرة ؟

 أم أكف ٓبد أن يؼال السقرة التل ُذكرت فقفا البؼرة ؟

وققلف مردود طؾقف ، ومع ذلؽ رد طؾقف السؾػ، وهذا ققل اشتفر بف الَحجاج

 .«َهَذا َمَؼاُم الاِذي ُأْكِزَلْت َطَؾْقِف ُسقَرُة اْلَبَؼَرةِ : مسعقد يؼقل ففذا ابـ، كؿا تؼدم

 .فال محذور يف ذلؽ، اقرأوا البؼرة: بؾ يؼقل، ويؼال سقرة آل طؿران

 ؟ولؿ يذكر غقرها ، لؿاذا قال هذا مؼام الذي أكزلت طؾقف البؼرة

 .ٕهنا أكثر السقر التل تطرقت ٕحؽام الحج: ققؾ

 .وفقفا مـ إحؽام ما أدى إلك اإلشارة إلقفا، ٕهنا أصقل السقر: وققؾ

 ٻ ٻ ٻ﴿: اهلل  كؿا قال، اهلل أن الؼرآن ُأكزل مـ طـد: وفيه

 ﴾ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ﴿: اهلل تعالك وققل،  [2: فصؾت] ﴾پ
 . [2: السجدة]

 ثؿ كزل بف جربيؾ، وسؿعف مـف جربيؾ ، تؽؾؿ بالؼرآن فاهلل 

 والحؿد هلل رب العالؿقـ، ملسو هيلع هللا ىلص إلك الـبل. 
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 : قالْا، اللَه ازحه احمللكني»: رحدٓح

 د«...اهلل ّاملكصسًٓ ٓا زضْل

 

ـْ َطْبدِ  - 252   )َط
ِ
ـِ ُطَؿَر  اهَّلل   َأنَّ َرُسقَل : ڤْب

ِ
ُفؿَّ اْرَحْؿ »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل الؾَّ

ـَ  ِؼق ـَ َيا َرُسقَل : َقاُلقا. اْلُؿَحؾِّ رِي   َواْلُؿَؼصِّ
ِ
ـَ  :َقاَل ، اهَّلل ِؼق َقاُلقا ، الؾَُّفؿَّ اْرَحْؿ اْلُؿَحؾِّ

ـَ َيا َرُسقَل  رِي  َقاَل  َواْلُؿَؼصِّ
ِ
ـَ : اهَّلل رِي  .((1)«َواْلُؿَؼصِّ

l: 

 .وجقاز التؼصقر، فضؾ الحؾؼ يف الحج والعؿرة: ساق الؿصـػ الحديث لبقان

ـْ َكافٍِع َأنا َطْبدَ    وجاء طـد مسؾؿ َط
ِ
  َحَؾَؼ َرُسقُل »: َقاَل ، ڤاهلل

ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـْ َأْصَحابِفِ 
َر َبْعُضُفؿْ ، َوَحَؾَؼ َصائَِػٌة مِ   َقاَل َطْبدُ ، َوَقصا

ِ
  إِنا َرُسقَل ، اهلل

ِ
: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـِ  َرِحؿَ » َتْق ًة َأْو َمرَّ ـَ َمرَّ ِؼق ـَ اهَّللُ اْلُؿَحؾِّ رِي  .««ُثؿَّ َقاَل َواْلُؿَؼصِّ

  قال رسقل: قال ڤ فػل الصحقح طـ أبل هريرة
ِ
الؾفؿ اْغِػْر »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـَ  ِؼق ـَ : قالقا، لِْؾُؿَحؾِّ ِري ـَ  :قال، َولِْؾُؿَؼصِّ ِؼق ـَ : قالقا، الؾفؿ اْغِػْر لِْؾُؿَحؾِّ ِري ، َولِْؾُؿَؼصِّ

ـَ  :قال، َقاَلَفا َثاَلًثا ِري «َولِْؾُؿَؼصِّ
(2)

. 

ٕكف أبؾغ ؛ وهق أفضؾ، دلقٌؾ طؾك أن الحؾؼ أفضؾ مـ التؼصقر: ويف احلديث

 بـ فعـ أكس ملسو هيلع هللا ىلص وٕكف فعؾ الـبل؛ والخضقع لف اهلل  يف التذلؾ بقـ يدي
                                                                                       

 (.3103(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3222أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)

 (.3012(، ومسؾؿ )3228البخاري ) (2)
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  أَنا َرُسقَل »: ڤ مالؽ
ِ
أتك مِـًك َفلََتك اْلَجْؿَرَة َفَرَماَها ُثؿا أتك َمـِْزَلُف بِِؿـًك َوكََحَر  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ِق  َْيَسِر ُثؿا َجَعَؾ ُيْعطِقِف الـاس ُخْذ ُثؿا قال لِْؾَحالا ْٕ ـِ ُثؿا ا َْيَؿ ْٕ  .(1)«َوَأَشاَر إلك َجاكِبِِف ا

 .[22]الػتح:  ﴾ۅ ۅ ۋ﴿: وٕن الحؾؼ قد قدم يف الؼرآن

 .إٓ لػضقؾتف اهلل  وما قدمف

 .بخالف الؿؼصريـ، دطا ٕصحابف ثالًثا ملسو هيلع هللا ىلص وٕن الـبل

 :ٚايتكصري يف اؿر أٚ يف ايعُس٠سهِ اؿًل  

 .والحؾؼ أو التؼصقر يف الحج والعؿرة واجب

وأما التؼصقر ففق ، والصحقح ما تؼدم، وذهب بعض أهؾ العؾؿ إلك أكف سـة

 .أخذ بعض شعر الرأس

وققلفؿ ضعقػ إلك أكف يلخذ ، وقد اختؾػ العؾؿاء يف ذلؽ فذهب الشافعقة

 .ذلؽأربع شعرات مـ َهفـا ومـ َهفـا وكحق 

 .وذهب الحـػقة إلك أكف يلخذ الثؾث وذهب غقرهؿ إلك غقر ذلؽ

بخالف ، والصحقح أكف يـبغل طؾقف أن يستقطب الرأس تؼصقًرا أو حالقةً 

 .الـساء فنهنا تجؿع شعرها ثؿ تلخذ مـف مثؾ إكؿؾة

 لؽـ لق أساء بعضفؿ وقصر أو حؾؼ طؾك القجف الذي لؿ يرد بف الدلقؾ ؟

 .مع إثؿف يف مخالػة الفدي الـبقي، الـسؽ أجزأه يف التحؾؾ مـ

 ولؽـ الحؾؼ يف الـسؽ هلل، قد قال يف الخقارج سقؿاهؿ التحؾقؼ ملسو هيلع هللا ىلص والـبل

 اهلل  دلقٌؾ طؾك الخضقع والخـقع بقـ يدي، وهق الذي أمر بف. 
                                                                                       

 (.3103أخرجف مسؾؿ ) (1)
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مـ أن الحاج ملمقر أن يؽقن شعًثا مـفل طـ ، ومـ الحؽؿ ما ذكره بعضفؿ

 .ولذلؽ كاسب أن ُيحؾؼ الرأس، بالطقب وكحقهٓ سقؿا ، التجؿؾ والتزيـ

ومعـك تؾبقد الرأس أن يؾبد ، إصؾ أن الؿحرم يؾبد رأسف: وقال بعضفؿ

فقبؼك ثابًتا يف ، حتك ٓ يبؼك متـاثًرا يمذي الحاج، بالعسؾ أو بشلء مـ الدهقن

 .والحؾؼ أبؾغ، فنذا ما اكتفك اإلكسان مـ حجف أو طؿرتف حؾؼف أو قصره، مؽاكف

ـ ، عػ إققال يف هذا الباب ما ذهب إلقف بعضفؿوأض يف أن الحالؼ يجؿع بق

 :فنن الؾحقة ٓ يجقز التعرض لفا مطؾًؼا، هذا ققل ضعقػ، تؼصقر رأسف وتؼصقر لحقتف

ـِ  ـِ اْب  ، ڤُطَؿَر  فَع
ِّ
ـِ الـابِل َقاِرَب َوَأْطُػقا الؾَِّحك»: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص َط ، «َأْحُػقا الشَّ

اِرْب اْطُػقا »: ويف رواية قا الشَّ  .(1)«َوَخالُِػقا الَقُفقَد والـََّصاَرى، الؾَِّحك َوُقصُّ

 :ٖٚٓا تٓبٝ٘ 

قد هنك طـ  ملسو هيلع هللا ىلص فنن الـبل، وهق أن الؿؼصر يـبغل أن يؽقن بعقًدا طـ الؼزع

 .(3120) طؿر طـد البخاري الؼزع كؿا يف حديث ابـ

الذيـ قد اكسؾخقا ما يؼؾد بف أبـاء الؿسؾؿقـ شباب الؽػار ، ومـ أسقء الؼزع

فضاًل أن تؽقن طـدهؿ أخالق إيؿاكقة ، وقربقا مـ الحقاة البفقؿقة، مـ اإلكساكقة

 .فال يجقز أن يتشبف هبؿ

ويشعر اإلكسان بالحرقة والخجؾ حقـ يرى بعض أبـاء الؿسؾؿقـ يطقف 

، كظرك إلقف يغـل طـ اإلكؽار طؾقف، حقل البقت العتقؼ ورأسف يف صقرٍة مزرية

 .الذي يف قؾبف بؼايا خقرٓسقؿا 

: فؼال، ثؿ رأيتف قد حؾؼفا، مرة رأيت لف ُجؿة كبقرة وقد أطجبـل بعضفؿ
                                                                                       

 (.260، 231(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3811أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)
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 .ربقتفا بالُسـة وحؾؼتفا بالُسـة

 .ومع ذلؽ حؾؼفا، كاكت جؿتف تضرب إلك بقـ مـؽبقف ملسو هيلع هللا ىلص والـبل

ويحؾؼ لحقتف ، ربؿا يدخؾ السؾؽ العسؽري، وإكؽ لتعجب مـ بعضفؿ

اهلل الحرام  وإذا حج إلك بقت، جؾ مـ أجؾ دكقا فاكقةبدون ورع وٓ خ، ورأسف

 .تقرع مـ حالقة رأسف أو تؼصقره

 :سهِ اؿالق١ مبها٥ٔ اؿالق١ اييت ؼًل باألزقاّ 

: وأكف داخؾ يف الدطقة الـبقية، هؾ يصح أن يؼال يف الحالؼ هبا أكف حؾؼ رأسف

أم أكف ، «الؿحؾؼقـالؾفؿ ارحؿ  ،الؾفؿ ارحؿ الؿحؾؼقـ ،الؾفؿ ارحؿ الؿحؾؼقـ»

 داخٌؾ يف التؼصقر ؟

والذي يظفر أهنا لقست بحالقة وإكؿا هل ، اختؾػ العؾؿاء يف هذه الؿسللة

، ولقس معـك ذلؽ أهنا تحؾؼف، ٕن الؿؽقـة تؿر طؾك الشعر تؼطعف قطًعا؛ تؼصقر

، فنذا كان الحال إلك آستئصال ففق حالقة، إٓ أن هـاك مؽائـ ربؿا تستلصؾ

 .واهلل أطؾؿ، كان الحال إلك الؼطع ففق لقس بحالقةوأما إذا 
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 حججيا مع الييب فأفصيا »: رحدٓح

 د«...فخاضت صفٔ٘، ْٓو اليخس

 

ـْ َطائَِشَة  - 253 َـّْحرِ  ملسو هيلع هللا ىلص َحَجْجـَا َمَع الـَّبِلِّ »: َقالَْت  ڤ)َط ، َفَلَفْضـَا َيْقَم ال

ـْ َأْهِؾفِ  ملسو هيلع هللا ىلص َفلََراَد الـَّبِلُّ ، َفَحاَضْت َصِػقَّةُ  ُجُؾ ِم   َيا َرُسقَل : َفُؼْؾُت . ِمـَْفا َما ُيرِيُد الرَّ
ِ
، اهَّلل

َفا َحائٌِض  ـَا ِهَل؟ َقاُلقا: َقاَل ، إكَّ   َيا َرُسقَل : َأَحابَِسُت
ِ
َـّْحرِ ، اهَّلل َفا َقْد َأَفاَضْت َيْقَم ال إكَّ

 .(1)«ُاْخُرُجقا: َقاَل 

 .((2)«َفاْكِػرِي :َقاَل  ،َكَعؿْ  :قِقَؾ  الـَّْحرِ؟ َيْقمَ  أََصاَفْت  ،َحْؾَؼك ،َطْؼَرى» :ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  َقاَل  :لَْػظٍ  َوفِل

 .صافت صقاَف اإِلفاّضةِ : َأَفاَضْت 

 .يقم العقد العاشر مـ ذي الحجة: يقم الـَّْحر

ولؽـ ، وحؾؼ الشعر، هق يف الحؼقؼِة دطاء باإِلصابة بالقجعِ : َحْؾَؼك، َطْؼَرى

 .يجري طؾك َألسـة العرب مـ غقر قصدففق مؿا ، ذلؽ غقر مؼصقد

َؽ ، تربت يداه: وكظقره  .وثؽؾتؽ ُأمُّ

 .اخرجل: اْكِػري

l: 

 .وسؼقصف طـ الحائض القداعوجقب صقاف : ساق الؿصـػ الحديثقـ لبقان

                                                                                       

 (.3233(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3232أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)

 (.3233(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3363أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (2)
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ـِ  ـِ اْب   َفَؼاَل َرُسقُل . َكاَن الـااُس َيـَْصِرُفقَن فِل ُكؾِّ َوْجفٍ : َقاَل ، ڤ َطبااسٍ  فَع
ِ
 اهلل

ـِ ، َحتَّك َيُؽقَن آِخُر َطْفِدِه بِالْبَقِْت ، َٓ َيـِْػَرنَّ َأَحُدُكؿْ »: ملسو هيلع هللا ىلص َػ َط َّٓ َأكَُّف ُخػِّ ، «اْلَحائِضِ  إِ

 .ُمتاَػٌؼ َطَؾْقفِ 

 .ويدخؾ يف الحائض الـػساء

 :ع٢ً َٔ ٜهٕٛ طٛاف ايٛداع 

طؾك ، وأما الؿؽل فؾقس طؾقف صقاف وداع، وصقاف القداع مختص بأفاقل

 .مـ أققال أهؾ العؾؿإرجح 

لؽـ يـبغل لف إذا ، وإذا جؿع الحاج بقـ صقاف القداع واإلفاضة أجزأه ذلؽ

، أو إلك صقل مؽٍث ، وٓ يرجع إلك بقتقتةٍ ، اكتفل مـ الطقاف أن يعجؾ بالخروج

 .فنكف إذا فعؾ ذلؽ تعقـ طؾقف إطادة الطقاف

ثؿ طاد إلك  ،ومـ صاف لؾقداع ثؿ خرج إلك جدة أو إلك الؿديـة أو الطائػ

فال يؾزمف صقاف ، ومؽث فقفا، أو طاد بعؿرة أخرى، مؽة لعؿٍؾ مـ إطؿال

 .وهذا طؾك الؼقل الصحقح، إذ أكف قد أدى الذي طؾقف، وداع آخر

 :طٛاف ايٛداع يف ايعُس٠ 

 اختؾػ أهؾ العؾؿ هؾ لؾعؿرة صقاف وداع؟

يصِؾ إلك أما أكف ، والذي يظفر أكف لق صاف تطقًطا مـ كػسف فال حرج

 .القجقب فؾقس كذلؽ

 :أسهاّ طٛاف ايٛداع 

، إٓ أكف لقس فقف َرَمؾ، وأحؽام صقاف القداع كلحؽام بؼقة إصقاف سقاء

أو يطقف ، وأما بالـسبة لؾرداء فقجقز أن يطقف بالرداء، ولقس فقف اضطباع

 .بؿالبسف العادية
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 :«ملسو هيلع هللا ىلص َحَجْجـَا َمَع الـَّبِلِّ »: قوله

 ، بـسائف حج معف ملسو هيلع هللا ىلص فنن الـبل، هذا يف حجة القداع
ِّ
ـْ َِأبِل َواقٍِد الؾاقْثِل ، ڤ فَع

  َسِؿْعُت َرُسقَل : َقاَل 
ِ
ِة اْلَقَداعِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َْزَواِجِف فِل َحجا

ِ
َهِذِه ُثؿَّ ُضُفقَر »: َيُؼقُل ٕ

 .(1)«الُْحْصرِ 

كان  ملسو هيلع هللا ىلص وبؼقة أزواج الـبل، كاكت تخرج مع محارمفا ڤ إٓ أن طائشة

 .مـ يخرج هبـ ڤ يجعؾ طثؿان

وإٓ ما ، طـ الحج لقس طؾك سبقؾ التحريؿ ملسو هيلع هللا ىلص والذي يظفر أن هنل الـبل

 .ولؽـف مـ باب اإلرشاد إلك إفضؾ لفـ ملسو هيلع هللا ىلص كان لفـ أن يخالػـ أمر الـبل

إذ ٓ يجقز لؾؿرأة أن تحج إٓ مع ، حج الؿرأة مع زوجفا أو محرمفا: وفيه

 .أو مـ أقارهبا، محرم مـ زوجفا

 :املسأ٠ بدٕٚ حمسّسهِ سر  

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة ؛ لق حجت بغقر محرم صح حجفا مع إثؿفا َقاَل : َقاَل  ڤَط

  َرُسقُل 
ِ
ِخرِ َأْن ُتَسافَِر َمِسقَرَة »: اهلل ْٔ  َواْلَقْقِم ا

ِ
ـُ بَِاهَّلل ْمَرَأٍة ُتْمِم

ِ
َٓ َيِحؾُّ ٓ

َّٓ َوَمَعَفا ُحْرَمةٌ   .«َيْقٍم َوَلْقَؾٍة إ

َّٓ َمَع ِذي َمْحَرمٍ »: َلْػِظ اْلُبَخاِريِّ َوفِل  ُر َمِسقَرَة َيْقٍم إ
 .متػؼ طؾقف(2)،«َٓ ُتَسافِ

بؾ هق مـ ، وأما ما يسؿقف بعض الـاس بالعصبة الـسائقة فؾقس طؾقف دلقؾ

فنن الـساء ٓ ؛ وحج الؿرأة مع العصبة الـسائقة ٓ يرفع طـفا اإلثؿ، الؿحدثات

                                                                                       

(، وقال فقف: حديث صحقح، 3333داود إم برقؿ ) (، وهق يف صحقح أبل3222أخرجف أبق داود ) 3))

 وصحح الحافظ ابـ حجر إسـاده(.

، 822(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3862، 3088، 3086أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (2)

3118 ،3111.) 
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 .الؿحرم هق الرجؾ الذكر البالغ العاقؾ وإكؿا، يؽـ محارم لؾـساء

 :«َفَلَفْضـَا َيْقَم الـَّْحرِ »: قوله

 .ؿ الطقاف يقم الـحر طؾك آستحبابيوتؼد، أي أهنـ صػـ اإلفاضة يقم الـحر

 :تكدِٜ طٛاف اإلفاض١ 

م صقاف اإلفاضة كان أحسـ ٕمقرٍ   :فؽؾؿا ُقدا

 .تؿ حجفلق قدر أن الرجؾ مات بعد صقاف اإلفاضة : إول

ر أكف ُكسر أو ُطرج أو حصؾ لف شلء: الثاين ويجقز لف ، كان حجف تام، ولق ُقدا

 .أن يقكؾ يف رمل الجؿار

ـْ ، أما إذا ُكسر أو ُطرج قبؾ صقاف اإلفاضة َثـِل: َقاَل  ِطْؽِرَمةَ  فَع  َحدا

اُج  َْكَصاِريُّ  اْلَحجا ْٕ ـُ َطْؿٍرو ا   َقاَل َرُسقُل : َقاَل  ڤ ْب
ِ
ـْ ُكِسرَ »:  اهلل َأْو ، َم

ـْ َقابِؾٍ ، ُطرَِج َفَؼْد َحؾَّ   .(1)«َوَطَؾْقِف اْلَحجُّ ِم

 .لق لحؼ الؿرأة الحقض ٓ يؼع طؾقفا حرج: الثالث

 ﴾ڦڦ ڦ﴿: اهلل  الؿعجؾ بطقاف اإلفاضة داخؾ بؼقل: الرابع
 . [318: البؼرة]

 . [311: آل طؿران] ﴾پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: اهلل  ولؼقل

  َقاَل َرُسقَل 
ِ
ُجُؾ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ْقِؾ اْلُؿْظِؾِؿ ُيْصبُِح الرَّ َتـًا َكِؼَطِع الؾَّ

َْطَؿاِل فِ ْٕ َباِدُروا بِا

ْكَقا ـْ الدُّ ًرا َيبِقُع ِديـَُف بَِعَرٍض ِم
ًرا َأْو ُيْؿِسل ُمْمِمـًا َوُيْصبُِح َكافِ

، (2)«ُمْمِمـًا َوُيْؿِسل َكافِ

 .إلك غقر ذلؽ مـ إدلة، أخرجف مسؾؿ
                                                                                       

ف (، وابـ ماجف يف ســ2863(، والـسائل )110(، والرتمذي )3862أخرجف أبق داود يف ســف برقؿ: ) (1)

 (.213برقؿ: ) (، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل 1022برقؿ: )

 (.338أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (2)
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فنكف لؿ يزد حقـ رمك  ملسو هيلع هللا ىلص إن التعجقؾ بطقاف اإلفاضة هدي الـبل: الخامس

ثؿ رجع إلك مـًك وصؾك الظفر ، وذبح وحؾؼ أن كزل وصاف وصؾك الظفر

 .بالـاس أيًضا

ٕن الحاج يزور البقت بعد خروجف ؛ ويسؿك هذا الطقاف بطقاف الزيارة

 .إلك الِحؾ

 :«َفَحاَضْت َصِػقَّةُ »: قوله

 .أي جاءها الحقض

 .بعد خقرب ملسو هيلع هللا ىلص بـ أخطب تزوجفا الـبل بـت حقل صػقةوهل 

ـْ َأْهِؾفِ  ملسو هيلع هللا ىلص َفَلَراَد الـَّبِلُّ »: قوله ُجُؾ ِم  :«ِمـَْفا َما ُيرِيُد الرَّ

 .ٓ سقؿا الرفث، الؽـاية يف التؾػظ ببعض إمقر: وفيه

 .أن اإلكسان إذا تحؾؾ مـ إحرامف جاز لف ما كان قد مـع باإلحرام: وفيه

  َيا َرُسقَل : َفُؼْؾُت »: قوله
ِ
َفا َحائٌِض ، اهَّلل  :«إكَّ

فلخربتف ، مـفا بؾسان الحال أو بؾسان الؿؼال ملسو هيلع هللا ىلص إما أهنا طؾؿت مراد الـبل

: فؼالت لفا، أو لربؿا رأهتا ٓ تصؾل، ٕن الـساء تتخابر فقؿا بقـفـ، بلهنا حائض

 لؿـ، أو أهنا رأهتا لبست لباس حقضتفا، إين حائض: فؼالت، ققمل إلك الصالة

 .كان لديفا ثقب مخصقص بالحقض

 :«َأَحابَِسُتـَا ِهَل؟»: قوله

كتظارها حتك تطفر ثؿ تطقف  .أي إذا لؿ تطػ صقاف اإلفاضة معـاه أكف سقُحبسٓ 

  َيا َرُسقَل : َقاُلقا»: قوله
ِ
َفا َقْد َأَفاَضْت َيْقَم الـَّْحرِ ، اهَّلل  :«إكَّ

 .أي أهنا طجؾت اإلفاضة
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قد ضـ أهنا أخرت اإلفاضة إلك  ملسو هيلع هللا ىلص ٕن الـبل، جقاز تلخقر اإلفاضة: وفيه

 .هذا الققم

 :«ُاْخُرُجقا: َقاَل »: قوله

 .وضع طـ الحائض صقاف القداع ملسو هيلع هللا ىلص أن الـبل: وفيه

 :«َحْؾَؼك، َطْؼَرى»: قوله

 .دطاء ٓ يراد بف ضاهره

ويؼؾقها وربؿا تؾػظقا ، ققؾ أن القفقد كاكقا إذا حاضت الؿرأة ٓ يجالسقها

 .هبذه إلػاظ

 :«َأَصاَفْت َيْقَم الـَّْحِر؟»: قوله

ولعؾ إخبارهؿ أهنا صافت ، فنن الؾػظ إول أهنؿ أخربوه، مغاير لؾػظ إول

 .كان بعد سمالف

 :«َفاْكِػرِي: َقاَل ، َكَعؿْ : ِققَؾ »: قوله

 .واهلل أطؾؿ، أي أكف لقس طؾقفا صقاف وداع
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 أمس الياع أٌ ٓهٌْ »: رحدٓح

 د«...آخس عَدٍه بالبٔت

 

ـْ َطْبدِ  - 254   )َط
ِ
ـِ َطبَّاٍس  اهَّلل ُأِمَر الـَّاُس َأْن َيُؽقَن آِخُر َطْفِدِهْؿ »: َقاَل  ڤْب

ـْ اْلَؿْرَأِة اْلَحائِضِ ، بِاْلَبْقِت  َػ َط ُف ُخػِّ  .((1)«إَّٓ َأكَّ

l: 

 :«ُأِمَر الـَّاُس َأْن َيُؽقَن آِخُر َطْفِدِهْؿ بِاْلَبْقِت »: قوله

 .القداعاي صقاف 

، حتك ٓ يليت اإلكسان بعؿؾ دون الطقاف، وهذا مـ تعظقؿ شلن البقت

 .ويؽقن صقافف كالتقديع لؾبقت العتقؼ

اإلكدوكقسققـ ، إٓ أن هـاك بدع تؼع كثقًرا ٓسقؿا مـ أصحاب شرق آسقا

أهنؿ بعد صقاففؿ بالبقت ٓ . ومـ إلقفؿ، والبـجالدشققـ، والباكستاكققـ

 .يؿشقن طؾك الؼفؼرى وهؿ يبؽقنبؾ ، يستدبروكف

وهذه مـ الؿحدثات فنن اإلكسان إذا صاف ، وبُخطا مرتبة إلك غقر ذلؽ

 .وٓ محذور يف ذلؽ، ويؿشل، بالبقت جاز لف أن يستدبره

ـْ اْلَؿْرَأِة اْلَحائِضِ »: قوله َػ َط ُف ُخػِّ  :«إَّٓ َأكَّ

الؼقل  لؿ يؽـإذ لق لؿ يؽـ واجب ، دلقؾ طؾك أن صقاف القداع واجٌب : فيه
                                                                                       

 (.3128(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3233أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)
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 .ويدخؾ فقف الـػساء كؿا تؼدم، بالتخػقػ يعـل مشعر بذلؽ

وإكؿا هق مـ ، ولقس بركـ، وصقاف القداع هق آخر أطؿال الحج يف مؽة

 .القاجبات الؿرغب فقفـ لؿا تؼدم واهلل الؿقفؼ
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ٌ العباع زضْل»: رحدٓح  اهلل أٌ ٓبٔت  اضتأذ

ً أجل ضكآتُ، مبه٘ لٔالٕ ميٙ ٌ ، م  د«...لُفأذ

 

ـْ َطْبدِ  - 255   )َط
ِ
ـِ ُطَؿَر  اهَّلل ـُ َطْبدِ  اْسَتْلَذَن اْلَعبَّاُس »: َقاَل  ڤْب اْلُؿطَِّؾِب  ْب

  َرُسقَل 
ِ
َة َلَقالَِل ِمـكً : ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل ـْ َأْجِؾ ِسَؼاَيتِِف َفَلِذَن َلفُ ، َأْن َيبِقَت بَِؿؽَّ  .((1)«ِم

 .سؼاية الحجقج بالؿاء: ِسَؼاَيتِفِ 

l: 

 .أي صؾب مـفا اإلذن: «اْسَتْلَذنَ »: قوله 

 .لبقان وجقب البقتقتة بؿـك: ساق الؿصـػ الحديث

آستئذان مـ ولل إمر حتك ٓ تبؼك ، استئذان الطالب لشقخف: وفيه

 :إمقر طؾك التػؾت

 ٓ َيصُؾُح الـاُس َفقَضك ٓ َسراَة َلُفؿ

 

 َوٓ َسثثثثثراَة إِذا ُجّفثثثثثثاُلُفْؿ َسثثثثثثاُدوا 

وتػؼد ، الطقر اهلل  لؿا كان قد مؾاؽف، واكظر إلك سؾقؿان  

 .غضب طؾقف وأراد طؼابف، ولؿ يرى الفدهد، الطقر

ـُ َطْبدِ  اْلَعبَّاُس »: قوله  ولؿ ُيسؾؿ مـ طؿقمة ، ملسو هيلع هللا ىلص هق طؿ الـبل: «اْلُؿطَِّؾِب  ْب

 .إٓ العباس وحؿزة: الذكقر ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

 .وُقتؾ يقم ُأحدفؽان مـ السابؼقـ إولقـ : ڤفلما حؿزة 

                                                                                       

 (.3133(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3611أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)
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ا ، قبؾ ذلؽ إٓ أكف كتؿ: وققؾ، فؽان إسالمف طام الػتح: ڤالعباس  وَأمَّ

 .واهلل أطؾؿ

 .وإلقف تـتسب الدولة العباسقة فنهنؿ مـ أحػاده

َة َلَقالَِل ِمـكً »: قوله  : «َأْن َيبِقَت بَِؿؽَّ

 :سهِ املبٝت مب٢ٓ أٜاّ اؿر 

 .ولذلؽ صؾب الرخصة، البقتقتة يف مـك واجبة دل طؾك أن

 .وذهب بعضفؿ إلك أهنا سـة

وروي طـ الشافعل أكف ، والبقتقتة تشؿؾ أغؾب الؾقؾ، والصحقح القجقب

 .والصحقح إول، قال ساطة

أو ، وقضاء حقائجف، وأما يف الـفار إن بدا لف أن يـزل يف مؽة لُؿَزاَوَلة أطؿالف

 .ذلؽفؾف ، لؿـ لؿ يؽـ لف مؽان يسرتيح فقف، لراحة بدكف

أو حتك ، والرفادة، أن مـ كان متقلًقا لبعض أطؿال الَحج مـ السؼاية: وفيه

 .أجؾ ذلؽ مـك مـ أكف يجقز لف البقتقتة خارج، مـ يؼقم برتتقب شموهنؿ

 .ڤالؿطؾب  بـ طبد وذهب بعضفؿ إلك أن هذا الحؽؿ مختص بالعباس

بـ  العباسيف كؾ مـ كان حالف مثؾ حال ، ففق حؽٌؿ طام، وهذا جؿقٌد ضاهر

 .ڤالؿطؾب  طبد

ـْ َطْبدِ    وقد جاء طـد أبل داود وغقره َط
ِ
ـِ َأبِل َبْؽرِ  اهلل ـِ َحْزمٍ  ْب ـْ َأبِقِف َأنا ، ْب َط

اِح  ـَ َطاِصؿِ  َأَبا اْلَبدا ـِ َطِدي   ْب ـْ َأبِقفِ ، ْب   َأنا َرُسقَل ، َأْخَبَرُه َط
ِ
َأْرَخَص »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

بِِؾ فِل اْلَبقْ  ـْ ِمـًك، ُتقَتةِ لِرَِطاِء اإْلِ ـَ َط ، ُثؿَّ َيْرُمقَن اْلَغَد ، َيْرُمقَن َيْقَم الـَّْحرِ ، َخاِرِجق

ـِ  ـْ َبْعِد اْلَغِد لَِقْقَمْق  .(1)«ُثؿَّ َيْرُمقَن َيْقَم الـَّْػرِ ، َوِم
                                                                                       

(، وابـ ماجف يف ســف 1061(، والـسائل )133(، والرتمذي )3123أخرجف أبق داود يف ســف برقؿ: ) (1)
= 
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الشلن  فضقؾة خدمة الـاس وٓ يزال الـاس يف ذلؽ البؾد يتبارون يف هذا: وفيه 

،  تتابع طؾقفا الـاس مـ زمـ إبراهقؿ، فنهنا سـٌة قديؿة، يف الرفادة والسؼاية
ـ يؼقم هبا ٓ مػسدة فقف فؽؾف حسـ ولق، وإلك يقمـا هذا ولفا م ـ كػسف بؿا   .تطقع أحٌد م

 .ما كان طؾقف الـاس مـ الضقؼ يف الزمـ إول: وفيه

 ويضعقهنا يف ، ويجؿعقن لفؿ الؿاء مـ زمزم، فؼد كاكقا يـزلقن إلك مؽة

، أو العسؾ يـبذوكف لفؿ فقشربقن، الِحقاض وربؿا خؾطقا معف شلء مـ التؿر

 .ويتغذون

والرفادة ، فنن السؼاية، الؿبادرة إلك العؿؾ الصالح والتـافس يف ذلؽ: وفيه

أن يـزع مـ زمزم ويسؼل  ملسو هيلع هللا ىلص وأراد الـبل، كاكقا وٓ يزالقن يتـافسقن مـ أجؾفا

 .العباس بعد ذلؽلؽـ خشل أن يغؾب الـاس أبـاء ، الـاس

 .يؼع بف التلسل فرتك مـ أجؾ ذلؽ ملسو هيلع هللا ىلص ٕن الـبل

 :«َفَلِذَن َلفُ »: قوله

ويطقب كػس ، أن اإلكسان إذا اسُتئذن يف أمٍر مباح فعؾقف أن يلذن: فيه

يف الؿرة إخرى وفعؾ  ربؿا جاء، ٕكف إذا استلذكؽ وشددت طؾقف؛ الُؿستلذن

 .آستئذانوأصبح يـػر مـ ، الشلء بدون استئذان

أن الؿػتل والؿستػتل ومـ يؾل شمون الؿسؾؿقـ يعامؾ الـاس : وفيه

ٓ يؼقل لعؾؽ تريد كذا أو ، وٓ ُيـَِؼب فنذا ما استلذكف ٕمٍر شرطل، بظقاهرهؿ

 .فنن هذا مؿا يقغر الصدور وُيذهب آحتشام، لعؾؽ تتحقؾ
                                                                                       

= 
، حقث قال: )إسـاده ( لإلمام إلباين 3221داود إم برقؿ: ) (، وهق يف صحقح أبل1012برقؿ: )

 صحقح، وصححف الرتمذي وابـ الجارود وابـ حبان والحاكؿ والذهبل(.



              

 567 احلج كتاب
 

 :سهِ َٔ تسى املبٝت مب٢ٓ 

فؼال ، العؾؿاء يف حؽؿ مـ ترك ذلؽوالؿبقت يف مـك واجب وقد اختؾػ 

وهذا هق الظاهر أكف ٓ ، يؾزمف دم وذهب بعضفؿ إلك أكف ٓ يؾزمف شلء: بعضفؿ

الرخصة قد وقعت فقف ومـ ذهب إلك إيجاب الدم لقس لديف  يؾزمف شلء إذ أن

طباس أن مـ ترك شقًئا مـ القاجبات  دلقؾ يف ذلؽ غاية ما يتؿسؽ بف أثر ابـ

 .فعؾقف دم طامًدا كاسًقا أو

 .فؿـك كؾفا مبقت، والؿبقت بؿـك ٓ يتعؾؼ بؿؽان مخصقص

ُكصبت متصؾة بخقام مـك يظـفا الظان أهنا  إٓ أكف يـبغل آكتباه ففـاك خقام قد

ر، مـفا ولقست كذلؽ  .واهلل أطؾؿ، قد تؽقن مـ مزدلػة وقد تؽقن مـ وادي ُمحسِّ
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 اجلنع بني املػسب ّالعػاٛ يف مصدلف٘

 

ـِ  ڤ )َوَطـْفُ  - 256 ـْ اْب َـّبِلُّ »: َقاَل  - ُطَؿرَ  َأْي َط ـَ الَْؿْغرِِب َوالِْعَشاِء  ملسو هيلع هللا ىلص َجَؿَع ال بَْق

 .((1)«َوٓ َطَؾك إْثرِ َواِحَدٍة ِمـُْفَؿا، َولَْؿ ُيَسبِّْح بَقْـَُفَؿا. لُِؽؾِّ َواِحَدةٍ ِمـُْفَؿا إَقاَمةٌ ، «بَِجْؿعٍ »

 .ُمْزَدلَِػة: َجْؿع

 .لؿ يصؾِّ صالة الـافؾة: ُيَسبِّْح َبْقـَُفَؿاَوَلْؿ 

l: 

 .لبقان سـة الجؿع بقـ الصالتقـ يف مزدلػة: ساق الؿصـػ الحديث

ـَ اْلَؿْغرِِب َواْلِعَشاءِ  ملسو هيلع هللا ىلص َجَؿَع الـَّبِلُّ »: قوله أي يف لقؾة مزدلػة والسبب  : «َبْق

إلك أكف ٓ  وقد ذهب بعضفؿ، يف ذلؽ أكف دفع مـ طرفات ثؿ لؿ يصِؾ إٓ بؿزدلػة

فنكف إذا خشل أن ، والصحقح خالف ذلؽ، يصؾل الصالة إٓ بؿزدلػة ولق تلخر

 .يـؼطع إلك بعد مـتصػ الؾقؾ جاز لف أن يصؾل يف الطريؼ

صؾك  ثؿ ولقس بقاجب فؾق صؾك الؿغرب يف طرفات، وهذا الجؿع سـة

جؿع يقم طرفة بقـ الظفر  ملسو هيلع هللا ىلص ذلؽ إٓ أن الـبل العشاء يف مزدلػة ٕجزأه

وجؿع يف لقؾة جؿع بقـ مغرب ، وإقامتقـ، جؿع تؼديؿ بلذان واحد، والعصر

وإقامتقـ كؿا يف حديث جابر طـد مسؾؿ ولؿ يسبح  بلذان، وطشاء جؿع تلخقر

 .بـافؾٍة بقـفؿا بقـفؿا أي لؿ يلِت 
                                                                                       

، وأخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ڤ( مـ حديث ابـ طؿر 3621أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)

 اهلل طؾقف وطؾك آلف وسؾؿ. الطقيؾ يف صػة حجة الـبل صؾك ڤاهلل  بـ طبد ( مـ حديث جابر3238)
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ُطِفَد طـف ققام الؾقؾ إٓ يف تؾؽ الؾقؾة فنكف كام حتك أصبح  ملسو هيلع هللا ىلص والـبل

 .وهق يقم الـحر فنكف كثقر إطؿال، الققم الثايناستعداًدا لؾعؿؾ يف 

وسؿقت بجؿٍع ، الؿشعر الحرام: ويؼال لفا، هل مزدلػة: «ِبَجْؿعٍ »: قوله

 .واهلل أطؾؿ، ٓجتؿاع الؿغرب والعشاء فقفا: وققؾ، ٓجتؿاع الـاس فقفا

ـْ َجْعَػٍر ، يف أي مقصـ وُيجزئ، وأفضؾفا القققف طـد الؿشعر الحرام فَع

ـْ َجابٍِر فِل َحِديثِِف َذلَِؽ َأنا َرُسقَل  َثـِل َأبِل َط   َحدا
ِ
َكَحْرُت َهاُهـَا َوِمـًك »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

َفا َمْقِقٌػ َوَوَقْػُت َهاُهـَا  ـَْحٌر َفاْكَحُروا فِل ِرَحالُِؽْؿ َوَوَقْػُت َهاُهـَا َوَطَرَفُة ُكؾُّ َفا َم ُكؾُّ

َفا َمْقِقٌػ   .أخرجف مسؾؿ، (1)«َوَجْؿٌع ُكؾُّ

 .دل طؾك أكف ُصؾل بلذان واحد : «لُِؽؾِّ َواِحَدٍة ِمـُْفَؿا إَقاَمةٌ »: قوله

 .وهؽذا كؾ صالتقـ ُيجؿع بقـفؿا يمذن لفؿا أذان واحد وُتصؾك بنقامتقـ

ا لق: «َوَلْؿ ُيَسبِّْح َبْقـَُفَؿا»: قوله  أي لؿ يتطقع ويلِت بشلء مـ الـقافؾ وَأما

 .ولقس بؿحظقر جائز سبح بؾساكف فذلؽ

 .ملسو هيلع هللا ىلص وإن قام مباشرة إلك الصالة فذلؽ هق الذي فعؾف الـبل

أي أكف ترك صالة الـافؾة يف تؾؽ الؾقؾة : «َوٓ َطَؾك إْثرِ َواِحَدٍة ِمـُْفَؿا»: قوله

 .ثؿ صؾك كافؾتقفؿا بعد العشاء، حتك ٓ يؼقل قائؾ لعؾف جؿع بقـفؿا، بالؽؾقة

ويبؼك إلك ، وكذلؽ ُيستحب أن يصؾل الػجر يف مزدلػة صباح ذلؽ الققم 

 .ثؿ يـػر قبؾ أن تطؾع الشؿس مخالػة لؾؽػار، أن ُيسػر جدا

 :سهِ املبٝت مبصديف١ 

أِذَن لؾُثؼؾ مـ الـساء  ملسو هيلع هللا ىلص ٕن الـبل؛ والؿبقت بؿزدلػة واجٌب طؾك الصحقح
                                                                                       

 (.3238أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (1)
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 .طؾك غقرهؿ أن يتؼدمقا فدل طؾك أن البقتقتة واجبة، وإصػال

والتعؾقؼ طؾك ما ساق الؿصـػ ، هبذا كؽقن قد اكتفقـا مـ ذكر أطؿال الحج

 .والحؿد هلل رب العالؿقـ، مـ إحاديث
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 درباب احملسو ٓأنل مً صٔد احلالل

 

 [باُب امُلِخِسِو ِٓأنُل مً صِٔد احلالِل]

ـْ َأبِل َقَتاَدَة إَْكَصاِريِّ  - 257   َرُسقَل َأنَّ »: ڤ)َط
ِ
، َخَرَج َحاجَّ ًا ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

ُخُذوا َساِحَؾ : َوَقاَل  - فِقِفْؿ َأُبق َقَتاَدةَ  - َفَصَرَف َصائَِػًة ِمـُْفؿْ ، َفَخَرُجقا َمَعفُ 

ُفؿْ ، َحتَّك َكْؾَتِؼلَ ، اْلَبْحرِ  ا اْكَصَرُفقا َأْحَرُمقا ُكؾُّ إَّٓ َأَبا ، َفَلَخُذوا َساِحَؾ اْلَبْحرِ َفَؾؿَّ

َفَحَؿَؾ َأُبق َقَتاَدَة َطَؾك ، َفَبْقـََؿا ُهْؿ َيِسقُروَن إْذ َرَأْوا ُحُؿَر َوْحشٍ . َفَؾْؿ ُيْحرِمْ ، َقَتاَدةَ 

ـْ َلْحِؿَفا، َفَعَؼَر ِمـَْفا َأَتانَ ًا، اْلُحُؿرِ  ، َأَكْلُكُؾ َلْحَؿ َصْقدٍ : ُثؿَّ ُقْؾـَا، َفـََزْلـَا َفَلَكْؾـَا ِم

ـُ ُمْحرُِمقَن؟ َفَحَؿؾْ  ـْ َلْحِؿَفا َفَلْدَرْكـَا َرُسقَل َوَكْح   ـَا َما َبِؼَل ِم
ِ
ـْ ، ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل َفَسَلْلـَاُه َط

: َقاَل ، ٓ: َأْو َأَشاَر إَلْقَفا؟ َقاُلقا، ِمـُْؽْؿ َأَحٌد َأَمَرُه َأْن َيْحِؿَؾ َطَؾْقَفا: َذلَِؽ؟ َفَؼاَل 

ـْ َلْحِؿَفا  .(1)«َفُؽُؾقا َما َبِؼَل ِم

 .((2)«َفلََكَؾ ِمـَْفا، َفـَاَولْتُُف الَْعُضَد ، َكَعؿْ : َهْؾ َمَعُؽْؿ ِمـُْف َشْلٌء؟ َفُؼْؾت: َقاَل »: َوفِل ِرَواَيةٍ 

ا  .معتؿًرا طؿرة الحديبقة: َخَرَج َحاجًّ

 .الحؿقر القحشقة: ُحُؿَر َوْحشٍ 

 .ُأكثك الحؿارِ : إَتان

ْعِب  - 258 ـْ الصَّ ْقثِلِّ  )َط  َجثَّاَمَة الؾَّ
ـِ ُف »: ڤ ْب ِحَؿاًرا  ملسو هيلع هللا ىلص َأْهَدى إَلك الـَّبِلِّ َأكَّ

                                                                                       

 (.3316(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3821أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)

 (.2320أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (2)
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انَ ، َوْحِشلَّ ًا ُه َطَؾْقفِ  - َوُهَق ِبإَْبَقاِء َأْو بَِقدَّ ا َرَأى َما فِل َوْجِفل، َفَردَّ ا : َقاَل ، َفَؾؿَّ إكَّ

ا ُحُرمٌ  ُه َطَؾْقَؽ إَّٓ َأكَّ  .(1)«َلْؿ َكُردَّ

 .«ِرْجَؾ ِحَؿارٍ »: َوفِل َلْػٍظ لُِؿْسِؾؿٍ 

 .«ِشؼَّ ِحَؿارٍ »: َوفِل َلْػظٍ 

 .((2)«َطُجَز ِحَؿارٍ »: َوفِل َلْػظٍ 

l: 

 .لبقان بعض أحؽام صقد الحرم والؿحرم: ساق الؿصـػ الحديثقـ

 :ٚاحملسّ سسّ عًٝ٘ ايصٝد َٔ ٚدٗني 

 .حرم الصقد فقف ملسو هيلع هللا ىلص ٕن الـبل: الصقد يف الحرم: إول

  ﯀﯁ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹﴿: قال تعالك، يف حال اإلحرام: الثاين

 ڭ ڭ ڭ                

 . [13: الؿائدة] ﴾ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ
 .وأما الحالل حرم طؾقف الصقد يف الحرم

 ٻ ٱ﴿: اهلل  قال، وأما البحر ففق حالل مطؾًؼا، وهذا يف صقد الرب

 . [16: الؿائدة] ﴾ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ

 :اؾُع بني اؿدٜجني 

أمرهؿ أن يعطقه  ملسو هيلع هللا ىلص حديث أبل قتادة أن الـبلفػل ، ويف الحديثقـ تعارض

 .مـ لحؿفا وأكؾقا بنقراره
                                                                                       

 (.3311(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ: )3823أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ: ) (1)

 (.3311أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ: ) (2)
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 .أبك أن يلكؾ مـ لحؿفا ملسو هيلع هللا ىلص أن الـبل، ڤبـ َجثااَمَة  ويف حديث الصعب

هؾ ِمـُْؽْؿ َأَحٌد َأَمَرُه َأْن »: ڤما دل طؾقف حديث أبل قتادة ، والجؿع بقـفؿا

 .«َيْحِؿَؾ َطَؾْقَفا َأْو َأَشاَر إَلْقَفا؟

قدِ  لحؿُ »: ڤويف حديث جابر   .(1)«لؿ يصْدُه أو ُيَصْد لفُ  ما حالٌل لؾؿحرمِ  الصا

 .ويشفد لف هذا الحديث

فرده  ملسو هيلع هللا ىلص صاد مـ أجؾ الـبل ڤ فحديث الصعب محؿقل طؾك أن صعب

 .ملسو هيلع هللا ىلص طؾقف الـبل

 .ملسو هيلع هللا ىلصوهق حالل لـػسف فلهدى مـف لؾـبل ، صاده ڤوحديث أبل قتادة 

صؾب مـ أحدهؿ أن يـاولف الرمح  ڤأن أبا قتادة : ويف بعض الروايات

 .وتحريؽفا، ٕكف ٓ يجقز أن يعقـف ولق بتطقرها؛ فلبك

ـْ َأبِل َقَتاَدَة إَْكَصاِريِّ »: قوله  :«َط

 بؿا اهَّللُ  حػظَؽ »: بؼقلف ملسو هيلع هللا ىلص دطا لف الـبل، ڤبـ ربع إكصاري  هق الحارث

 .«بف كبقَّف حػظَت 

 :«َفَخَرُجقا َمَعفُ ، َخَرَج َحاجَّ ًا»: قوله

أو ، ٕكف جاء يف بعض الروايات أن ذلؽ كان يف غزوة الحديبقة؛ هذا بقان

أما مـ حقث الحج لؿ ، اقصد مـ حقث العؿرة، يحؿؾ طؾك أكف حصؾ مراًرا
                                                                                       

(، 816(، والرتمذي )3833(، وأبق داود برقؿ: )33383، 31811أخرجف أحؿد يف مسـده برقؿ: ) (1)

(، مـ صريؼ الؿطؾب طـ جابر ولؿ يسؿع مـف، وضعػف اإلمام الباين يف ضعقػ 2822والـسائل برقؿ: )

ٓ كعرف والؿطؾب »(، حقث قال فقف: إسـاده ضعقػ؛ ٓكؼطاطف، قال الرتمذي: 120داود إم برقؿ: ) أبل

. ثؿ هق إلك ذلؽ كثقر التدلقس، وقد طـعـف، وهذه هل العؾة الحؼقؼقة، وقد ُأطؾ «لف سؿاطًا طـ جابر

 (.1666برقؿ: ) بغقرها(، وهقة يف ضعقػ الجامع لإلمام إلباين 
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 .إٓ مرة واحدة ملسو هيلع هللا ىلص يحج بعد هجرتف الـبل

 :«فِقِفْؿ َأُبق َقَتاَدةَ  - َفَصَرَف َصائَِػًة ِمـُْفؿْ »: قوله

 .إرسال السرايا لتلمقـ الطرق حتك ٓ يمخذ الؿسؾؿقن طـ غرة: فيه

يؼدمف  ملسو هيلع هللا ىلص ٕكف كان مـ شجعان إمة وكان الـبل؛ فضقؾة ٕبل قتادة: وفيه

 .يف كثقر مـ شلكف طؾك غقره

 :«َحتَّك َكْؾَتِؼلَ ، ُخُذوا َساِحَؾ اْلَبْحرِ »: قوله

 .أي وجففؿ إلك اإلحرام مـ الجحػة ٓ مـ ذي الحؾقػة

 .إرسال العققن لقلتقا بإخبار: وفيه

 .هق الؿؽان الؼريب مـف: وساحؾ البحر

ا اْكَصَرُفقا َأْحَرُمقا ُكؾُُّفؿْ »: قوله  :«َفَؾؿَّ

 .كلهنؿ أحرمقا مـ محاذات الؿقؼات

 :«َفَؾْؿ ُيْحرِمْ ، إَّٓ َأَبا َقَتاَدةَ »: قوله

 .الجحػةٕكف لؿ يرد أن يتعجؾ وهق سقؿر طؾك ، لعؾف سقلخر إحرامف

 .أن الجققش يؾزمفؿ الرتتقب حتك ٓ يؼع فقفؿ الضرر: وفيه

 :«َفَبْقـََؿا ُهْؿ َيِسقُروَن إْذ َرَأْوا ُحُؿَر َوْحشٍ »: قوله

، فالحؿر إهؾقة حرام ورجس، وهل بخالف الحؿر إهؾقة، جؿع حؿار

 .بـص هذا الحديث ،والحؿر القحشقة حالل

 .الـاسوسؿل وحشل لتقحشف ولبعده طـ أماكـ 

 :«َفَحَؿَؾ َأُبق َقَتاَدَة َطَؾك اْلُحُؿرِ »: قوله

 .ولصقد مـفا، أي قػز بعدها إلدراك ما أدرك
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 :«َفَعَؼَر ِمـَْفا َأَتانَ ًا»: قوله

 .أي أكثك الحؿار

ـْ َلْحِؿَفا»: قوله  :«َفـََزْلـَا َفَلَكْؾـَا ِم

: البؼرة] ﴾ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ﴿: ٕن إصؾ اإلباحة قال تعالك

 . [31: الجاثقة] ﴾ختمت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ﴿: اهلل  ولؼقل،  [21

ـُ ُمْحِرُمقَن؟، َأَكْلُكُؾ َلْحَؿ َصْقدٍ »: قوله  :«َوَكْح

فنن محاسبة الـػس مـ أطظؿ ، معاتبة اإلكسان كػسف إذا خالػ الشرع: وفيه

ٕن اإلكسان إذا حاسب كػسف وكان صادًقا طرف تػريطف ؛ أسباب البعد طـ الشر

 .إلك مرضات ربف وبادر

 يثثثثثثا َكػثثثثثثثثثثُس ُتثثثثثثقبل َقبثثثثثثثثثَؾ أنْ 

 

 ٓ َتسَتطقثثثثثثثثثثثثثثعل أْن َتُتثثثثثثثثثثثثثقبل 

 وتلهثثثثثثثثثثثثثثبل يثثثثثثثثا كثثثثثثثثثثثػس ٓ 

 

 يؾعثثثثثب بثثثثثؽ إمثثثثثؾ الؽثثثثثثذوب 

 .أبقات كان السؾػ يتذاكروهنا يف تلديب أكػسفؿ 

 .والشبفات ،والشفقات ،والشرور ،والػتـ ،الدكقا إلك الجـقح صبقعتفا مـ الـػس فنن

وماذا ارتؽبت فنن كان ، اكظر ماذا قدمت يف هذه السـقـ، فراجع كػسؽ

، وإياك أن تبطؾف بؿـ أو رياء أو طجب، اهلل وحافظ طؾقف فاحؿد، الؿؼدم خقًرا

 .وإن كان الؿتؼدم شًرا فاحرص طؾك التقبة والتحؾؾ مـف

فؾق  ملسو هيلع هللا ىلص فذهبقا إلك الـبل، ثؿ تلثؿقا، فاكظر إلك الصحابة أكؾقا مـ لحؿ

 .أمرهؿ بؽػارة ٕدوها

ـُ ُمْحِرُمقَن؟»: قوله  :«َوَكْح

يف مس ، دلقؾ طؾك أن الُؿحِرم يخالػ الحالل يف كثقر مـ الفقئات: وفيه
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ويف طدم جقاز الصقد ، ولبس الؿخقط الذي يػصؾف طؾك هقئة الجسؿ، الطقب

 .ولق كان يف مؽان يف غقر الحرم إلك غقر ذلؽ

ـْ َلْحِؿَفاَفَحَؿْؾـَا َما َبِؼَل »: قوله  :«ِم

كرمل بف وحؿر القحش : ما قال، وإتالف الؿال، البعد طـ اإلسراف: وفيه

 ڤ حبس جقًشا مـ أجؾ طؼد لعائشة ملسو هيلع هللا ىلص والـبل، بؾ حافظ طؾقف، كثقرة

 . [313: إكعام] ﴾ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈۈ ۆ﴿اهلل حرم اإلسراف  فنن

  َفَلْدَرْكـَا َرُسقَل »: قوله
ِ
 :«ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

 .أن أمـقا الطريؼوذلؽ بعد ، أي لحؼـاه

 وهبذا تعؾؿ أن الجقش ومـ إلقف يحتاج إلك تلمقـ الطريؼ يف مبدأ إمر أكثر

ـ غقره  .وقد جعؾ لف طققكا يف يؿـتف ويسرتف، أما بعد ذلؽ يؽقن قد تلهب لؾؿسقر، م

ـْ َذلَِؽ؟»: قوله  :«َفَسَلْلـَاُه َط

ًٓ لؼقل، العقدة ٕهؾ العؾؿ: فيه  ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿: اهلل  امتثا

 . [11: الـحؾ] ﴾ٺ ٺ

 طـ ُسئِؾ َمـ» :ملسو هيلع هللا ىلصلؼقل الـبل ؛ وٓ يجقز كتؿ العؾؿ، وطؾك العالؿ أن يػتل

 .«كارٍ  ِمـ جاء يقَم الؼقامِة ُمؾَجًؿا بؾجامٍ ،  ٍفؽَتؿف طؾؿ

 :«َأْو َأَشاَر إَلْقَفا؟، ِمـُْؽْؿ َأَحٌد َأَمَرُه َأْن َيْحِؿَؾ َطَؾْقَفا»: قوله

 .آستػصال طـد الػتقى: وفيه

ٓ بلس بذلؽ هذا ، ثؿ جاء لقعطل الؿحرمقـ لقلكؾقا، أما إذا صاد مـ كػسف

 .اهلل  مـ فرج
وأمر بالسرقة ، أن أمر بالؿـؽر كالؿشارك فقف فممر بالؼتؾ قاتؾ: وفيه

فؿـ رضل بالباصؾ وأطان طؾقف كان مشارًكا يف ذلؽ ، وأمر بالزكك زاين، سارق
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 .فعاًل ويف حؽؿ الؿشارك ، الباصؾ إثًؿا

 .أو أشار: ٕكف قال؛ العؿؾ باإلشارة: وفيه

ومع ، ٕهنا بؾد قؾقؾة الزراطة؛ أن صعام أهؾ الجزيرة كان غالبف الؾحؿ: وفيه

 .ذلؽ ٓ تؼقم الساطة حتك تعقد أرض العرب مروًجا وأهناًرا

 .لؿ يحصؾ مـا الحؿؾ وٓ اإلشارة أي: «ٓ: َقاُلقا»: قوله

ـْ َلْحِؿَفا َفُؽُؾقا َما: َقاَل »: قوله  .أي أكف حالل: «َبِؼَل ِم

 .أو بؿشاركتفؿ، بلمرهؿ، وٓ يؽقن حراًما إٓ يف حال أن يصاد لفؿ

 .«(َهْؾ َمَعُؽْؿ ِمـُْف َشْلٌء؟: َقاَل »: َوفِل ِرَواَيةٍ ): قوله

 .وكان ٓ يعقب الطعام، وأكف كان يرضك بالؼؾقؾ، ملسو هيلع هللا ىلص تقاضع الـبل: فيه

 .ملسو هيلع هللا ىلص الؼؾة التل كان طؾقفا: وفيه

قد أكؾ  ملسو هيلع هللا ىلص والـبل: «َفَلَكَؾ ِمـَْفا، َفـَاَوْلُتُف اْلَعُضَد ، َكَعؿْ : َفُؼْؾت»: قوله

 .وأكؾ مـ اإلبؾ والبؼر والغـؿ، ومـ حؿر القحش، والدجاج، إركب

 .ولؽـ الحديث ضعقػ، (1)«أكؾ الحبارى»: ملسو هيلع هللا ىلصوجاء أكف 

ْعِب »: قوله ْقثِلِّ  الصَّ  َجثَّاَمَة الؾَّ
ـِ  :«ڤ ْب

 .فاختة: بـ حرب واسؿفا حؾقػ قريش أمف أخت أبل سػقانهق الؾقثل 

حديث  واتػؼ طؾقف طـ، طباس طـد مسؾؿ والحديث طـ ابـ، ملسو هيلع هللا ىلص أهدى لؾـبل
                                                                                       

ـُ ُطَؿرَ  (، مـ صريؼ ُبَرْيفُ 3828(، والرتمذي )1212أخرج أبق داود ) (1) ـْ  ْب ـِ َسِػقـََة، َط ِه، ْب ـْ َجدِّ َأبِقِف، َط

  َأَكْؾُت َمَع َرُسقلِ »َقاَل: 
ِ
(، حقث قال: 2300، وهق ضعقػ، راجع اإلرواء لأللباين )«َلْحَؿ ُحَباَرى ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ثؿ ساق  «ٓ يتابع طؾك حديثف». وقد قال العؼقؾل: «مستقر»وطؾتف بريف، وهق تصغقر إبراهقؿ، قال الحافظ: 

. وقال الحافظ يف «ف ٓ يتابعف طؾقفا الثؼات، وأرجق أكف ٓ بلس بفأحاديث»لف هذا. وقال ابـ طدى: 

 .«وإسـاده ضعقػ، ضعػف العؼقؾل وابـ حبان»(: 1/331) «التؾخقص»
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 .ڤبـ َجثااَمَة  الصعب

ٕكف كان يف ؛ أو أكف رآه، بـ َجثااَمةَ  طباس رواه مـ الصعب وقد يؽقن ابـ

 .حجة القداع

ُف َأْهَدى إَلك »: قوله  :«ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلِّ َأكَّ

 .ڤـب مالؽ والصعب  بقـ طقف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل شفد فتح فارس وآخك رسقل: ققؾ

 .واستحباهبا، جقاز الفدية: فيه

 .(1)«َتَحابُّقا َتَفاُدوا»: ويف احلديث

ويجقز قبقل الفدية مـ الؿسؾؿ ، لتللػف؛ ويجقز الفدية لؾؿسؾؿ والؿشرك

فنهنا دلقؾ طؾك آحرتام ، ويؼبؾ الؿسؾؿ الفدية صغرت أو كربت، والؿشرك

لق اهدي إلل : يؼقل ملسو هيلع هللا ىلص والـبل، يؼبؾ الفدية ويثقب طؾقفا ملسو هيلع هللا ىلص وكان، والتؼدير

 .دراع أو كراع لؼبؾت

 :«ِحَؿاًرا َوْحِشقًّا»: قوله

 كؿا يليت يف إصعؿة، يف غزوة خقرب ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ٕن حؿار اإلكس حرمف رسقل، تؼدم

 .اهلل إن شاء

انَ َوُهَق بِإَْبَقاِء »: قوله  :«َأْو بَِقدَّ

 .مـطؼة بقـ مؽة والؿديـة

ُه َطَؾْقفِ »: قوله  :«َفَردَّ

 .ٕكف ٓ يجقز لف آستػادة مـف

ا َرَأى َما فِل َوْجِفل»: قوله  :«َفَؾؿَّ
                                                                                       

 ( طـ أبل هريرة.311أخرجف البخاري يف إدب الؿػرد ) (1)



              

 579 احلج كتاب
 

 .ويـبغل لإلكسان أن يراطل الؿشاطر، التلثر إذا حصؾ رد الفدية: فيه

ُه َطَؾْقَؽ إَّٓ : َقاَل »: قوله ا َلْؿ َكُردَّ ا ُحُرمٌ إكَّ  :«َأكَّ

 .حسـ آطتذار: فيه

 .كػسف يف يؼع ٓ حتك ،ڤ َجثااَمةَ  ـب الصعب لؿشاطر مراطاة أصؾؼف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أن إذ

 .وطدم إدخال الحزن طؾقف، جرب خاصر الؿسؾؿ، وهذه مسللة مفؿة جًدا

 صاده محؿقل طؾك أكف، ڤبـ َجثااَمة  والجؿع ما تؼدم مـ أن حديث صعب

 .ملسو هيلع هللا ىلص لؾـبل

 ملسو هيلع هللا ىلص لؾـبل محؿقل طؾك أكف لؿ يصده، أبل قتادة إكصاريوحديث 

 .وإكؿا أكؾقا مـف بعد أن صار مؾًؽا لف، الؿحرمقـ

: اهلل  لؼقل، وهذه إحؽام يف صقد الرب وأما صقد البحر ففق حالل
 . [16: الؿائدة] ﴾پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ًٓ : صقد البحر: ققؾ  .ما صقد حال

 .ما أخذ مقًتا: وصعامف

ٓ يجقز أن يذبحفا ، الؿحرم صقًدا تعقـ طؾقف الػدية هدًيا بالغ الؽعبةوإن صاد 

 .ويؼسؿفا طؾك الػؼراء، وإكؿا يذبحفا يف الحرم، أو يذبحفا يف البادية، يف بقتف

 :يف أحؽام الؼرآن العربل  قال ابـ

 :ويف ذلؽ آثار كثقرة ُلُبفا سبع أققال، بعد سرد أثار طـ السؾػ يف الباب

 :قال السدي: إول

 .أو حؿار فقف بدكف، أي مـ صاد كعامة، بدكفيف الـعامة والحؿار 

 .بؼرة: أو إروى، أو اإلبؾ، ويف بؼرة القحش
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 شاة: ويف الغزال وإركب

فػرق بقـ ، سخؾة قد أكؾت العشب وشربت الؿاء: ويف الضب والقربقع

 .صغقر الصقد وكبقره

 :قال ططاء: الثاين

 ﴾     ﴿: اهلل تعالك لؼقل، سقاءصغقر الصقد وكبقره 
هذا ، كعؿ إذا قتؾف متعؿًدا، وٓ يػصؾ بقـ صغقر وٓ كبقر، مطؾًؼا،  [13: الؿائدة]

 .هق الصحقح

 :ڤعباع  قٍٛ ابٔ :ايجايح 

، ثؿ ققمت الدراهؿ بالحـطة، )تطؾؼ صػة الصقد فنن لؿ يقجد ققم بالدراهؿ

 (.ثؿ صام مؽان كؾ صاع يقًما

 :ڤطباس  قال ابـ: الرابع

فنن لؿ يجد ، فنن لؿ يجد ذلؽ أصعؿ ستة مساكقـ، تذبح طـ الضبل شاة

 .صام ستة أيام

والصحقح أهنا تؼقم طؾك طدد ، وبعضفؿ يذهب إلك أهنا ثالثة فؼط

 .وطؾك حسب الؿال الذي أتؾػف بالصقد، الؿساكقـ

 :قال الضحاك : الخامس

 .فداه ببؼرة: الؿثؾ ما كان لف قرن كقطؾ

 .فػقف بدكف: وما لؿ يؽـ لف قرن كالـعامة والحؿار

 .فؿـ الـعؿ مثؾف: وما كان مـ ضبل

 .َثؾَقف: ويف إركب

 .فػقف جؿؾ صغقر: يربقع وما كان مـ
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 .أو صام مؽان كؾ كصػ صاع يقًما، تصدق بثؿـف: فنن أصاب فرخ صقد أو بقضة

 :قال الـخعل : السادس

ثؿ يشرتي الؼاتؾ بؼقؿتف فداء مـ ، الدراهؿيؼقم الصقد الؿؼتقل بؼقؿتف مـ 

 .ثؿ يفديف إلك الؽعبة، الـعؿ

 :وهب  قال ابـ: السابع

فقحؽؿ طؾقف فقف أكف يؼقم ، أحسـ ما سؿعت يف هذا يؼتؾ الصقد: قال مالؽ

أو ، فقطعؿ لؽؾ مسؽقـ مًدا، فقـظر كؿ ثؿـف مـ الطعام، الصقد الذي أصاب

 .يصقم مؽان كؾ مد يقًما

 .ققم الصقد دراهؿ ثؿ ققمف صعاًما أجزئف إن: الؼاسؿ طـف وقال ابـ

 .والصقاب إول

 :ايفد١ٜ يف ايصٝد 

 أم ٓ بد مـ العؿد ؟، هؾ يؾزمف الػدية مطؾًؼا، واختؾػقا يف مسللة قاتؾ الصقد

   ﴿: اهلل  لؼقل؛ فذهب بعضفؿ إلك أكف ٓ بد مـ العؿد

 . [13: الؿائدة] ﴾      

وإٓ لق قتؾف كاسًقا أو مخًطا ، إكؿا خرج العؿد مخرج الغالب: بعضفؿوقال 

 .لؾزمف الػداء

تجاوز الخطل والـسقان طـ هذه  اهلل  ٕن؛ والذي يظفر أكف ٓ يؾزمف

 .وإكؿا يماخذ اإلكسان بالعؿد، إمة

 والحؿد هلل رب العالؿقـ

 الؾفؿ وبحؿدك ٓ إلف إٓ أكت أستغػرك وأتقب إلقؽ وسبحاكؽ



 

 إفادة ذوي األفهام
 بشرح

 عندة األحلاو مً كالو خري األىاو

 
 
 

 تأليف أبي حممد

 بٔ شٜد احلذٛزٟ ايصُّعهسٟ بٔ حي٢ٝ احلُٝد عبد
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 دراملكد١َ

  

اهلل  وأشفد أن ٓ إلف إٓ، اهلل والصالة والسالم طؾك رسقل، الحؿد هلل

 .(1)ملسو هيلع هللا ىلص وأشفد أن محؿًدا طبده ورسقلف

 .وُجؿعت لتـقطفا ولؽثرهتا، جؿع بقع: والبققع
البققع  كتاب 

 .والعاجؾ، ومـفا أجؾ، ومـفا الحالل، البققع الؿحرمة: فؿـفا

 .بقَّـ لـا أحؽام البقع لحاجتـا إلقف اهلل  أن، ومـ تؿام الشريعة وكؿالفا

 .والبقع والشراء لػظان ُيطؾؼ بعضفؿا طؾك بعض

 .والؿعـك آصطالحل: هق كؼؾ مؾؽ إلك الغقر بثؿـ والشراء قبقلف

 .ابتعت واشرتيت سقارة: يجقز أن تؼقل، فنذا اشرتيت سقارة

والشراء يف  الـاس يحتاجقن إلك البقعقد أجؿع الؿسؾؿقن طؾك جقاز البقع و

، وإلطداد أبـقتفؿ، ومركقباهتؿ، ومؾبقساهتؿ، ومشروباهتؿ، التؿقل لؿلكقٓهتؿ

 .واشرتى ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ولغقر ذلؽ مؿا يحتاجف الجـس البشري وقد باع رسقل

يـبغل لإلكسان الحريص طؾك ، أسباًبا شرطقة لؾرزق اهلل  وقد جعؾ

 .حتك ٓ يتلثر بالؿخالػقـ، أن يؾزمفا اهلل  صاطة

 «الدر الؿؽـقن يف أحؽام الديقن»: وقد تؽؾؿت طؾك هذه إسباب يف كتاب

 :قؾت فقف
                                                                                       

كان البدء يف تدريس هذا الؽتاب يف الققم الثاين طشر مـ رمضان، لعام تسع وثالثقـ وأربع مائة وألػ،  (1)

 مـ الفجرة الـبقية.
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 اهلل  إن مـ أطظؿ أسباب الرزق الحالل وقضاء الديقن هق تقحقد (1

 :وأفراده بالعبادة

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇ ڇ ﴿: كؿا قال تعالك

 .[65-65 : الذاريات] ﴾ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

ڌ ڌ ڎ ڎ ﴿: اهلل  أقرأين رسقل: قال ڤبـ مسعقد  اهلل طـ طبد

[65: الذاريات] ﴾ڈ ڈ ژ
(1)

. 

 :ومـفا الؿتابعة لؾـبل  (2

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿: قال تعالك

 .[55 : الؿائدة] ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

 .( ومـفا الؿحافظة طؾك الصؾقات وإمر بفا3

﮻﮼ ﮽ ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸﮹ ﮺ ﴿: قال تعالك

 .[231: صف] ﴾﮾

 :( ومفا الؿالزمة لإليؿان وإطؿال الصالحة4

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿: قال تعالك

 .[65: إطراف] ﴾ڀ

 :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال رسقل: ( قال1585طـد اإلمام مسؾؿ )، ڤويف حديث أكس 

خُر  وأما الؿممـ فنن، إن الؽافر إذا طؿؾ حسـة ُأصِعَؿ بفا صعؿة يف الدكقا» لف اهلل يدِّ

 .«حسـاتف إلك يقم الؼقامة ويعؼبف رزًقا يف الدكقا طؾك صاطتف

                                                                                       

 (.3472أخرجف أحؿد ) (1)
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 :( ومـفا كثرة آستغػار ومالزمة التقبة5

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻی ی ی ی جئ حئ مئ﴿: قال تعالك

 .[21-28: كقح] ﴾پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

 :اهلل  ( ومـفا التػرغ لعبادة6

َٓ ، ڤوجاء طـ َأَكِس ، بـ ثابت يف حديث زيد   َرُسقُل َقاَل : َقا
ِ
: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ُف َجَعَؾ » ـْ َكاَكِت أِخَرُة َهؿَّ ْكَقا َوِهَل ، اهللُ ِغـَاُه فِل َقْؾبِِف َوَجَؿَع َلُف َشْؿَؾفُ  َم َوَأَتْتُف الدُّ

ُف َجَعَؾ ، َراِغَؿةٌ  ْكَقا َهؿَّ ـْ َكاَكِت الدُّ ـَ َطْقـَْقفِ  َوَم َق َطَؾْقِف َشْؿَؾفُ ، اهللُ َفْؼَرُه َبْق َلْؿ وَ ، َوَفرَّ

َر َلفُ  ْكَقا إَِّٓ َما ُقدِّ ـَ الدُّ ِف ِم
 .(1)«َيْلتِ

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ ﴿: اهلل تعالك ولؼقل

 .[64: الـحؾ] ﴾گگ

 :( ومـ أسباب الرزق مالزمة التؼقى7

 .[3-1: الطالق] ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ﴿: قال تعالك

 :اهلل  ( ومـفا التقكؾ طؾك8

ُؾقَن َطَؾك»: طـد الرتمذي، ڤبـ الخطاب  لحديث طؿر   لَْق َأكَُّؽْؿ ُكـْتُْؿ َتَقكَّ
ِ
 اهلل

 .والحديث صحقح، (2)«َحؼَّ َتَقكُّؾِِف لَُرِزْقتُْؿ َكَؿا ُيْرَزُق الطَّقُْر َتْغُدو ِخَؿاًصا َوَتُروُح بِطَاًكا

 :وإطاكة صالب العؾؿ، ( ومـفا التػرغ لطؾب العؾؿ9

ـْ َأَكسِ  ـِ َمالٍِؽ  لحديث َط  : َقاَل ، ْب
ِّ
َفَؽاَن  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َأَخَقاِن َطَؾك َطْفِد الـَّبِل

                                                                                       

، وهق ڤ(، طـ أكس 1756، وأخرجف الرتمذي )ڤبـ ثابت  (، طـ زيد12668أخرجف أحؿد ) (1)

  (362.)(، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل 676برقؿ ) يف الصحقحة لإلمام إلباين 

(، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام 325/  7(، والحاكؿ )38/  2(، وأحؿد )1377أخرجف الرتمذي ) (2)

  (328.)(، ويف الصحقحة لإلمام إلباين 655القادطل برقؿ )
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َّ
 ، َوأَخُر َيْحَتِرُف  ملسو هيلع هللا ىلصَأَحُدُهَؿا َيْلتِل الـَّبِل

ِّ
 ملسو هيلع هللا ىلصَفَشَؽا اْلُؿْحَتِرُف َأَخاُه إَِلك الـَّبِل

 «الؿسـد الصحقح»أي بسبب طبادتف وطؾؿف والحديث يف  ،(1)«َلَعؾََّؽ ُتْرَزُق بِفِ : َفَؼاَل 

 .لشقخـا القادطل 

 :( ومـفا السعل يف صؾب الرزق الحالل11

 .[26: الؿؾؽ] ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ﴿: قال تعالك

 :اهلل  ( ومـفا دطاء11

بـ  طـ صارق، فنكف مـ أكجع إسباب لحصقل الرزق الدكققي وإخروي

الصالة ثؿ أمره أن يدطق  ملسو هيلع هللا ىلصكان الرجؾ إذا أسؾؿ طؾؿف الـبل : قال، ڤأشقؿ 

 .(2)«الؾفؿ اغػر لل وارحؿـل واهدين وطافـل وارزقـل»: هبمٓء الؽؾؿات

 :( صؾة الرحؿ12

 .(3)«رحؿف فؾقصؾ أثره يف يـسل أو رزقف طؾقف يبسط أن سره مـ» :ڤ أكس لحديث

 :( الصدقة13

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  ـْ َرُسقلِ : قال، ڤَط   َط
ِ
ـْ َما »: َقاَل ، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َكَؼَصْت َصَدَقٌة ِم

ا، اهللُ َطْبًدا بَِعْػقٍ  َوَما َزادَ ، َمالٍ  َّٓ ِطزًّ َّٓ َرَفَعفُ ، إِ ِف إِ  .(4)««اهللُ  َوَما َتَقاَضَع َأَحٌد لِؾَّ

 .(5)«يا ابـ آدم أكػؼ أكػؼ طؾقؽ»: ولحديث أبل هريرة مرفقًطا طـد الشقخقـ

ـْ َيْقمٍ »: ولحديث أبل هريرة طـد البخاري َيـِْزَِٓن  ُيْصبُِح الِْعبَاُد فِقِف إَِّٓ َمَؾَؽانِ  َما ِم
                                                                                       

  (15.)(، هق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل 1376أخرجف الرتمذي ) (1)

 .ڤبـ أبل وقاص  (، مـ حديث سعد1565أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (2)

 (.1664(، ومسؾؿ يف صحقحف )1854أخرجف البخاري يف صحقحف ) (3)

 .ڤ(، مـ حديث أبل هريرة 1655أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (4)

 .ڤ(، مـ حديث أبل هريرة 663(، ومسؾؿ يف صحقحف )7557أخرجف البخاري يف صحقحف ) (5)
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 .(1)«الؾَُّفؿَّ َأْطِط ُمْؿِسًؽا َتَؾًػا َوَيُؼقُل أَخرُ ، الؾَُّفؿَّ َأْطِط ُمـِْػًؼا َخَؾًػا َفقَُؼقُل َأَحُدُهَؿا

 :اهلل يبارك يف إوقات ( ومـفا البؽقر يف إطؿال فنن14

 .(2)«بؽقرهااهلل بارك ٕمتل يف »: لحديث

 :( ومـفا كثرة الذكر15

: بـ العاص مرفقًطا طؿرو بـ لؿا أخرج أحؿد يف مسـده مـ حديث طبداهلل

 اهلل اهلل وسبحان أوصك ولده حقـ حضرتف القفاة بال إلف إٓ أن كقح »

 .(3)«وبحؿده فنكفا صالة كؾ شلء وبفا يرزق الخؾؼ

 :( ومـفا العػة طؿا يف أيدي الـاس16

 .[33: الـقر] ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ﴿: قال تعالك

ومـ يستعػػ »: كؿا يف حديث أبل سعقد طـد الشقخقـ اهلل  وقال رسقل

 .أو غقر ذلؽ، أو الغـك الؼؾبل، إما بنططائف ما يغـقف طؿا يف أيدي الـاس، (4)«اهلل يعػف

 :( ومـفا شؽر الـعؿ17

 ﴾ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴿: قال تعالك
 .[4: إبراهقؿ]

                                                                                       

 (.2828(، ومسؾؿ يف صحقحف )2771أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)

(، وهق يف صحقح أبل داود إم 1135(، وابـ ماجف )2121(، والرتمذي )1585أخرجف أبق داود ) (2)

(، وقال فقف: حديث صحقح، وحسـف الرتمذي، وصححف ابـ حبان، وقّقاه 1376) لإلمام إلباين 

 الرب والؿـذري والحافظ ابـ حجر والسخاوي. ابـ طبد

(، والبقفؼل يف 116، 248 - 256/  1(، وأحؿد )675« )إدب الؿػرد»أخرجف البخاري يف  (3)

(، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام 237) هـدية(، وهق يف الصحقحة لإلمام إلباين  46« )إسؿاء»

 (.582) القادطل 

 (.2837(، ومسؾؿ يف صحقحف )2714أخرجف البخاري يف صحقحف ) (4)
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وكؿ مؿـ كػر الـعؿ إما بالؿعاصل ، اهلل طؾقف الـعؿ شاكر أدام فؽؿ مـ

 .اهلل طـف وإما بلخذها مـ غقر حؾفا فسؾبفا، والسقئات والخقض فقفا بغقر حؼ

 :( ومـفا الؿتابعة بقـ الحج والعؿرة18

: اهلل  قال رسقل: قال ڤلؿا أخرج الرتمذي مـ حديث ابـ مسعقد

ـَ الَحجِّ » ُكقَب َكَؿا َيـِْػل الؽِقُر َخَبَث ، َوالُعْؿَرةِ َتابُِعقا َبْق ُفَؿا َيـِْػَقاِن الَػْؼَر َوالذُّ َفنِكَّ

َهِب ، الَحِديدِ  ةِ ، َوالذَّ ِة اْلَؿْبُروَرِة َثَقاٌب إَِّٓ الَجـَّةُ ، َوالِػضَّ  .(1)«َوَلْقَس لِْؾَحجَّ

 .هذا حديث حسـ: «الصحقح الؿسـد»قال اإلمام القادطل يف 

  ( قال القادطل6/226طـ ابـ طباس طـد اإلمام الـسائل ) بـحقه وجاء
 .هذا حديث حسـ: «الصحقح الؿسـد»يف 

وبؿجؿقع صريؼل ابـ مسعقد وابـ طباس يصقر الحديث صحقًحا : قؾت

 .والحؿد هلل، لغقره

هذه بعض أسباب سعة الرزق ذكركاها هـا رًدا طؾك الحريصقـ طؾك الدكقا 

وإما بالتجارة يف الحرام ، إمقال يف البـقك الربقية ويتؽالبقن طؾقفا إما بنيداع

وإما بضقاع إوقات وإطؿار يف البحث طـ الشفادات مع ، والؿقسر والؼؿار

وآمتثال لشرطة وهنقف هؿا إصؾ يف صالح الدكقا وأخرة  اهلل  أن صاطة

 .كؿا تؼدم

، الصدق صؿلكقـةفنن ، ثؿ إن اإلكسان يـبغل لف أن يؽقن صادًقا يف معامؾتف

ٓسقؿا باب البقع والشراء يحتاج ، اهلل تعالك كؿا سقليت معـا إن شاء، وفقف بركة
                                                                                       

بـ  ، وطـ طؿرڤ(، وجاء مـ حديث ابـ طباس 1532(، والـسائل )528أخرجف الرتمذي ) (1)

يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل  ڤ(، وحديث ابـ طباس 1554طـد ابـ ماجف ) ڤالخطاب 

 (562.) 
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وإضفار طققهبا إن ، وحسـفا، وجقدهتا، يف بقان البضاطة، إلك الصدق مـ البائع

 .وطدم الغش فقفا، ُوِجد فقفا

 :ٚايبٝع ٜهٕٛ عٔ تشاض 

ـْ َأَكسٍ : هق الؿسعر واهلل ، إٓ أكـا كـصح التجار أن يرتفؼقا بالـاس  فَع

ْعُر َطَؾك َطْفِد َرُسقلِ »: َقاَل  ڤ   َغاَل السِّ
ِ
  َيا َرُسقَل : َفَؼاُلقا، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ِ
ْر َلـَا، اهلل ، َسعِّ

اُق  إِنَّ : َفَؼاَل  زَّ ُر اْلَؼاِبُض اْلَباِسُط الرَّ َْرُجق َأْن َأْلَؼك َربِّل ، اهللَ ُهَق اْلُؿَسعِّ َٕ َوإِكِّل 

َٓ َمالٍ  ل َدٍم َو
 .(1)«َوَلْقَس َأَحٌد ِمـُْؽْؿ َيْطُؾُبـِل بَِؿْظِؾَؿٍة فِ

 :ذكس بعض آداب البائع

 :ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ صادًقا :األٍٚ 

 .فال يضع البضاطة السقئة يف مقضع الحسـة

 :إٔ ال ٜهتِ ايعٝب :ايجاْٞ 

ـَا »: يؼقل ملسو هيلع هللا ىلص فنن كتؿ العقب كان غاًشا آثًؿا والـبل ـْ غشَّ  .(2)«َفَؾْقَس ِمـَّاَم

 :ٜٚٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ طًًٗا يف بٝع٘ ٚػشائ٘ :ايجايح 

ـْ َجابِرِ  ـِ َطْبــدِ  فَع  َقاَل  ْب
ِ
  َقاَل َرُســـقُل : اهلل

ِ
 :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

، (3)«اهللُ َطْبًدا َسْؿًحا إَِذا َباَع َسْؿًحا إَِذا اْشَتَرى َسْؿًحا إَِذا اْقَتَضك َرِحؿَ »

 .أخرجف البخاري

ـْ  ـِ َطْبدِ  َجابِرِ َوَط   ْب
ِ
 : َقاَل ، اهلل

 
: فَؼاَل ، أي اإِليَؿاِن أفضؾ»: ملسو هيلع هللا ىلص ُسئَِؾ الـَّبِل

                                                                                       

(، وهق يف الصحقح 1188(، وابـ ماجف )2327(، والرتمذي )3762أخرجف أبق داود يف ســف ) (1)

 (.287برقؿ ) الؿسـد لإلمام القادطل 

 .ڤ(، مـ حديث أبل هريرة 282أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (2)

 (.1845أخرجف البخاري يف صحقحف ) (3)
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َؿاَحةُ » ْبُر َوالسَّ  .(1)«الصَّ

 :ٜٚٓبػٞ يًبائع ٚاملؼرتٟ إٔ ٜكع عٓذِٖ ايتذاٚص :ايشابع 

بؾ تجاوزك سبب ، وٓ تظـ أخل الؿسؾؿ أن تجاوزك سقـؼص ربحؽ

ـْ أبل ، اهلل طـؽ لتجاوز   ڤ ُهَرْيَرةَ فع
ِّ
ـْ الـَّبِل ـُ »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص َط َكاَن َتاِجٌر ُيَدايِ

اهللُ  َفَتَجاَوزَ  ،اهللَ َأْن َيتََجاَوَز َطـَّا الـَّاَس َفنَِذا َرَأى ُمْعِسًرا َقاَل لِِػتَْقاكِِف َتَجاَوُزوا َطـُْف َلَعؾَّ 

 .(2)«َطـْفُ 

ـُ َأَحؼُّ   اهللُ  قال»: ويف رواية لؿسؾؿ ، (3)«ِبَذلَِؽ ِمـُْف َتَجاَوُزوا َطـْفُ َكْح

 .ڤ وأبل مسعقد، وجاء طـ حذيػة

ـٌ  الحالل»: يؼقل ملسو هيلع هللا ىلص فالـبل: ويـبغل لؾبائع أن يؽقن ورًطا: الخامس بقِّ

ـٌ   .متػؼ طؾقف «وبقـَفؿا أمقٌر مشتبِفةٌ ، والحراُم بقِّ

ويتقرع طـ ، ويجتـب الحرام الظاهر، بؿعـك أكف يـبغل لف أن يبقع الحالل الظاهر

مؿا قد يؽقن فقف كقع مـ البققع الؿحرمة أو يؿقؾ إلك كقع مـ البققع ، بقع ما فقف ريبة

ولؿ يتبقـ فقف الحؾ مـ الحرمة طؾك ما يليت بقاكف يف شرح حديث ، الؿحرمة

 .اهلل تعالك الحالل بقـ والحرام بقـ يف كتاب إصعؿة إن شاء ڤبـ بشقر  الـعؿان

 .يعترب ضؾًؿاوطدم الصدق يف البقع 

حَّ ، اتَُّؼقا الظُّْؾَؿ فنن الظُّْؾَؿ ُضُؾَؿاٌت يقم الِْؼَقاَمةِ »: يؼقل ملسو هيلع هللا ىلص والـبل  َواتَُّؼقا الشُّ
                                                                                       

(، وابـ طدي 1/  73« )الصرب»(، وابـ أبل الدكقا يف 1/  257)ق « الؿصـػ»أخرجف ابـ أبل شقبة يف  (1)

(: ويقسػ 662يف الصحقحة تحت حديث ) ، مـ صريؼ أبل يعؾك. قال اإلمام إلباين «الؽامؾ»يف 

 هذا ضعقػ، لؽـ الحديث ققي بؿجؿقع صرقف الثالث.

 (.2651ومسؾؿ يف صحقحف ) (،1845أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)

 (.2652أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (3)
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حَّ َأْهَؾَؽ مـ كان َقبَْؾُؽْؿ َحَؿَؾُفْؿ طؾك َأْن َسَػُؽقا ِدَماَءُهْؿ َواْسَتَحؾُّقا  فنن الشُّ

 .(1)«َمَحاِرَمُفؿْ 

 :ػشٚط صش١ ايبٝع 

: ملسو هيلع هللا ىلص لؼقل الـبل، وإٓ ففق باصؾ ومردودٌ ، يؽقن صحقًحا إٓ بشروطوالبقع ٓ 

 .(2)«أمُركا ففق رد   طؾقف لقس طِؿؾ طَؿاًل  مـ»

ـْ    َطْبدِ  فَع
ِ
ـِ ُطَؿرَ  اهلل   َأنَّ َرُجاًل ُذَكَر لَِرُسقلِ  ڤ، ْب

ِ
َأكَُّف ُيْخَدُع فِل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

  َفَؼاَل َرُسقُل ، اْلُبُققعِ 
ِ
َٓ ِخاَلَبةَ إَِذا »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ُجُؾ إَِذا َباَيعَ  َباَيْعَت َفُؼْؾ  : َقاَل ، َفَؽاَن الرَّ

 .أي ٓ خقاكة وٓ غدر، (3)«َٓ ِخاَلَبةَ 

 :َٚٔ ٖزٙ ايؼشٚط 

 :ايرتاضٞ :األٍٚ 

ـْ    َرُسقُل  َقاَل  :َقاَل  ،َسِعقدٍ  َأبِل فَع
ِ
ـْ  الْبَقْعُ  إِكََّؿا» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  .داود أبق أخرجف ،(4)«َتَراضٍ  َط

 :إٔ ٜهٕٛ ايعاقذ دائض ايتصشف :ايجاْٞ 

 .فؾق باع مجـقن واشرتى مجـقٌن ما صح

ر أن الطػؾ أو الؿجـقن اشرتى أو باع ز جائز التصرف بقعف ، ولق ُقدِّ إن جقَّ

 .صح البقع وإٓ فال، وشرائف

 :إٔ ٜهٕٛ املباع َباّسا ٜٚٓتفع ب٘ :ايجايح 

 .وكحق ذلؽ وٓ الخـزير، وٓ إصـام، فال يجقز بقع الخؿر
                                                                                       

 .ڤاهلل  بـ طبد (، مـ حديث جابر1645أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (1)

ًٓ يف صحقحف ) (2)  (.2425أخرجف البخاري يف صحقحف معؾًؼا، وأخرجف مسؾؿ مقصق

 (.2633(، ومسؾؿ يف صحقحف )1224أخرجف البخاري يف صحقحف ) (3)

 (.355برقؿ ) (، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل 1256أخرجف ابـ ماجف ) (4)
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 :إٔ ٜهٕٛ املبٝع ًًَها يًبائع :ايشابع 

 .هنك طـ بقع ما ٓ يؿؾؽ ملسو هيلع هللا ىلص والـبل

َّا يًُتعاقَذٜٔ :اخلاَع   :إٔ ٜهٕٛ املبٝع َعًٛ

 .فال بد أن تدخؾ وتشرتي شقًئا معؾقًما وصًػا أو كًؿا

 .أو كًؿا، وصًػاأن يؽقن الثؿـ معؾقًما : السادس

 :ع٢ً تظًُٝ٘ إٔ ٜهٕٛ ايبٝع َكذّٚسا :ايظابع 

وٓ يبقع الطقر يف الفقاء وهق ما يدخؾ تحت ، بحقث ٓ يبقع السؿؽ يف الؿاء

 .وسقليت معـا، «ٓ تبع ما لقس طـدك»: حديث

  وهـاك آداب وأحؽام أخرى لعؾفا تطرق ضؿـ دراسة إحاديث

 .- اهلل  بنذن -
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 فهٌ ٚاحد ، إذا تباٜع ايسدالٕ»: رحدٜح

 د«...مل ٜتفسقآَُٗا باخلٝاز َا 

 

ـْ َطْبدِ  - 259   )َط
ِ
ـِ ُطَؿرَ  اهلل ـْ َرُسقلِ  ڤ ْب   َط

ِ
ُف َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل إَذا َتَباَيَع »: َأكَّ

ُجالنِ  َقا َوَكاَكا َجِؿقًعا، الرَّ َأْو ُيَخقُِّر َأَحُدُهَؿا ، َفُؽؾُّ َواِحٍد ِمـُْفَؿا بِاْلِخَقاِر َما َلْؿ َيَتَػرَّ

َقا بعَد أن َتَباَيعا ولؿ َيْتُرْك ، َفَؼْد َوَجَب اْلَبْقعُ ، َطَؾك َذلَِؽ َفَتَباَيَعا ، أَخرَ  وإن َتَػرَّ

 .((1)«َوَجَب البقعُ  فؼد، البقعَ  واحٌد مـفؿا

l: 

 .لبقان الخقار يف البقع: احلدٓث ساق املصيف 

، سقاء البائع، والخقار يف البقع يعترب مـ الـعؿ العظقؿة التل يـتػع هبا العباد

حتك ٓ يدخؾ يف الغبـ ، فقؽقن طـده الققت الؽايف لؿراجعة كػسف، الؿشرتيأو 

 :وهق أكقاع وأشفرها

 .خقار الؿجؾس (2

 .وخقار الشرط (1

 .وخقار الغبـ (3

 .وخقار التدلقس (7

 .وخقار العقب (6
                                                                                       

 (.2632(، ومسؾؿ يف صحقحف )1221أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)



 
14 

 

  4/جإفــادة ذوي األفهـــام بشرح عمدة األحكام

 

وصقرتف يثبت بخالف الؿتبايعقـ يف بعض ، خقار التخبقر بالثؿـ (5

 .إمقر ولعؾف يليت ذكر بعضفا يف الشرح

: ققلف، يعتربان حؽًؿا يف بقان خقار الؿجؾس، والذي بعده، الحديثوهذا 

قا البقِّعانِ » إٓ أن ، فنذا وقع التػرق ولؿ يؽـ بقـفؿا خقار تؿ البقع، «بالخقاِر ما لؿ يتػرَّ

 .وكحق ذلؽ، أو خؿسة أيام، أكت مخقر فقفا سبعة أيام: يؼقل، يؽقن بقـفؿا خقار

ثؿ ، وأراد أن يتؿ البقع مشك مـ طـدهكان إذا بايع رجاًل  ڤ وابـ طؿر

 .ٕكف إذا وقع التػرق تؿ البقع7 يرجع

فالتػرق يف  «ما لؿ يػترقا»: وققلف، «ما لؿ يتػرقا»: وفرق العؾؿاء بقـ ققلف

 .والؿػارقة يف الؽالم، إبدان

ُجالنِ »: قْلُ  :«إَذا َتَباَيَع الرَّ

فؽؾف ، تبايع رجؾ وامرأةأو ، طؾك الغالب ويدخؾ فقف إذا تبايعت امرأتان

 .وكؾف يؼع بف البقع والشراء، جائز

 .البائع والؿشرتي: «َفُؽؾُّ َواِحٍد ِمـُْفَؿا بِاْلِخَقارِ »: قْلُ

 .بدا لل أن ٓ أشرتي مـؽ: أو الؿشرتي يؼقل، بدا لل أن ٓ أبقع مـؽ: البائع يؼقل

َقا»: قْلُ  .يف تػارق إبدان، أي مالؿ يؼع بقـفؿا التػرق: «َما َلْؿ َيَتَػرَّ

 .تقكقد لعدم التػريؼ بإبدان: «َوَكاَكا َجِؿقًعا»: ققلف

وقد شـَّع العؾؿاء ، وأبق حـقػة، وهذا الحديث لؿ يعؿؾ بف اإلمام مالؽ

بؾ إن بعض  ملسو هيلع هللا ىلص الثابت طـ الـبل، طؾقفؿا بسبب طدم العؿؾ بالحديث الصحقح

 .العؾؿاء دطا اإلمام مالؽ إلك التقبة مـ هذا الؼقل

فشـَّع طؾقف العؾؿاء تشـقًعا طظقًؿا  (لقس بشلء: )وأما أبق حـقػة فظفر مـف الؼقل

 .واطتُِذَر لف بلكف لعؾف أراد الحؽؿ بؼقلف لقس بشلء، أن يؼقل يف الحديث لقس بشلء
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، بـ حزام وحؽقؿ، والصحقح أن الحديث يف الصحقحقـ طـ ابـ طؿر

 .والعؿؾ طؾقف، وجاء طـ غقرهؿا

اإلكسان بضاطة مـ صاحبف ثؿ تػرقا ولقس بقـفؿا شرط الخقار إذا اشرتى و

ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ ، فؾف أن يؼال مـ البائع   َقاَل َرُسقُل : َقاَل  ڤ فَع
ِ
ـْ َأَقاَل »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َم

 .(1)«اهللُ َطْثَرَتفُ  ُمْسِؾًؿا َأَقاَلفُ 

 :«َأْو ُيَخقُِّر َأَحُدُهَؿا أَخرَ »: قْلُ

اشرتيت سقارة قال لؽ ، فالحؽؿ ثابت، تػرقا أو لؿ يتػرقاإذا وقع التخققر 

 .وهذا ما يسؿك بخقار الشرط، تؿ الخقار، الخقار فقفا أسبقع

أو ، فبعض الـاس قد يشرتي شقًئا ثؿ ُيغبـ، ورفؼ، ثؿ إن الخقار فقف فسحة

  . أو ربؿا باع الرجؾ مالف ثؿ بدا لف أن يسرتده، يبدو لف أن يشرتي غقره

 :«َفَؼْد َوَجَب اْلَبْقعُ ، ُيَخقُِّر َأَحُدُهَؿا أَخَر َفَتَباَيَعا َطَؾك َذلَِؽ  َأوْ »: قْلُ

كلن يؼقل اخرت إمضاء البقع فنذا اختار وجب البقع أي لزم وأبرم طؾك ما اتػؼا طؾقف 

 .والؿشرتي صار مالًؽا لفا يبقع ويشرتي وُيفدي، البائع رفع التؿؾؽ طـ السؾعة، فقؾزم

َقا بعَد أن َتَباَيعا ولؿ َيْتُرْك واحٌد َفَؼْد َوَجَب اْلَبْقعُ وإن »: قْلُ  :«َتَػرَّ

 .فبؿجرد التػرق حصؾ البقع وتؿ، يعـل إذا لؿ يؽـ خقار

 :قال اإلمام الـقوي 

ـِ  ـَ اْلُؿتَبَايَِعْق
اْكِعَؼاِد  َبْعدَ ، هذا الحديث َدلِقٌؾ لُِثُبقِت ِخَقاِر اْلَؿْجؾِِس لُِؽؾِّ َواِحٍد مِ

ـْ َذلَِؽ اْلَؿْجؾِِس بَِلْبَداكِِفَؿا، اْلَبْقعِ 
َقا مِ  هـا. َحتَّك َيَتَػرَّ

                                                                                       

  (، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل1266(، وابـ ماجف )3758أخرجف أبق داود يف ســف ) (1)
 (، وقال فقف: هذا حديث صحقح طؾك شرط الشقخقـ.2358برقؿ )
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تفسقا»: رحدٜح ا ملٜ  ٕ باخلٝازَ   ، ايبٝعا

بٝٓا بٛزى هلُا يف بٝعُٗا ٕ صدقاٚ   د«...فإ

 

ـْ َحؽِقؿِ  - 261 ـِ ِحَزامٍ  )َط   َقاَل َرُسقُل : َقاَل  ڤ ْب
ِ
بِاْلِخَقاِر َما اْلَبقَِّعاِن »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

َقا َقا: َأْو َقاَل  - َلْؿ َيَتَػرَّ َوإِْن . َفنِْن َصَدَقا َوَبقَّـَا ُبقِرَك َلُفَؿا فِل َبْقِعِفَؿا - َحتَّك َيَتَػرَّ

 .((1)«َكَتَؿا َوَكَذَبا ُمِحَؼْت َبَرَكُة َبْقِعِفَؿا

l: 

ـِ ِحَزامٍ  َحؽِقؿِ »: قْلُ   :«ْب

أسؾؿ ، ابـ أخقفا حزام بـ خقيؾد فحؽقؿ، طؿتف ڤ بـت خقيؾد خديجة

فؼد أطتؼ مائة رقبة ، قبؾ إسالمف وحسـ إسالمف وكان مـ الؿتعبديـ، طام الػتح

 .وأطتؼ مائة رقبة بعد أن أسؾؿ، قبؾ أن ُيسؾؿ

 .وثؿاكقة وستقـ سـة يف إسالمف، وطاش ثؿاكقة وستقـ سـة قبؾ إسالمف

بَْقِر َأنَّ َحؽِقؿَ  فعـ ُطْرَوةُ  ـُ الز  ـَ  ْب   َأْخَبَرُه َأكَُّف َقاَل لَِرُسقلِ ، ڤِحَزاٍم  ْب
ِ
: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ٍء َفَؼاَل َلُف »
ْ
ـْ َشل

َأَرَأْيَت ُأُمقًرا ُكـُْت َأَتَحـَُّث بَِفا فِل اْلَجاِهؾِقَِّة َهْؾ لِل فِقَفا مِ

  َرُسقُل 
ِ
ـْ َخْقرٍ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  .متػؼ طؾقف، (2)«َوالتََّحـ ُث التََّعب دُ َأْسَؾْؿَت َطَؾك َما َأْسَؾْػَت ِم

 ففق قبؾ إسالمف لؿ يؽـ يعؾؿ بشرائع، لؾعبد اهلل  وهذا مـ تقفقؼ

وُيتؼرب إلقف ولذلؽ كان ، لؽـف يف الجؿؾة يعؾؿ أن هـاك رٌب ُيعَبد، اإلسالم
                                                                                       

 (.2631(، ومسؾؿ يف صحقحف )1846أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)

 (.213(، ومسؾؿ يف صحقحف )6661أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)
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اهلل  فؾعؾ، والعؿؾ هلل ، ويف هذا فضؾ الصدقة والعتاقة، ويعتؼ، يتصدق

 .وفؼف لإلسالم لذلؽ

 : «بِاْلِخَقارِ  اْلَبقَِّعانِ »: قْلُ

 .وخقار الشرط، تؼدم وأن هذا يف خقار الؿجؾس

 :خٝاس اجملًع :األٍٚ 

إٓ إذا ، ما لؿ يتػرقا، أن يؽقن بقـ البائع والؿشرتي الخقار ما دام يف مجؾسف

 .وقع بقـفؿا شرط

 :خٝاس ايؼشط :ايجاْٞ 

البائع وقد أشركا إلك صقرتف أن يشرتي الرجؾ سؾعة ثؿ يؽقن بقـف وبقـ 

فؿا دام الشرط باقًقا فؾفؿا ، إلك أكثر، إلك أقؾ، إلك أسبقطقـ، شرط إلك أسبقع

 .أو رده، الخقار يف إمضاء البقع

 :خٝاس ايػنب :ايجايح 

لؽـ حقـ ذهب 7 وهق أن يشرتي الرجؾ سؾعًة ولؿ يؽـ بقـفؿا شرطٌ 

ذلؽ وإن لؿ فعـد ، وجد أن الرجؾ قد غبـف فقفا غبـًا فاحًشا، بالسؾعة إلك السقق

ويدخؾ تحت هذا ، فنن الخقار واقٌع حػاضا طؾك مال الؿسؾؿ، يتؾػظ بالخقار

ـَا َفَؾْقَس ِمـَّا»: يؼقل ملسو هيلع هللا ىلص ٕن الـبل، والغش، الخقار بالخقاكة ـْ َغشَّ  .(1)«َم

ـْ    َطْبدِ  َوَط
ِ
ـِ ُطَؿرَ  اهلل   َأنَّ َرُجاًل ُذَكَر لَِرُسقلِ  ْب

ِ
َفَؼاَل ، اْلبُقُقعِ َأكَُّف ُيْخَدُع فِل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

  َرُسقُل 
ِ
َٓ ِخاَلَبةَ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ُجُؾ إَِذا َباَيعَ  َذا َباَيْعَت َفُؼْؾ  ، (2)«ِخاَلَبةَ  َٓ : َقاَل ، َفَؽاَن الرَّ

                                                                                       

 .ڤ(، مـ حديث أبل هريرة 282أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (1)

 (.2633ومسؾؿ يف صحقحف ) (،1224أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)
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 .أي ٓ خقاكة وٓ خديعة، متػؼ طؾقف

، يحافظ طؾك مال الؿشرتي، ويظفر مـ هذا أن اإلسالم ديـ رحؿٍة وكؿال

 .ومال البائع

فالبائع الذي ، واقعة طؾك كؾقفؿا، طؾك أن تسؿقة البقع والشراء دلقؾ: ّفُٔ 

يسؿك  والؿشرتي الذي هق رب السؾعة اكتفاءً ، هق رب السؾعة ابتداًء يسؿك بائع

 .«اْلَبقَِّعاِن بِاْلِخَقارِ »: بـص الحديث بائع

َقا»: قْلُ   :«َما َلْؿ َيَتَػرَّ

وذهب ، تتػرق أبداهنؿ اختؾػ العؾؿاء يف هذا الؿعـك فذهب بعضفؿ ما لؿ

فنذا كان الؿعـك ما لؿ ، والػرق واضح بقـ إمريـ، بعضفؿ ما لؿ تتػرق أققالفؿ

 .ويؼقل الؿشرتي قبؾت فال خقار، تتػرق اققالفؿ بؿجرد أن يؼقل البائع بعتؽ

بلكف تػرق إبدان فنهنؿا إذا بؼقا طؾك حالفؿا يف مجؾٍس واحد ولؿ : وإذا ققؾ

وفعؾ ابـ طؿر يدل طؾك هذا وهق ، قار حتك تتػرق أبداهنؿبؼل الخ، يؼع التػرق

 .ملسو هيلع هللا ىلص راوي الحديث وأطؾؿ بؿراد الـبل

 :«َفنِْن َصَدَقا»: قْلُ

، فالؿشرتي مراده تحصقؾ السؾعة لالكتػاع هبا، صدق البائع والؿشرتي

 .بدون غش وٓ خقاكة مـ الجاكبقـ، وكان البائع مراده بقع السؾعة

 :«َوَبقَّـَا»: قْلُ

ٕن كثقًرا مـ ، ما فقفؿا مـ العقب إن ُوِجد فنن هذه مـ إمقر الؿفؿةأي 

يريد ، الـاس حقـ يبقع يظفر سؾعتف طؾك أحسـ إوجف والؿشرتي حقـ يشرتي

أن يظفر السؾعة طؾك أسقأ إوجف ذاك مـ أجؾ أن يرفع يف الؼقؿة وذاك مـ أجؾ 
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قؿا إذا كان البائع ٓ يحسـ الجاكبقـ ٓس فال بد مـ الصدق يف، أن يخػض يف الؼقؿة

، فربؿا يؽقن أحدهؿ مـ البادية ويـزل إلك السقق معف شلء مـ الذهب، التصرف

 .فقجد الؿشرتي خائـًا، أو معف السقارة أو غقر ذلؽ مـ الؿتاع الذي يباع، أو الػضة

مـ باب  يؼقل الؿشرتي هذي ققؿتفا كذا هذه ما أحد سقشرتيفا مـؽ لؽـ أكا

 .البائع الذي هق الؿشرتي سلشرتيفا بؽذا وكذا فؿا صدقالتعاون معؽ 

، ويغشف، طؾك أحسـ حال يريد أن يخقكف، وربؿا يؽقن البائع هق الذي يظفر سؾعتف

 .«الصدق صؿلكقـة والؽذب ريبة»: فال بد مـ الصدق مـ الجاكبقـ ويف الحديث

 :«َفنِْن َصَدَقا َوَبقَّـَا»: قْلُ

 .وبقـا ما يف سؾعتفؿا، صدقا يف حال بقعفؿا وشرائفؿا

 .اهلل لفؿا أي بارك: «ُبقِرَك َلُفَؿا»: قْلُ

فاإلكسان إذا ، هل ثبقت الخقر اإللفل يف الشلء كؿاءه وزيادتف: والبركة

اهلل يف تجارتف كؿت وكثرت وتـقطت وسؾؿ مـ الخسارة بقـؿا إذا كان  بارك

ـْ ، غشاًشا وإن كثر مالف فنكف ٓ بركة فقف، خائـًا َقاَل : َقاَل ، ڤ َأبِل َقَتاَدةَ فَع

  َرُسقُل 
ِ
اُكْؿ َوَكْثَرَة اْلَحِؾِػ فِل اْلَبْقعِ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ُؼ ُثؿَّ َيْؿَحُؼ ، إِيَّ ُف ُيـَػِّ َرَواُه ، (1)«َفنِكَّ

 .فالبقع يـػؼ السؾعة ثؿ يؿحؼ الربكة، ُمْسؾِؿٌ 

 :قد دل التجار طؾك أسباب الربكة ملسو هيلع هللا ىلص والـبل 

ـْ َصْخٍر    َقاَل َرُسقُل : َقاَل  ڤ اْلَغامِِديِّ فَع
ِ
تِل فِل »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ُفؿَّ َباِرْك ُٕمَّ الؾَّ

 .أخرجف داود والرتمذي وغقرهؿا (2)«ُبُؽقِرَها
                                                                                       

 (.2584أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (1)

(، وهق يف صحقح أبل 1135(، وابـ ماجف )2121(، والرتمذي )1585أخرجف أبق داود يف ســف ) (2)

لباين 1376داود إم برقؿ ) حبان،  فقف: حديث صحقح، وحسـف الرتمذي، وصححف ابـ (، وقال اإلمام ٕا
= 
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ـْ ُطْرَوةَ  ڤ بـ مضرس ودطا لعروة   َط
ِّ
ـِ َأبِل اْلَجْعِد اْلَباِرقِل َطَرَض »: َقاَل  ْب

 
ِّ
َفَلَتْقُت  اْئِت اْلَجَؾَب َفاْشَترِ َلـَا َشاةً  َأْي ُطْرَوةُ َجَؾٌب َفَلْطَطاكِل ِديـَاًرا َوَقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص لِؾـَّبِل

ـِ بِِديـَاٍر َفِجْئُت َأُسقُقُفَؿا َأْو َقاَل  اْلَجَؾَب َفَساَوْمُت َصاِحَبُف َفاْشَتَرْيُت مِـُْف َشاَتْق

اِة َأُققُدُهَؿا َفَؾِؼَقـِل َرُجٌؾ َفَساَوَمـِل َفلَ  يـَاِر َوِجْئُت بِالشَّ بِقُعُف َشاًة بِِديـَاٍر َفِجْئُت بِالدِّ

 َهَذا ِديـَاُرُكْؿ َوَهِذِه َشاُتُؽْؿ َقاَل  َفُؼْؾُت َيا َرُسقَل 
ِ
ْثُتُف  َوَصـَْعَت َكْقَػ اهلل َقاَل َفَحدَّ

ُفؿَّ َباِرْك َلُف فِل َصْػَؼِة َيِؿقـِِف  اْلَحِديَث َفَؼاَل   َرَأْيُتـِل َأقُِػ بُِؽـَاَسِة اْلُؽقَفةِ َفَؾَؼْد الؾَّ

ـَ َأْلًػا َقْبَؾ َأْن َأِصَؾ إَِلك َأْهؾِل  .(1)«َوَكاَن َيْشَتِري اْلَجَقاِرَي َوَيبِقعُ ، َفَلْرَبُح َأْرَبِعق

 :«(َوإِْن َكَتَؿا َوَكَذَبا»: )قال: قْلُ

 .أي كتؿا العقب وكذبا يف حال الؿساومة

 :«َبْقِعِفَؿاُمِحَؼْت َبَرَكُة »: قْلُ

اهلل مـ حقث ٓ يشعر فؿـ هذا  ُيذهبف، قد يحصؾ طؾك الؿال لؽـ ٓ أثر لف

والسـة ولقست يف الؽثرة ، ويف مالزمة الؽتاب، تعؾؿ أن الربكة يف الؿعامؾة الشرطقة

الربا قال  اهلل  كؿا يؿحؼ، والؽذب مؿحققة، فالؽثرة مع الغش والخقاكة

 .[145: البؼرة] ﴾کڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ﴿: تعالك

، ويلخذ كسبة طؾك أمقالف بغقر وجف حؼ، اهلل فاإلكسان حقـ يرابل سبحان
                                                                                       

= 
 والؿـذري والحافظ ابـ حجر والسخاوي.الرب  وقّقاه ابـ طبد

(، والرتمذي بنثر 1781(، وابـ ماجف )3356(، وأخرجف أبق داود )26351أخرجف أحؿد يف مسـده ) (1)

 (، وقال إلباين 2154(، والحديث يف اإلرواء برقؿ )712/ )24« الؽبقر»(، والطرباين يف 2165)
بـ  -الشقخقـ غقر لؿازة بؽسر الالم وتخػقػ الؿقؿ فقف: وهذا إسـاد صحقح، رجالف كؾفؿ ثؼات رجال 

زبار بػتح الزاي وتشديد الؿقحدة، وقد طرفت مـ كالم الحافظ أكف ثؼة طـد ابـ سعد وأحؿد، فال طربة 

 بؼقل مـ جفؾف ٓسقؿا وقد روى طـف جؿاطة مـ الثؼات.
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ـِ َمْسُعقدٍ ، هذا الؿال اهلل  يؿحؼ ـْ اْب  ، فَع
ِّ
ـِ الـَّبِل َما َأَحٌد َأْكَثَر »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص َط

ةٍ  َّٓ َكاَن َطاِقَبُة َأْمرِِه إَِلك ِقؾَّ َبا إِ ـَ الرِّ  .أخرجف ابـ ماجف، (1)«ِم

ـْ َرُسقلِ ، والصدقة التل ضاهرها الـؼص يربق هبا الؿال ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة َط   فَع
ِ
اهلل

ـْ َماٍل َوَما َزادَ »: الؾَّفؿ َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َقاَل  َصؾَّك َّٓ  َما َكَؼَصْت َصَدَقٌة ِم اهللُ َطْبًدا بَِعْػٍق إِ

َّٓ َرَفعَ  ِف إِ ا َوَما َتَقاَضَع َأَحٌد لِؾَّ  .أخرجف مسؾؿ، (2)«اهللُ  فُ ِطزًّ

حػظت مـ : قال ڤ بـ طؾل وطـ الحسـ، فضقؾة الصدق: ّفُٔ 

َٓ َيرِيُبَؽ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل ْدَق ُصَؿْلكِقـَةٌ ، َدْع َما َيرِيُبَؽ إَِلك َما  َوإِنَّ اْلَؽِذَب ، َفنِنَّ الصِّ

«ِريَبةٌ 
(3)

 . 

ـْ َطْبدِ ، تحريؿ الؽذب وسقء طاقبتف: ّفُٔ   فَع
ِ
ـِ َمْسُعقدٍ  اهلل  ، ْب

ِّ
ـِ الـَّبِل َط

ْدَق َيْفِدي إَِلك اْلبِرِّ »: َقاَل ، اهلُل َطَؾْقفِ  َصؾَّك َوإِنَّ ، َوإِنَّ اْلبِرَّ َيْفِدي إَِلك اْلَجـَّةِ ، إِنَّ الصِّ

ْدَق َحتَّك ُيْؽَتَب ِطـَْد  ى الصِّ ُجَؾ َلَقَتَحرَّ   الرَّ
ِ
يًؼا اهلل ي َوإِنَّ اْلَؽِذَب َيْفدِ . ِصدِّ

ى اْلَؽِذَب َحتَّك ، َوإِنَّ اْلُػُجقَر َيْفِدي إَِلك الـَّارِ ، إَِلك اْلُػُجقرِ  ُجَؾ َلَقَتَحرَّ َوإِنَّ الرَّ

اًبا ُيْؽَتَب ِطـَْد   َكذَّ
ِ
 .طـد أحؿد، ڤ بـحقه طـ أبل بؽر وجاء، متػٌؼ طؾقف، (4)«اهلل

، وشرائف، بقعفما يـبغل أن يؽقن طؾقف الؿسؾؿ يف : ّيف احلدٓث مً الفْائد 

، سبٌب لسالمة الصدور، والقضقح، فنن البقان، ذلؽ مـ القضقح وكؽاحف وغقر

 .وسبٌب لحصقل الربكات

وأما ، أن الؿْحؼ يؾحؼ الؽاذب، أكف لق صدق أحدهؿا وكذب أخر: ّفُٔ 

                                                                                       

  (514.)(، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل 1146أخرجف ابـ ماجف ) (1)

 (.1655أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (2)

 (.1625) أخرجف الرتمذي (3)

 (.1584(، ومسؾؿ يف صحقحف )5867أخرجف البخاري يف صحقحف ) (4)
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 .[257: إكعام] ﴾ېئ ىئ ىئ ىئ یی﴿: قال تعالك، الصادق فؾقس طؾقف شلء

، اهلل  ولؽـ العربة بربكة، لقست بؽثرة العرضأن العربة : ّيف احلدٓث 
ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ  َْطَرِج َط ْٕ ـْ ا َكاِد َط ـْ َأبِل الزِّ   َقاَل َرُسقُل : َقاَل  ڤ فَع

ِ
َلْقَس »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

َـّ اْلِغـَك ِغـَك الـَّْػسِ 
ـْ َكْثَرِة اْلَعَرِض َوَلؽِ  .أخرجف مسؾؿ، (1)«اْلِغـَك َط

وفقف غقر ، اهلل الؽثقر ففق الضار وإذا محؼ، ففق الـافعاهلل بالؼؾقؾ  فنذا بارك

 .هذا مـ الػقائد

 

 

  

                                                                                       

 (.2862(، ومسؾؿ يف صحقحف )5775أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)
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 درباب َا ْٗٞ عٓ٘ َٔ ايبٝٛع

 

َٔ ايبِٝٛع باُب َا] َ ُ٘ ِٓ َٞ ع ِٗ ُْ] 

l: 

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ﴿: اهلل  ٕكف داخٌؾ يف ققل7 إصؾ يف البقع الِحؾ

 .[16: البؼرة] ﴾ۇئ ۆئ ۆئ

، [23 :الجاثقة] ﴾ختمت يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت﴿: اهلل  ويف ققل

 .[146: البؼرة] ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ﴿: اهلل  ويف ققل

أن هنك طـ بققٍع قد يؽقن يف بعضفا الـفل طائٌد  اهلل  إٓ أن مـ حؽؿة

 .لحرمتفا وفسادها7 إلك كػس البضاطة

 .مـ حقث أكف ُيغَبـ أو يؾحؼف الضرر، وقد يؽقن الـفل طائٌد إلك البائع

فجاء اإلسالم ، لؿا يؾحؼف مـ الضرر7 الؿشرتيوقد يؽقن الـفل طائد إلك 

ـْ َأبِل َسِعقٍد َسْعدِ  ـِ َمالِِؽ  لدفع الضرر فَع ـِ ِسـَاٍن اْلُخْدِرّي  ْب َأنَّ  ڤ ْب

  َرُسقَل 
ِ
َٓ ِضَرارَ »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  .ولف شقاهد تدل طؾقف، (1)«َٓ َضَرَر َو

 .«الضرر ُمزال»: ويف الؼاطدة الػؼفقة

 .فنن الظؾؿ ضؾؿات يقم الؼقامة، الؿسؾؿ وٓ غقره بحالوٓ يجقز ضؾؿ 

                                                                                       

(، وقال فقف: 168(، والحديث يف الصحقحة لإلمام إلباين برقؿ )1372، 1378أخرجف ابـ ماجف ) (1)

بـ  اهلل ابـ طباس، وطبادة حديث صحقح ورد مرسال، وروي مقصقٓ، طـ أبل سعقد الخدري، وطبد

 .ڤبـ مالؽ،  اهلل، وثعؾبة بـ طبد الصامت، وطائشة، وأبل هريرة، وجابر
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والـاس ٓ ، فنن باب البقع واسع، والبققع الؿحرمة طـد تػاصقؾفا كثقرة

تـتفل معامالهتؿ إلك حٍد فػل كؾ زمـ تظفر معامالت وصقر تجارية تحتاج إلك 

 .كظر وطقدة هبا إلك إحؽام الشرطقة

ولقست ، )البقتؽقيـ( طؿؾة إلؽرتوكقة: فؿثاًل ضفر يف هذه إيام طؿؾف تسؿك

 .طؿؾة كؼدية

، والجؾقد، وربؿا كاكت طبارة طـ الؿؾح، كاكت العؿؾة طبارة طـ ذهب وفضة

فصاحب البعقر يشرتي الشقاه ، أو يليت الـاس إلك السقق هذا ببعقره وذلؽ بشاتف

بعقر أو يليت بدققٍؼ وأخر يليت ب، وصاحب الشاة يشرتي بعقر بالشاة، بالبعقر

ثؿ ضفرت العؿؾة القرققة واتخذها الـاس مؼام الذهب ، فقتبادٓكف فقؿا بقـفؿ

وجرت فقفا إحؽام الشرطقة مـ زكاٍة وما يتعؾؼ بؿا يؾزم مـ ، والػضة يتعامؾقن هبا

 .- اهلل إن شاء - التؼابض وغقر التؼابض طؾك ما يليت يف باب الربا، البقع

طبارة طـ طؿؾة إلؽرتوكقة غقر  وهذه إيام ضفرت طؿؾت البقتؽقيـ

وربؿا أصبح ، يؽقن لؽ رصقد يف البـؽ اإللؽرتوين، محسقسة وٓ مؾؿقسة

 .التعامؾ هبا أرخص مـ التعامؾ بالدوٓر

تصبح بؿا يقازي مثاًل خؿسة ، فنذا كاكت البضاطة بؿؾققن دوٓر كؼًدا

لدخقل وقامت شركات با، وطشريـ إلك خؿسقـ إلك مائة ألػ دوٓر إلؽرتوكًقا

فلصبح الـاس يحتاجقن إلك الـظر يف مثؾ هذه الـازلة التل كزلت ، يف هذا الباب

، مـ حقث وجقب التؼابض والؿثؾقة وغقر ذلؽ، وفقؿا يتعؾؼ هبا مـ إحؽام

 .اهلل  ولعؾف إن تؽؾؿـا طـ الربا كتؽؾؿ طـ هذا الؿقصـ إن ذكركا
 :رنش أْٛاع ايبٝٛع 

 :مـفا، ففل مجؿقطة، ذكر بعضفا يف الؽتاب والسـةوأما البققع الؿشاطة التل قد 
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 :بقع الؿالمسة - ١

أن يؼقل الرجؾ أبقعؽ هذا الثقب بؿجرد أن : وصقرتف، وهق مـفل طـف

، وٓ وقع بقـفؿ قبقٌل وردٌ ، وٓ يف جقدتف، وٓ يف هقئتف، ما كظر يف لقكف، تؾؿسف

 .حقث ققد كػاذ البقع بؾؿسف

 :وبقع الؿـابذة - ٢

أو يؾؼل إلقف شلء مـ ، وهق أن يؾؼل إلقف ثقبف، البققع الؿحرمةوهق مـ 

اهلل بف  وقد يؽقن فقف مـ الغرر ما، البضاطة يؼقل إذا كبذتف إلقؽ فؼد بعتف مـؽ

 .أو غقر ذلؽ، حقث لؿ يتؿقز يف البضاطة ما فقفا مـ الجقدة، طؾقؿ

 :بقع الحصاة - ٣

، غرر طؾك البائع والؿشرتيوفقف ، أو إراضل، وهذا يؼع طـد بقع الؿالبس

فربؿا يؽقن ، كلن يؼقل لف بعتؽ هذه إرض بؽذا وكذا إلك حقث تضرب بالحصاة

وربؿا يؽقن ٓ يحسـ ، الرجؾ ققًيا فقرمل بالحصاة فتذهب إلك مسافة بعقدة

وهؽذا يف بقع ، فقؼع فقفا الغرر، فقرمل بالحصاة فتذهب إلك مسافة قريبة، الرمل

 .فقؽقن فقفا غرر، ذه الحصاة أيـؿا وصؾت قطعُت لؽهب الؿالبس يؼقل ارمل

 :بقع الـجش - ٤

وإكؿا يريد أن يرتػع ، أن يدخؾ رجؾ يف سؾعٍة ٓ يريد شرائف: وصقرتف

ـْ ، وإما أن يضر بالؿشرتي، إما أن يضر بالبائع، فقتـاجش هذا الرجؾ، سعرها فَع

  َقاَل َرُسقُل : َقاَل ، ڤ َأبِل ُهَرْيَرةَ 
ِ
َٓ َتـَاَجُشقا، َٓ َتَحاَسُدوا»: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َٓ ، َو َو

َٓ َتَداَبُروا، َتَباَغُضقا َٓ َيبِْع َبْعُضُؽْؿ َطَؾك َبْقِع َبْعضٍ ، َو  إِْخَقاًكا َوُكقُكقا ِطَبادَ ، َو
ِ
، اهلل

َٓ َيْخُذلُفُ ، َٓ َيظْؾُِؿفُ ، الُْؿْسِؾُؿ َأُخق الُْؿْسِؾؿِ  َٓ َيْؽِذبُفُ ، َو َٓ َيْحِؼُرهُ ، َو   َهاُهـَا التَّْؼَقى، َو
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اٍت  - رِّ َأْن َيْحِؼَر َأَخاهُ  - َوُيِشقُر إَِلك َصْدِرِه َثاَلَث َمرَّ ـَ الشَّ ، اْلُؿْسِؾؿَ  بَِحْسِب اْمرٍِئ ِم

 .وأخرجف البخاري، َرَواُه ُمْسؾِؿٌ  (1)«َدُمُف َوَمالُفُ َوِطْرُضفُ »: ُكؾُّ الُْؿْسؾِِؿ َطَؾك الُْؿْسؾِِؿ َحَرامٌ 

 .لؿا فقف مـ الؿؽر والخقاكة والخديعة: بالـجشسؿل 

 :بقع الحاضر لؾباد - ٥

، أو إبؾ، وهق أن يليت الرجؾ مـ البادية معف غـؿ - اهلل إن شاء - وسقليت معـا

فقتؾؼاه أهؾ البؾد قبؾ أن يصؾ إلك ، أو ما يبقعف الـاس، أو تؿر، أو زبقب، أو أقط

أو حتك يتحؽؿ بعد ذلؽ يف ، بخسيتؾؼاه بعضفؿ حتك يشرتي مـف بثؿـ ، السقق

هنك طـ  ملسو هيلع هللا ىلص والـبل، أو أن ٓ يشرتي مـف لؽـ يلخذ البضاطة ويبقع لف، السقق

ـْ َجابِرٍ    َقاَل َرُسقُل : َقاَل ، تؾؼل الركبان فَع
ِ
َدُطقا ، َٓ َيبِْع َحاِضٌر لَِبادٍ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـْ َبْعضٍ  الـَّاَس َيْرُزِق   .أخرجف مسؾؿ، (2)«اهللُ َبْعَضُفْؿ ِم

 :بقع السؾعة قبؾ قبضفا - ٦

 .ثؿ باطفا، كرجؾ اشرتى بضاطة ولؿ يؼبضفا

الرجؾ  هنل طـ البقع حتك يحقز ملسو هيلع هللا ىلص كؿا هق الحال طـد كثقر مـ الـاس والـبل

 .البضاطة

  َأكَُّفْؿ َكاُكقا ُيْضَرُبقَن َطَؾك َطْفِد َرُسقلِ »: قال ڤ فعـ ابـ طؿر
ِ
إَِذا  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 .(3)«َحتَّك ُيْمُووُه إَِلك ِرَحالِِفؿْ ، َأْن َيبِقُعقُه فِل َمَؽاكِِفؿْ ، ِجَزاًفااْشَتَرْوا َصَعاًما 

وحقازة ، فحقازة البقت بتػريغف، تختؾػ مـ بضاطٍة إلك بضاطة: والحقازة

 .وهؽذا، بـؼؾف وحقازة الحـطة والشعقر، السقارة بتسؾقؿفا
                                                                                       

 (.1657حقحف )أخرجف مسؾؿ يف ص (1)

 (.2611أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (2)

 (.2614(، ومسؾؿ يف صحقحف )5561أخرجف البخاري يف صحقحف ) (3)
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 :بقع العقـة - ٧

وكقة الرجؾ الؿال ، بضاطة وصقرتف أن يشرتي الرجؾ مـ صاحب التجارة

ثؿ بقع مـف البضاطة بثؿاكقـ ، فقلخذ بضاطًة ويسجؾفا طؾقف بؿائة ألػ ريال مثال

 ألػ ريال أو بتسعقـ ألػ ريال؟

 .اهلل ورسقلف وهق مـ الربا الذي حرمف، ففذا بقع العقـة

ـِ ُطَؿرَ  ـْ اْب   َسِؿْعُت َرُسقَل : َقاَل  ڤ فَع
ِ
، َتَباَيْعُتْؿ بِاْلِعقـَةِ إَِذا »: َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ْرعِ ، َوَأَخْذُتْؿ َأْذَكاَب اْلَبَؼرِ  َٓ  َسؾَّطَ ، َوَتَرْكُتْؿ اْلِجَفادَ ، َوَرِضقُتْؿ بِالزَّ  ًّٓ اهللُ َطَؾْقُؽْؿ ُذ

 .أخرجف أبق داود وأحؿد (1)«َيـِْزُطُف َحتَّك َتْرِجُعقا إَِلك ِديـُِؽؿْ 

وهق أن يشرتي ، يسؿك ببقع التقارقما : والصقرة الؿباحة يف هذه الطريؼة

 .السؾعة يريد الؿال فقبقعفا مـ غقر مـ اشرتاها مـف فال حرج يف ذلؽ

 :بقع الرجؾ طؾك بقع أخقف - ٨

7 وأن يبقع طؾك بقع أخقف، هنك أن يسقم الرجؾ طؾك سقم أخقف ملسو هيلع هللا ىلص والـبل

مـ وٕن ذلؽ قد يؼع بف ضرر 7 ٕن ذلؽ يققع العداوة والبغضاء بقـ الؿسؾؿقـ

 .حقث الـجش

 :ومـفا البقع بعد كداء الجؿعة حتك صعقد الخطقب - ٩

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿: قال تعالك

  [6: الجؿعة] ﴾ٺ ٺٺ
 .وهذا دلقؾ طؾك تحريؿ البقع والشراء بعد أذان الجؿعة

                                                                                       

(، وقال فقف: 22برقؿ ) (، وهق يف الصحقحة لإلمام إلباين 3751أخرجف أبق داود يف ســف ) (1)

 مرفقطا. ڤ ڤوهق حديث صحقح لؿجؿقع صرقف، وقد وقػت طؾك ثالث مـفا كؾفا طـ ابـ طؿر 
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 :بقع الحرام - ١١

، وبقع الؽؾب، والحشقشة، والصقر، وإصـام، والخـزير، كبقع الخؿر

 .ذلؽ مـ البققع الؿحرمةوغقر 

 :وصقره كثقرة، بقع الجفالة والغرر - ١١

 .وبقع حبؾ الحبؾة وغقر ذلؽ، أو الطقر يف الفقاء، كبقع السؿؽ يف الؿاء

 :ومـفا بقع الثؿار قبؾ بدو الصالح - ١٢

َكَفك »: قال ڤ طـ ذلؽ فػل الصحقحقـ طـ ابـ طؿر ملسو هيلع هللا ىلصلـفل الـبل 

  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسقل
َ
ـْ َبْقِع الثَِّؿاِر َحتَّك ُتْزِهل . َحتَّك َتْحَؿرَّ : َوَما ُتْزِهل؟ َقاَل : َفِؼقَؾ َلفُ ، َط

  َفَؼاَل َرُسقُل 
ِ
 .(1)«َأِخقفِ  بَِؿ َيْلُخُذ َأَحُدُكْؿ َماَل ، اهللُ الثََّؿَرةَ  َأَرَأْيَت إَِذا َمـَعَ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 .ويتحؿؾ البائعفالبقع حرام وٓ يجقز ، وإذا باع قبؾ الصالح

 .أمقال وأمقرها مبـقة طؾك الؿشاحة ففذه

ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ    َقاَل َرُسقُل : َقاَل  ڤ فَع
ِ
َِخقِف »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ِٕ ـْ َكاَكْت َلُف َمْظَؾَؿٌة  َم

 َٓ َٓ َيُؽقَن ِديـَاٌر َو ْؾُف ِمـُْف اْلَقْقَم َقْبَؾ َأْن  ـْ ِطْرِضِف َأْو َشْلٍء َفْؾَقَتَحؾَّ ِدْرَهٌؿ إِْن َكاَن َلُف ِم

ـْ َسقَِّئاِت  ـْ َلُف َحَسـَاٌت ُأِخَذ ِم َطَؿٌؾ َصالٌِح ُأِخَذ ِمـُْف ِبَؼْدِر َمْظَؾَؿتِِف َوإِْن َلْؿ َتُؽ

 .أخرجاه، (2)«َصاِحبِِف َفُحِؿَؾ َطَؾْقفِ 
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 ٖٚٞ ، ٢ْٗ عٔ املٓابر٠»: رحدٜح

 د«طسح ايسدٌ ثٛب٘ بايبٝع إىل أدٌ

 

ـْ ) - 261   َأنَّ َرُسقَل »: ڤ َأبِل َسِعقٍد اْلُخْدِريِّ َط
ِ
ـْ اْلُؿـَاَبَذةِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  - َكَفك َط

بَفُ  ُجِؾ َقْبَؾ َأْن ُيَؼؾِّ ُجِؾ َثْقَبُف بِاْلَبْقِع إَلك الرَّ ـْ  - َأْو َيـُْظَر إَلْقفِ ، َوِهَل َصْرُح الرَّ َوَكَفك َط

 .((1)«ٓ ُيـَْظُر إَلْقفِ َلْؿُس الثَّْقِب وَ : َواْلُؿالَمَسةُ ، اْلُؿالَمَسةِ 

l: 

 .لبقان بعض أكقاع البققع الؿحرمة: احلدٓث ساق املصيف 

  َكَفاَكا َرُسقُل »: وقد أخرج الحديث مسؾؿ بؾػظ
ِ
ـِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ـْ َبْقَعَتْق ـِ ، َط ، َولِْبَسَتْق

ـِ اْلُؿاَلَمَسةِ  َخِر َلْؿُس : َواْلُؿاَلَمَسةُ ، «َواْلُؿـَاَبَذِة فِل اْلَبْقعِ ، َكَفك َط ْٔ ُجِؾ َثْقَب ا الرَّ

ْقِؾ َأْو بِالـََّفارِ  َّٓ بَِذلَِؽ ، بَِقِدِه بِالؾَّ َٓ َيْؼؾُِبُف إِ ُجِؾ : َواْلُؿـَاَبَذةُ ، َو ُجُؾ إَِلك الرَّ َأْن َيـْبَِذ الرَّ

ـْ َغْقِر َكَظٍر ، بَِثْقبِفِ 
َخُر إَِلْقِف َثْقَبُف َوَيُؽقُن َذلَِؽ َبْقَعُفَؿا مِ ْٔ َٓ َتَراضٍ َوَيـْبَِذ ا  .(2)«َو

ـِ »: قال ڤوجاء الحديث طـ أبل هريرة  ـْ لِْبَسَتْق َ َط
ُجُؾ : ُكِفل َ الرَّ

َأْن َيْحَتبِل

ـِ ، ُثؿَّ َيْرَفَعُف َطَؾك َمـْؽِبِفِ ، فِل الثَّْقِب الَقاِحدِ  ـْ َبْقَعَتْق ، (3)«الؾَِّؿاِس َوالـَِّباذِ : َوَط

 .أخرجف البخاري

 »: طـد البخاري ڤوجاء طـ أكس 
 
ـِ الُؿَحاَقَؾةِ  ملسو هيلع هللا ىلصكََفك الـَّبِل  ،َط
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 .(1)«َوالُؿَزاَبـَةِ 

 :وتضؿـ هذا الحديث اإلشارة إلك كقطقـ

 :وقد اختؾػ العؾؿاء يف معـاه، الؿـابذة: إول

 .أن يتؿ البقع بؿجرد كبذ البضاطة إلقف: فؼقؾ صقرتف

التلمؾ إلك ٕهنؿ يتـابذون فقبتاطقكف بدون الـظر أو 7 سؿل بالؿـابذة: وققؾ

، فقصقر يف حؽؿ الغرر ويف حؽؿ أكؾ أمقال الـاس بالباصؾ، جقدتف مـ طدمفا

ُجؾِ »: ثؿ فسر الؿـابذة يف هذا الحديث ُجِؾ َثْقَبُف بِاْلَبْقِع إَلك الرَّ َقْبَؾ َأْن ، َصْرُح الرَّ

َبفُ   .«َأْو َيـُْظَر إَلْقفِ ، ُيَؼؾِّ

، وققؾ بلكف مـ الحديث، فؼقؾ هذا تػسقر مـ الراوي، واختؾػ يف هذا

 .ٕن الؿـابذة أوسع مـ ذلؽ7 والذي يظفر أكف تػسقٌر ببعض الصقر

 :«وطـ الؿالمسة»: قْلُ

َلْؿُس الثَّْقِب َوٓ : َواْلُؿالَمَسةُ »: وهق معروف وفسرها بؼقلف، مـ الؾؿس

 .«ُيـَْظُر إَلْقفِ 

إكؿا ، جقدتفولؿ يـظر إلك ، أو كقًطا مـ إقؿشة، يعـل رجؾ اشرتى ثقًبا

 .وٓ شرط، فؾقس لف خقار، قال إذا لؿستف فؼد بعتف مـؽ، هات الثقب: قال

 أم أن البقع صحقح مع اإلثؿ ؟، هؾ هذا الـفل يؼتضل فساد البقع

ولؿا ، بالغرر7 وترد البضاطة، الجؿاهقر طؾك أن البقع فاسٌد يف هذه الحالة

وقد جاء ، الؿشرتيوقد يؽقن مـ ، وقد يؽقن طؾك البائع، فقفا مـ الضرر

 .اإلسالم برفع الضرر
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 ٚال ، ال تًكٛا ايسنبإ»: رحدٜح

 د«،...بٝع بعضهِ ع٢ً بٝع بعض

 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ  - 262   َأنَّ َرُسقَل : ڤ )َط
ِ
ْكَبانَ »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ْقا الرُّ َوٓ َيبِْع ، ٓ َتَؾؼَّ

وا اْلَغـَؿَ ، َوٓ َيبِْع َحاِضٌر لَِبادٍ ، َوٓ َتـَاَجُشقا، َبْعُضُؽْؿ َطَؾك َبْقِع َبْعضٍ  ، َوٓ ُتَصرُّ

ـِ  ـْ اْبَتاَطَفا َفُفَق بَِخْقرِ الـََّظَرْي َوإِْن ، َوإِْن َرِضَقَفا َأْمَسَؽَفا، َبْعَد َأْن َيْحُؾَبَفا، َوَم

ـْ َتْؿرٍ  َها َوَصاًطا ِم  .«(ُهَق بِاْلِخَقاِر َثالًثا»: َوفِل َلْػظٍ  .(1)«َسِخَطَفا َردَّ

l: 

 .لبقان الـفل طـ طدة أكقاع مـ الؿعامالت يف البقع: احلدٓث املصيف  ساق

إذ تضؿـ الـفل طـ ، وهذا الحديث مـ أحاديث الجقامع يف كتاب البققع

والؿتلمؾ لفذه الـقاهل يجد أن العؾقؿ الحؽقؿ ، طدة أكقاع مـ الؿعامالت الؿحرمة

 ،فقف مصؾحة لفؿوهنقف لفؿ ، أمر الـاس بؿا فقف مصالح الجؿقع. 

ې ى ﴿: يؼقل وإخذ بف هق سبقؾ السالمة واهلل ، فالديـ كؾف رحؿة

 .[26: الـساء] ﴾ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ

ْكَبانَ »: قْلُ ْقا الرُّ  :«ٓ َتَؾؼَّ

 »: ڤويف الصحقحقـ طـ ابـ مسعقد 
 
ـْ َتَؾؼِّل ملسو هيلع هللا ىلص َوكََفك الـَّبِل  .(2)«الُبُققعِ  َط
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  َرُسقُل  َكَفك»: يف الصحقحقـ ڤوطـ ابـ طباس 
ِ
ك  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َأْن ُيَتَؾؼَّ

ْكَبانُ  َٓ َيبِقَع َحاِضٌر لَِبادٍ ، الر  ـَ َطبَّاسٍ : ُقْؾُت ، «َو َٓ َيبِقُع َحاِضٌر لَِباٍد؟ : َيا اْب َما َقْقُلُف 

 .(1)َٓ َيُؽقُن َلُف ِسْؿَساًرا: َقاَل 

َؾَع َحتَّك»: ڤ ويف البخاري ومسؾؿ طـ ابـ طؿر ْقا السِّ َٓ َتَؾؼَّ ُيْفَبَط بَِفا  َو

قِق  ْكَبانَ »: ويف لػظ، «إَِلك الس  ك الر   ، ُكـَّا َكَتَؾؼَّ
 
 ملسو هيلع هللا ىلص َفـَْشَتِري مِـُْفُؿ الطََّعاَم َفـََفاَكا الـَّبِل

 .(2)«َأْن َكبِقَعُف َحتَّك ُيْبَؾَغ بِِف ُسقُق الطََّعامِ 

 :يف شرح مسؾؿ قال اإلمام الـقوي 

ََحاِديِث  ْٕ  َوَمالٍِؽ َوفِل َهِذِه ا
ِّ
افِِعل ل اْلَجَؾِب َوُهَق َمْذَهُب الشَّ َتْحِريُؿ َتَؾؼِّ

ل إَِذا َلْؿ َيُضرَّ بِالـَّاِس َفنِْن َأَضرَّ    َيُجقُز التََّؾؼِّ
َْوَزاِطل ْٕ َواْلُجْؿُفقِر َوَقاَل َأُبق َحـِقَػَة َوا

ِريِح َقاَل َأْصحَ  ُل لِؾـَّْفِل الصَّ َوَّ ْٕ ِحقُح ا  ُكِرَه َوالصَّ
ُ
اُبـَا َوَشْرُط التَّْحِريِؿ َأْن ُيْعَؾَؿ الـَّْفل

ل َبْؾ َخَرَج لُِشْغٍؾ َفاْشَتَرى مِـُْف َفِػل َتْحِريِؿِف َوْجَفاِن  ل َوَلْق َلْؿ َيْؼِصِد التََّؾؼِّ ـِ التََّؾؼِّ َط

ُفَؿا ِطـَْد َأْصَحابِـَا التَّحْ  َْصَحاِب َمالٍِؽ َأَصح 
ِ
ِن ٕ َٓ َْصَحابِـَا َوَقْق

ِ
ِريُؿ لُِقُجقِد ٕ

اُهْؿ َوَباَطُفْؿ َفِػل َتْحِريِؿِف َوْجَفاِن َوإَِذا َحَؽْؿـَا بِالتَّْحِريِؿ َفاْشَتَرى  اْلَؿْعـَك َوَلْق َتَؾؼَّ

ـْ  ـِ اْلَجالِِب َوِصَقاَكُتُف مِؿَّ َرِر َط َصحَّ اْلَعْؼُد َقاَل اْلُعَؾَؿاُء َوَسَبُب التَّْحِريِؿ إَِزاَلُة الضَّ

َماُم َأُبق َطْبدِ  َيْخَدُطفُ  ـْ َبْقِع اْلَحاِضِر لِْؾَباِدي  َقاَل اإْلِ
 اْلَؿاِزِري  َفنِْن ِققَؾ اْلَؿـُْع مِ

ِ
اهلل

ـَ  ـُ البادي والؿـع مـ التؾؼل أن ٓ ُيْغَب ْفُؼ بَِلْهِؾ اْلَبَؾِد َواْحُتِؿَؾ فِقِف َغْب َسَبُبُف الرِّ

ْرَع َفنَِذا َأَتك َس  ملسو هيلع هللا ىلص اْلَباِدي َولَِفَذا َقاَل  قَق َفُفَق بِاْلِخَقاِر َفاْلَجَقاُب َأنَّ الشَّ قُِّدُه الس 

َيـُْظُر فِل مِْثِؾ َهِذِه اْلَؿَسائِِؾ إَِلك َمْصَؾَحِة الـَّاِس َواْلَؿْصَؾَحُة َتْؼَتِضل َأْن ُيـَْظَر 
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ا َكاَن اْلبَ  َٓ لِْؾَقاِحِد َطَؾك اْلَقاِحِد َفَؾؿَّ بِـَْػِسِف  اِدي إَِذا َباعَ لِْؾَجَؿاَطِة َطَؾك اْلَقاِحِد 

ْرُع  اِن اْلَبَؾِد َكَظَر الشَّ قِق َواْشَتَرْوا َرِخقًصا َفاْكَتَػَع بِِف َجِؿقُع ُسؽَّ اْكَتَػَع َجِؿقُع َأْهِؾ الس 

ًة وَ  ل َخاصَّ ل إِكََّؿا َيـَْتِػُع اْلُؿَتَؾؼِّ ا َكاَن فِل التََّؾؼِّ َْهِؾ اْلَبَؾِد َطَؾك اْلَباِدي َوَلؿَّ
ِ
ُهَق َواِحٌد ٕ

ٌة  َٓ ِسقََّؿا َوَيـَْضاُف إَِلك َذلَِؽ ِطؾَّ ل َمْصَؾَحٌة  ـْ فِل إَِباَحِة التََّؾؼِّ فِل ُقَباَلِة َواِحٍد َلْؿ َيُؽ

ْخِص َوَقْطِع  ل َطـُْفْؿ بِالر  قِق فِل اْكِػَراِد اْلُؿَتَؾؼِّ َرِر بَِلْهِؾ الس  َ ُلُحقُق الضَّ
َثاكَِقٌة َوِهل

ـَ اْلَؿَقادِّ طَ  ْرُع َلُفْؿ َطَؾْقِف َفاَل َتـَاُقَض َبْق ل َفـََظَر الشَّ ـَ اْلُؿَتَؾؼِّ
ـُْفْؿ َوُهْؿ َأْكَثُر مِ

ـِ َبْؾ ُهَؿا ُمتَِّػَؼَتاِن فِل اْلِحْؽَؿِة َواْلَؿْصَؾَحِة َواهلُل َأْطَؾؿُ   ـها.. اْلَؿْسَلَلَتْق
 .هؿ الذيـ يؼدمقن طؾك اإلبؾ ببضائعفؿ: والركبان

هذه إطصار الذيـ يؼدمقن ببضائعفؿ طؾك السقارات أو  ويدخؾ يف

 .أو مـ أصحاب حاضرة أخرى، سقاء كاكقا مـ أصحاب البادية، الـاقالت

فؼال بعضفؿ ٓ ُيتؾؼقن مسقرة يقم ولقؾة أو ، وقد اختؾػقا يف مسافة التؾؼل

 .وقال بعضفؿ مسقرة ستة أمقال، مسقرة يقمقـ

تؾؼاهؿ يف كػس الؿديـة قبؾ أن يصؾقا إلك والصحقح أن التؾؼل يشؿؾ ولق 

فؼام أخر ، فؿثاًل لق أن أحدهؿ جاء معف بشلء مـ الغـؿ لبقعف، السقق العام

 .لؽان هذا مـ التؾؼل الؿـفل طـف، وتؾؼاه قبؾ أن يصؾ إلك سقق الغـؿ

 .طدم الضرر بالبائع والؿشرتي7 والسبب يف تحريؿ تؾؼل الركبان

ويتؾؼاه هذا قبؾ دخقل ، ـ البادية أو غقرها ببضاطتففحقـ يليت م: أما البائع

 .وقد ُكفقـا طـ الضرر، فؼد يؿاكسف ويغبـف ويؼع طؾقف ضرر، السقق

فنن لؼل ، ويؿاكس ببضاطتف، أن يدخؾ صاحب البضاطة إلك السقق: وإولك

ٕن 7 بالؿشرتي ويف ذلؽ الرفؼ، سقاء كان بلكثر أو بلقؾ، الثؿـ الذي يرضاه باطفا
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، ويضر ذلؽ بالـاس، الؿتؾؼل قد يلخذ البضاطة ويّدخرها أو يحتؽرهاهذا 

 اهلل  حتك يرزق7 قد أمر أن ُيرتك الـاس وشلهنؿ يف هذا الباب ملسو هيلع هللا ىلص والـبل

 .بعضفؿ مـ بعض

ر أن رجال تؾؼك هذا الراكب واشرتى مـف بضاطتف هؾ الـفل ، ومع ذلؽ لق ُقدِّ

 أم البقع صحقح ؟، يؼتضل فساد البقع

البقع مـ طدمف يعقد إلك صاحب السؾعة فنن رضل البقع وأمضاه طؾك صحة 

ْقا »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال رسقل: قال ڤ لحديث أبل هريرة، أي حاٍل صح البقع َٓ َتَؾؼَّ

اُه َفاْشَتَرى ِمـْفُ ، اْلَجَؾَب  ـْ َتَؾؼَّ قَق ، َفَؿ  .(1)«َفُفَق بِاْلِخَقارِ ، َفنَِذا َأَتك َسقُِّدُه السُّ

ـُ َسِعقٍد َقاَل َكاَن َسِعقدُ ، أراد آحتؽار أثؿإٓ أكف إذا  ـْ َيْحَقك اْب ـُ  فَع ْب

ُث َأنَّ َمْعَؿًرا َقاَل    َقاَل َرُسقُل : اْلُؿَسقَِّب ُيَحدِّ
ِ
ـْ اْحَتَؽَر َفُفَق َخاصِئٌ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  .(2)«َم

ـِ َقاَل  ـِ اْلَحَس ـُ َيَساٍر َفَلَتاُه ُطَبْقدُ  َثُؼَؾ َمْعِؼُؾ : َوَط   ْب
ِ
ـُ ِزَياٍد َيُعقُدُه َفَؼاَل  اهلل : ْب

َهْؾ َطؾِْؿَت : َقاَل . َما َطؾِْؿُت ، َٓ : َهْؾ َتْعَؾُؿ َيا َمْعِؼُؾ َأكِّل َسَػْؽُت َدًما َحَراًما ؟ َقاَل 

ـَ ؟ َقاَل  ـْ َأْسَعاِر اْلُؿْسؾِِؿق
ٍء مِ

ْ
ُثؿَّ . َأْجؾُِسقكِل: َقاَل . َما َطؾِْؿُت : َأكِّل َدَخْؾُت فِل َشل

ـْ َرُسقلِ  اْسَؿْع َيا ُطَبْقدَ : َقاَل 
َثَؽ َشقًْئا َلْؿ َأْسَؿْعُف مِ  َحتَّك ُأَحدِّ

ِ
  اهلل

ِ
ةً  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َٓ ، َمرَّ َو

ـِ َسِؿْعُت َرُسقَل  َتْق   َمرَّ
ِ
ـَ »: َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ـْ َأْسَعاِر الُْؿْسِؾِؿق ـْ َدَخَؾ فِل َشْلٍء ِم َم

ا    َطَؾكلِقُْغِؾقَُف َطَؾْقِفْؿ َكاَن َحؼًّ
ِ
ـَ الـَّاِر َيْقَم الِْؼَقاَمةِ  اهلل  .(3)«َأْن ُيْؼِعَدُه بُِعْظٍؿ ِم

ـْ َرُسقلِ : َقاَل 
  َأْكَت َسِؿْعَتُف مِ

ِ
ةٍ »: ؟ َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ـِ ، َكَعْؿ َغْقَر َمرَّ َتْق َٓ َمرَّ  .«َو
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وجقد وهق الدخقل يف البقع مع : «َوٓ َيبِْع َبْعُضُؽْؿ َطَؾك َبْقِع َبْعضٍ »: قْلُ

 مـ يبايع يف السؾعة

ر أن رجاًل قد بدأ الؿؿاكسة والؿساومة يف سؾعٍة مـ السؾع فعؾك بؼقة ، فؾق ُقدِّ

ٕهنؿ إذا دخؾقا فقؿا هق فقف 7 الؿسؾؿقـ طدم الدخقل فقؿا هق فقف حتك يـتفل

 .ربؿا ضروه وألحؼقا بف الَغْبـ

فالبقع ، أخقفومع ذلؽ لق تؿ البقع يف مثؾ هذه الصػؼة التل يدخؾ طؾك بقع 

 .فنكف مرتؽٌب لؽبقرة مـ كبائر الذكقب إذ لؿ يراِع حؼ إخ، صحقٌح مع اإلثؿ

 :«َوٓ َتـَاَجُشقا»: قْلُ

 .هق قريٌب مـ الؿسللة إولك: الـجش

 .ففذا مـفل طـف، لؼصد أن يشرتي هق7 أن يبقع طؾك بقع أخقف: وهل

وإكؿا مـ باب أن يرفع ، أن يبقع طؾك بقع أخقف ٓ لؼصد الشراء: بقـؿا الـجش

وقد ، فؼد يؽقن الـاجش مـ جفة البائع، أو يخػض سعر السؾعة، سعر السؾعة

كريد كشرتي : ويؼقل، كلن يتػؼ رجؾ مع آخر، يؽقن الـاجش مـ جفة الؿشرتي

: فقليت ويبايع الؿشرتي بؽؿ هذه البضاطة يا فالن ؟ قال، هذه البضاطة بثؿـ رخقص

أيش طشريـ ألػ هذه : أخر الذي قد اتػؼ مع هذا يؼقلفقليت ، هذه بعشريـ ألػ

 .البائع أن أمر طؾك ذلؽ فربؿا باطفا بخسارة فقظـ، تسقى لفا طشرة ألػ

 فقؼقل لؾؿشرتي بؽؿ هذه البضاطة ؟: بقـؿا قد يؽقن الـجش مـ جفة البائع

أكا اشرتيتفا مـؽ بخؿسة وطشريـ حتك : قال الثاين، بعشريـ ألػ: قال

 .الزيادة يف سعر السؾعة يمدي إلك
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 بقع مـ يزيد؟، وهؾ يدخؾ يف الـجش

هذه : فقؼقل، لؿـ يزيد، كلن تقضع السؾعة، بقع مـ يزيد مـ البققع الحالل

، يليت واحد يؼقل اشرتيتفا بستة ألػ، يبدؤون بسعر أدكك، السقارة بخؿسة ألػ

فنذا وصؾقا ، وهؽذا، الرابع الخامس بخؿسة طشر ألػ، الثاين يؼقل بسبعة ألػ

 .إلك مستقى تققػ فقف الزيادة أخذها آخر الؿشرتيـ

وإكؿا ، إٓ أكف يـبغل يف هذا الحال أن ٓ يؽقن الؼصد مـ هذا البقع الـجش

 .ويـتػع البائع، يؽقن كذلؽ الؼصد التؿقل فقـتػع الؿشرتي

 :«َوٓ َيبِْع َحاِضٌر لَِبادٍ »: قْلُ

 .مـ البققع الؿحرمة أهنا، قد تؼدم اإلشارة إلل هذه الؿسللة

أو ، أو صاحب السقق، صاحب الحاضرة أي صاحب الؿديـة: والحاضر

ٓ يتؾؼاه الحاضر ، إذا جاء رجؾ ببضاطتف وبلشقائف مـ خارجفا، صاحب الؼرية

اهللُ  الـَّاَس يرزُق  دعِ »: أو يتحؽؿ يف سقق الـاس، الذي يريد أن يحتؽر البضاطة

ڤ كؿا يف حديث جابر «بعَضفؿ مـ بعضٍ 
(1)

، وهؾ الـفل يؼتضل الػساد 

 .الجؿفقر طؾك صحة البقع مع اإلسائة

وا اْلَغـَؿَ »: قْلُ  :«َوٓ ُتَصرُّ

، أو الرضاع، هق أن تؿـع الدآبة مـ الحؾب، أو البؼر، أو اإلبؾ، صر الغـؿ

فنذا ما ، ثؿ يليت بدآبتف التل يريد أن يبقعفا إلك السقق، قبؾ البقع بققم أو يقمقـ

7 وقصد الؿشرتي أن يشرتي هذه الـعؿ، الؿشرتي رأها حافؾة مؿتؾئة بالؾبـرأها 

فنذا ما طاد إلك البقت ، فقشرتي، أو آستػادة مـ لبـفا أو سؿـفا7 لتغذية ولده
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 .هذا مـ الغش الذي هنك طـف اإلسالم، وحؾبفا وإذا هبا لقس فقفا شلء

ر أكف اشرتى هذه البفقؿة طؾك هذا الحال فالحؽؿ ما أخرجف ، فؿـ ُقدِّ

ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ ، البخاري ومسؾؿ   َأنَّ َرُسقَل ، ڤ َط
ِ
وا »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َٓ ُتَصرُّ َو

ـِ . اْلَغـَؿَ  ـْ اْبَتاَطَفا َفُفَق ِبَخْقرِ الـََّظَرْي َوإِْن ، َوإِْن َرِضَقَفا َأْمَسَؽَفا. َبْعَد َأْن َيْحُؾَبَفا، َوَم

َها َوَصاًطا  ـْ َتْؿرٍ َسِخَطَفا َردَّ  .«ِم

 .(1)«ُهَق بِاْلِخَقاِر َثاَلًثا»: َوفِل َلْػظٍ 

 وذلؽ، حقث زطؿ بلن هذا خالف الؼقاس7 وأبق حـقػة يؿـع رد الؿصراة

، وطؾك الســ الؿروية، لؿذهبف الباصؾ يف تؼديؿ الرأي طؾك إحاديث الـبقية

باب »: بـ أبل شقبة يف آخر كتاب الؿصـػ بػصؾ كامؾ وقد رد طؾقف أبق بؽر

 .«الرد طؾك أبل حـقػة

7 ورد طؾقف اإلمام البخاري يف كتابف إحؽام مـ صحقحف يف مقاصـ كثقرة

 .لقبقـ أن الؼقل بالؼقاس الؿجرد الؿخالػ لؾدلقؾ ضرره طظقؿ

 :(2151يف الػتح ) قال الحافظ 

ِحقُح َأْصٌؾ » َْصَؾ  َبِؾ اْلَحِديُث الصَّ ْٕ ُيَخالُِػ َكْػَسُف  بِـَْػِسِف َفَؽْقَػ ُيَؼاُل إِنَّ ا

 َّٓ َٓ ُيِػقُد إِ ُُصقِل ُيِػقُد اْلَؼْطَع َوَخَبُر اْلَقاِحِد  ْٕ َوَطَؾك َتْؼِديِر التَّْسؾِقِؿ َيُؽقُن ِقَقاُس ا

َٓ ُيَخالُِػ َهَذا اْلَخَبَر اْلَقاِحَد َغْقَر َمْؼُطقٍع بِِف لَِجَقاِز اْستِْثـَاِء  َْصِؾ  ْٕ َـّ َفَتـَاُوُل ا الظَّ

َْصؾِ َمحَ  ْٕ ـْ َذلَِؽ ا ِف َط  .ؾِّ

د طؾك َهَذا اْلؿَؼام: بـ َدِققِؼ اْلِعقدِ  َقاَل  ٍؽ بِِف فِل الرَّ  .َوَهَذا َأْقَقى ُمَتَؿسَّ

لِّ  َوَقاَل 
ْؿَعاكِ َٓ ُيْحَتاُج إَِلك : بـ السَّ ُُصقِل َو ْٕ ـَ ا

َمَتك َثَبَت اْلَخَبُر َصاَر َأْصاًل مِ
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َكَُّف َطْرِضِف َطَؾك َأْصٍؾ آَخَر 
ِ
َكَُّف إِْن َواَفَؼُف َفَذاَك َوإِْن َخاَلَػُف َفاَل َيُجقُز َرد  َأَحِدِهَؿا ٕ

ِ
ٕ

َمٌة َطَؾك اْلِؼَقاِس باَِل ِخاَلٍف  ـََّة ُمَؼدَّ  .َردٌّ لِْؾَخَبِر بِاْلِؼَقاِس َوُهَق َمْرُدوٌد بِاتَِّػاٍق َفنِنَّ الس 

َْوَلك ِطـِْدي فِل: إَِلك َأْن َقاَل  ْٕ َْقِقَسِة َلؽِـََّفا َلْقَسْت  َوا ْٕ َهِذِه اْلَؿْسَلَلِة َتْسؾِقُؿ ا

َمٌة َطَؾْقَفا َواهلُل َتَعاَلك َأْطَؾؿُ  ـََّة الثَّابَِتَة ُمَؼدَّ َنَّ الس 
ِ
ِزَمًة ٕ َٓ. 

لِ  َطْقُه : َوَطَؾك َتْؼِديرِ التَّـَزُّ َنَّ الَِّذي ادَّ
ِ
ُُصقِل ٕ ْٕ َفاَل ُكَسؾُِّؿ َأكَُّف ُمَخالٌِػ لِِؼَقاِس ا

ُُصقِل َأنَّ َضَؿاَن اْلِؿْثؾِقَّات ْٕ ـَ ا
ـَ اْلُؿَخاَلَػِة َبقَّـُقَها بَِلْوُجٍف َأَحُدَها َأنَّ اْلَؿْعُؾقَم مِ

 َطَؾقِْف مِ

ـِ َوإِْن َكاَن بِاْلؿثِؾ والؿتؼقمات بِاْلؼقَؿِة َوَهُفـَا إِْن  َب ـْ بِالؾَّ ـُ مِْثؾِقًّا َفْؾقُْضَؿ َب َكاَن الؾَّ

ـِ َوَقْد َوَقَع ُهـَا َمْضُؿقكًا بِالتَّْؿِر َفَخاَلَػ  ـْ بَِلَحِد الـَّْؼَدْي ًما َفْؾقُْضَؿ َْصَؾ  ُمتََؼقَّ ْٕ  .ا

بِ : َواْلَجَقاُب  ـُ فِل ِدَيتِِف بِاإْلِ َٓ َمـُْع اْلَحْصِر َفنِنَّ اْلُحرَّ ُيْضَؿ ِؾ َوَلْقَسْت مِْثاًل َو

ـُ اْلِؿْثُؾ بِاْلِؼقَؿِة إَِذا  ِرًدا َفَؼْد ُيْضَؿ قِقَؿًة َوَأْيًضا َفَضَؿاُن اْلِؿْثِؾ بِاْلِؿْثِؾ َلْقَس ُمطَّ

َٓ ُيْجَعُؾ بِنَِزاِء َلَبـِ  ـْ َأْتَؾَػ َشاًة َلُبقًكا َكاَن َطَؾْقِف قِقَؿُتَفا َو َرِت اْلُؿَؿاَثَؾُة َكَؿ َفا َلَبـًا َتَعذَّ

ِر اْلُؿَؿاَثَؾةِ   .آَخَر لَِتَعذ 

َؿاِن بَِؼْدِر التَّالِِػ : َثاكِقَفا َر الضَّ َأنَّ اْلَؼَقاِطَد َتْؼَتِضل َأْن َيُؽقَن اْلَؿْضُؿقُن ُمَؼدَّ

ـِ اْلِؼَقاِس  اُع َفَخَرَج َط َر ُهـَا بِِؿْؼَداٍر َواِحٍد َوُهَق الصَّ َوَذلَِؽ ُمْخَتؾٌِػ َوَقْد ُقدِّ

ٌر َمَع اْختاَِلفَِفا  َواْلَجَقاُب َمـُْع التَّْعِؿقِؿ فِل اْلَؿْضُؿقَكاِت َكاْلُؿقِضَحِة َفَلْرُشَفا ُمَؼدَّ

ـِ َمَع اْختاَِلفِِف َواْلِحْؽَؿُة فِل َذلَِؽ َأنَّ ُكؾَّ َما  َرٌة فِل اْلَجـِق ُة ُمَؼدَّ َغِر َواْلُغرَّ بِاْلؽَِبِر َوالصِّ

ُم َهِذِه اْلَؿْصَؾَحُة َطَؾك  َيَؼُع فِقِف التَّـَاُزعُ  ـٍ لَِؼْطِع التََّشاُجِر َوُتَؼدَّ ٍء ُمَعقَّ ْ
ْر بَِشل َفْؾُقَؼدَّ

 .تِْؾَؽ اْلَؼاِطَدةِ 

ـَ اْلَحاِدَث َبْعَد اْلَعْؼدِ  َب ـِ اْلَؿْقُجقِد َوْقَت اْلَعْؼِد َفَؾْؿ ُيْعَرْف : َفنِنَّ الؾَّ َب اْخَتَؾَط بِالؾَّ

َب َكظِقُرُه َطَؾك اْلُؿْشَتِري َوَلْق ُطِرَف مِْؼَداُرُه َفُقكَِؾ إَِلك َتْؼِديِرِهَؿا مِْؼَداُرُه َحتَّك ُيقَج 
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اِرُع الـَِّزاَع َواْلِخَصاَم  َْفَضك إَِلك الـَِّزاِع َواْلِخَصاِم َفَؼَطَع الشَّ َٕ َأْو َتْؼِديِر َأَحِدِهَؿا 

َياكِِف َفْصاًل  َٓ َيَتَعدَّ َرُه بَِحدٍّ  َْشَقاِء إَِلك َوَقدَّ ْٕ لِْؾُخُصقَمِة َوَكاَن َتْؼِديُرُه بِالتَّْؿِر َأْقَرَب ا

ـِ َوُمْؼَتاٌت َفاْشَتَرَكا فِل َكْقِن  َب ـِ َوُهَق َمؽِقٌؾ َكالؾَّ َب ـِ َفنِكَُّف َكاَن ُققَتُفْؿ إِْذ َذاَك َكالؾَّ َب الؾَّ

َتَرَكا َأْيًضا فِل َأنَّ ُكالًّ مِـُْفَؿا ُيْؼَتاُت بِِف ُكؾِّ َواِحٍد مِـُْفَؿا َمْطُعقًما ُمْؼَتاًتا َمؽِقاًل َواْش 

َٓ ِطاَلٍج   .بَِغْقِر َصـَْعٍة َو

ـَ : َثالُِثَفا
ـَ التَّالَِػ إِْن َكاَن َمْقُجقًدا ِطـَْد اْلَعْؼِد َفَؼْد َذَهَب ُجْزٌء مِ َب َأنَّ الؾَّ

ـْ َأْصِؾ اْلِخْؾَؼِة َوَذلَِؽ َماكِعٌ  دِّ َفَؼْد َحَدَث َطَؾك مِْؾِؽ  اْلَؿْعُؼقِد َطَؾْقِف َم ـَ الرَّ
مِ

اْلُؿْشَتِري َفاَل َيْضَؿـُُف َوإِْن َكاَن ُمْخَتؾًِطا َفَؿا َكاَن مِـُْف َمْقُجقًدا ِطـَْد اْلَعْؼِد َوَما َكاَن 

د  بِالـَّْؼِص إِ  ـْ َحاِدًثا َلْؿ َيِجْب َضَؿاُكُف َواْلَجَقاُب َأْن ُيَؼاَل إِكََّؿا َيْؿَتـُِع الرَّ َذا َلْؿ َيُؽ

َّٓ َفاَل َيْؿَتـُِع َوُهـَا َكَذلَِؽ  ْستِْعاَلِم اْلَعْقِب َوإِ
ِ
ٓ. 

َٓ : َرابُِعَفا ُُصقَل فِل َجْعِؾ اْلِخَقاِر فِقِف َثاَلًثا َمَع َأنَّ ِخَقاَر اْلَعْقِب  ْٕ َأكَُّف َخاَلَػ ا

ـْ  ُر بِالثَّاَلِث َوَكَذا ِخَقاُر اْلَؿْجؾِِس ِطـَْد َم ـْ ُيْثبُِتُف  ُيَؼدَّ ْؤَيِة ِطـَْد َم َيُؼقُل بِِف َوِخَقاُر الر 

ـْ ُمَؿاَثَؾٍة َفاَل ُيْسَتْغَرُب َأْن َيـَْػِرَد  اِة اْكَػَرَد بَِلْصؾِِف َط َواْلَجَقاُب بَِلنَّ ُحْؽَؿ اْلُؿَصرَّ

 
َ
َة ِهل ـُ اْلِخْؾَؼِة بَِقْصٍػ َزائٍِد َطَؾك َغْقِرِه َواْلِحْؽَؿُة فِقِف َأنَّ َهِذِه اْلُؿدَّ ـُ بَِفا َلَب تِل ُيَتَبقَّ الَّ

ْستِْعاَلِم اْلَعْقِب بِِخاَلِف ِخَقاِر 
ِ
ـِ اْلُؿْجَتِؿِع بِالتَّْدلِقِس َغالًِبا َفُشِرَطْت ٓ َب ـَ الؾَّ

مِ

ْستِْعاَل 
ِ
ا ِخَقاُر اْلَؿْجؾِِس َفَؾْقَس ٓ ٍة َوَأمَّ ُػ َطَؾك ُمدَّ ْؤَيِة َواْلَعْقِب َفاَل َيَتَققَّ ِم اْلَعْقِب الر 

اِة َوَغْقِرَها ـَ اْلِخَقاِر فِل اْلُؿَصرَّ  .َفَظَفَر اْلَػْرُق َبْق

ِض فِقَؿا إَِذا َكاَكْت : َخاِمُسَفا ـَ اْلِعَقِض َواْلُؿَعقِّ َْخِذ بِِف اْلَجْؿُع َبْق ْٕ ـَ ا
َأكَُّف َيْؾَزُم مِ

ـْ َتْؿٍر َفنِكََّفا َتْرِجُع إَِلقْ 
اِة َصاًطا مِ اِع الَِّذي ُهَق مِْؼَداُر َثَؿـَِفا قِقَؿُة الشَّ ـَ الصَّ

ِف مِ

اِة َفاَل َيْؾَزُم َما َذَكُروهُ  ـِ الشَّ َٓ َط ـِ  َب ـِ الؾَّ  .َواْلَجَقاُب َأنَّ التَّْؿَر ِطَقٌض َط
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بَا فِقَؿا إَِذا اْشتََرى َشاًة بَِصاٍع َفنَِذا اْستََردَّ َمَعَفا : َساِدُسَفا َأكَُّف ُمَخالٌِػ لَِؼاِطَدِة الرِّ

ـُ َفَقُؽقُن َقْد بَاَع َشاًة َوَصاًطا بَِصاٍع  اَع الَِّذي ُهَق الثََّؿ َصاًطا َفَؼِد اْسَتْرَجَع الصَّ

بَا إِكََّؿا ُيْعَتَبُر فِل  ٍة َواْلَجَقاُب َأنَّ الرِّ َٓ اْلُػُسقِخ بَِدلِقِؾ َأكَُّفَؿا َلْق َتبَاَيَعا َذَهبًا بِِػضَّ اْلُعُؼقِد 

ُق َقبَْؾ الْ  َقا َقْبَؾ اْلَؼْبِض َفَؾْق َتَؼاَياَل فِل َهَذا اْلَعْؼِد بَِعْقـِِف َجاَز التََّػر   .َؼْبضِ َلْؿ َيُجْز َأْن َيتََػرَّ

ـُ َمْقُجقًدا  َأكَُّف َيْؾَزُم مِـُْف َضَؿانُ : َسابُِعَفا َب َْطَقاِن َمَع َبَؼاِئَفا فِقَؿا إَِذا َكاَن الؾَّ ْٕ ا

ـَ َوإِْن  َب َّٓ َمَع َفَقاتَِفا َكاْلَؿْغُصقِب َواْلَجَقاُب َأنَّ الؾَّ ـُ بِاْلَبَدِل إِ َٓ ُتْضَؿ َْطَقاُن  ْٕ َوا

ـِ  َب ْختاَِلصِِف بِالؾَّ
ِ
ُه ٓ َر َرد  َر َتْؿقِقُزُه  َكاَن َمْقُجقًدا َلؽِـَُّف َتَعذَّ اْلَحاِدِث َبْعَد اْلَعْؼِد َوَتَعذَّ

دِّ  ِر الرَّ ـُ قِقَؿَتُف َمَع َبَؼاِء َطْقـِِف لَِتَعذ  بَِؼ َبْعَد اْلَغْصِب َفنِكَُّف َيْضَؿ ْٔ  .َفَلْشَبَف ا

ا ال: َثاِمـَُفا َٓ َشْرٍط َأمَّ دِّ بَِغْقِر َطْقٍب َو ْرُط َفَؾْؿ ُيقَجْد َأكَُّف َيْؾَزُم مِـُْف إِْثَباُت الرَّ شَّ

ـْ َغْقِر َتْصِرَيةٍ 
د  مِ ـِ َلْق َكاَن َطْقًبا َلَثَبَت بِِف الرَّ َب ا اْلَعْقُب َفـُْؼَصاُن الؾَّ  .َوَأمَّ

ـْ بَاَع َرًحك َدائَِرًة بَِؿا َجَؿَعُف َلَفا بَِغْقِر : َوالَْجَقاُب  َأنَّ اْلِخقَاَر َيثُْبُت بِالتَّْدلِقِس َكَؿ

ا َرَأى َضْرًطا ِطْؾِؿ  د  َوَأْيًضا َفاْلُؿْشتَِري َلؿَّ اْلُؿْشتَِري َفنَِذا اصََّؾَع َطَؾقِْف اْلُؿْشتَِري َكاَن َلُف الرَّ

َْمُر بِِخاَلفِِف َفثَ  ْٕ ـَ ا َـّ َأكَُّف َطاَدٌة َلَفا َفَؽَلنَّ اْلبَائَِع َشَرَط َلُف َذلَِؽ َفَتبَقَّ َبَت َلُف َمْؿُؾقًءا َلَبـًا َض

َنَّ اْلَبائَِع ُيْظِفُر ِصَػَة اْلَؿبِقِع َتاَرًة بَِؼْقلِِف َوَتاَرًة بِِػْعؾِِف فَ الرَّ 
ِ
ْرِط اْلَؿْعـَِقيِّ ٕ نَِذا د  لَِػْؼِد الشَّ

َْمُر بِِخاَلفَِفا َكاَن َقْد َدلََّس َطَؾقِْف َفُشِرَع َلُف اْلِخقَارُ  ْٕ  .َأْضَفَر اْلُؿْشتَِري َطَؾك ِصَػٍة َفبَاَن ا

بِـَاًء  َهَذا ُهَق َمْحُض اْلِؼَقاِس َوُمْؼَتَضك اْلَعْدِل َفنِنَّ اْلُؿْشَتِرَي إِكََّؿا َبَذَل َماَلفُ وَ 

قا  ْكَباِن إَِذا ُتُؾؼ  اِرُع اْلِخَقاَر لِؾر  تِل َأْضَفَرَها َلُف اْلَبائُِع َوَقْد َأْثَبَت الشَّ َػِة الَّ َطَؾك الصِّ

َٓ  َواْشُتِرَي مِـُْفْؿ َقْبَؾ َأنْ  ْعَر َوَلْقَس ُهـَاَك َطْقٌب َو قِق َوَيْعَؾُؿقا السِّ َيْفبُِطقا إَِلك الس 

ـَ اْلِغشِّ َوالتَّْدلِقسِ 
ـْ لَِؿا فِقِف مِ

 .ُخْؾٌػ فِل َشْرٍط َوَلؽِ

ـْ َقاَل  َٓ َكْسَخ َوإِكََّؿا ُهَق : َوِمـُْفْؿ َم َة َو َٓ ِطؾَّ َٓ اْضطَِراَب فِقِف َو اْلَحِديُث َصِحقٌح 
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َمْحُؿقٌل َطَؾك ُصقَرٍة َمْخُصقَصٍة َوُهَق َما إَِذا اْشَتَرى َشاًة بَِشْرِط َأكََّفا ُتْحَؾُب َمَثاًل 

ْرُط َفاِسدٌ   .َخْؿَسَة َأْرَصاٍل َوَشَرَط فِقَفا اْلِخَقاَر َفالشَّ

ِة اْلِخَقاِر َصحَّ اْلَعْؼدُ  َػَؼا َطَؾك إِْسَؼاصِِف فِل ُمدَّ َيتَِّػَؼا َبَطَؾ اْلَعْؼُد  َوإِْن َلؿْ ، َفنِِن اتَّ

ـِ َيْقَمِئذٍ  َب َكَُّف َكاَن ِققَؿَة الؾَّ
ِ
ـَ التَّْؿِر ٕ

اِع مِ  .َوَوَجَب َرد  الصَّ

َب  بَِلنَّ اْلَحِديَث َضاِهٌر فِل َتْعؾِقِؼ اْلُحْؽِؿ بِالتَّْصِرَيِة َوَما َذَكَرُه َهَذا اْلَؼائُِؾ : َوُتُعؼِّ

ٌػ َيْؼَتِضل َتْعؾِقَؼُف  َٓ َفُفَق َتْلِويٌؾ ُمَتَعسِّ ْرِط َسَقاٌء ُوِجَدِت التَّْصِرَيُة َأْم   .ها« بَِػَساِد الشَّ

 :«َوإِْن َرِضَقَفا َأْمَسَؽَفا»: قْلُ

إذ أن صحة البقع يعقد إلك الرتاضل ويف هذه  «إن شاء أمسؽ»: ويف رواية

 .الحالة إلك رضك الؿشرتي

بؿائتقـ ألػ طؾك أهنا بؼرة حؾقب والحؾقب فؿثال لق أن فالًكا اشرتى بؼرة 

ففق بخقر ، وصؾ إلك البقت حؾبفا وإذا هبا لقس فقفا شلء إٓ الؼؾقؾ، فقفا كثقر

وإن أحب أن ، وإن أحب أن يردها، الـظريـ إن أحب أن يبؼل البؼرة أبؼاها

لؽـ ، أكا قد ارتضقت البؼرة: كلن يؼقل، بـؼص ثؿـفا طؾك أكف غبـ فؾف ذلؽ يطالب

فعـد ذلؽ ، أكت حسبت ققؿة بؼرة تعطل حؾقب كذا وكذا لرت ففذه ما تعطل هذا

 .أو خذ لؽ طشريـ ألػ حؼ هذا الغبـ، خذ لؽ طشرة ألػ: ربؿا يؿاكسف ويؼقل

َها»: قْلُ  :«َوإِْن َسِخَطَفا َردَّ

والرد ، أي إن لؿ يرضفا رد الدآبة التل اشرتاها «وإن شاء ردها»: ويف رواية

 .الػقريؽقن طؾك 

ـْ َتْؿر»: قْلُ َها َوَصاًطا ِم  :«َردَّ

 .«وصاع تؿر»: ويف رواية
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 .حتك ٓ يظؾؿ البائع، وذلؽ طقض طـ الحؾقب الذي حؾبف

 .وهذا الؾػظ اكػرد بف مسؾؿ، «ُهَق بِاْلِخَقاِر َثاَلًثا»: َوفِل َلْػظٍ 

طؾك  لقـظر هؾ هذا الؾبـ مستؿر7 أكف يبؼل البؼرة طـده ثالثة أيام، ومعـك ذلؽ

أو ذهبت إلك السقق ولؿ تلكؾ وتشرب ، ٕن البؼرة أو الغـؿة إذا تعبت، طادة واحدة

فقعؾػفا يف هذيـ الققمقـ ويـظر إذا تحسـت أمضك ، ربؿا يؾحؼفا شلء مـ الـؼص

 .ورد معفا صاًطا مـ تؿر، وإن كان إمر طؾك أهنا مصراة ردها، البقع

 :ٚيف ٖزا احلذٜح عذ٠ فٛائذ 

 .الرفؼ يف البقع والشراء: إولك

 .الحػاظ طؾك أخقة الؿسؾؿقـ: الثاكقة

 .ٕن التـاجش غالًبا يؽقن طـ مؽر7 وتحريؿ الؿؽر، تحريؿ الغش: الثالثة

 .ٓ يـبغل أن يسارع يف ضؾؿف أو يف غبـف، أن الؿممـ أخق الؿممـ: الرابعة

قاما َلْؿ يتػَ  بالخقارِ  البقِّعانِ »: أن بقع الخقار يؿضل: الخامسة وهذا الرد ، «رَّ

 .بسبب ما يذكر يف السادسة

لؽـ إذا ُوجد الغبـ ، ٕكف قد يشرتي وٓ خقار لف7 خقار الغبـ: السادسة

 .الظاهر ثبت الخقار
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 ٢ْٗ عٔ بٝع حبٌ»: رحدٜح

 د«...ٚنإ بٝعا ٜتباٜع٘، احلب١ً 

 

ـْ َطْبدِ  - 263   )َط
ِ
ـِ ُطَؿرَ  اهلل   َأنَّ َرُسقَل »: ڤ ْب

ِ
ـْ َبْقِع َحَبِؾ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َكَفك َط

ُجُؾ َيْبَتاُع اْلَجُزوَر إَلك َأْن ُتـْتََج ، َوَكاَن َبْقًعا َيَتَباَيُعُف َأْهُؾ اْلَجاِهِؾقَّةِ . اْلَحَبَؾةِ  َوَكاَن الرَّ

اِرَف : ِققَؾ . ُثؿَّ ُتـَْتَج الَّتِل فِل َبطْـَِفا. الـَّاَقةُ  ُف َكاَن َيبِقُع الشَّ  َوِهَل اْلَؽبِقَرُة اْلُؿِسـَّةُ  - إكَّ

ـِ َكاَقتِفِ  - ـِ الَِّذي فِل َبْط  .((1)«بِـَِتاِج اْلَجـِق

l: 

لبقان بعض أكقاع البققع الؿحرمة التل كاكت : دٓث احل  ساق املصيف

 .يف زمـ الجاهؾقة

 وقد يتعاصاه أصحاب الغـؿ، وهذا الـقع مـ البققع يتعاصاه أصحاب اإلبؾ

 .أصحاب اإلبؾ أكثروالبؼر لؽـف يف 

فقؼقل لف صاحبف ، وذلؽ أن يؽقن ٕحدهؿ كاقٌة مسـة قد قاربت مـ الفالك

 .أتبقعـل كاقتؽ هذه بؿا يؽقن يف بطـ كاقتل فقبقع شقًئا معؾقًما بشلء مجفقل

ًٓ طؾك بؼقة أكقاع البققع : ٍرا احلدٓث ّذكس املصيف  لقؽقن دا

ببقع حبؾ الحبؾة بؾ يدخؾ يف  فؾقس الحديث مختًصا، الؿحرمة يف هذا الباب

 .طؿقم الـفل طـ غقره مـ البققع التل فقفا غرر
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وأما ، مشتؼ مـ الحبؾ وإن كان الحبؾ ٓ يؽقن إٓ يف الؿرأة: وحبؾ الحبؾة

 .بؼقة الحققان فال يؼال لف حبؾك قال العؾؿاء إٓ يف هذا الحديث

جفالة ، مـف أيًضاويمخذ ، طـ بقع حَبؾ الحَبؾة لجفالة الثؿـ ملسو هيلع هللا ىلص الـبل وهنل

 .قؿاًشا أو إباًل أو، كلن تليت إلك بعض التجار الذي يبقع سقارة، العقـ

، ائتـل هبا وتؽقن السقارة مجفقلة هذا فقف ضرر، ثؿ تؼقل لف هذه ققؿة سقارة

ثؿ ، قد يلخذ الؿبؾغ ويذهب يشرتي سقارة مقديؾ تسعقـ، وفقف فتح لؾخصقمات

أكت ، يؼقل ٓ أكت ما صؾبت مـل، خر مقديؾأكت تؼقل لف أكا صؾبت مـؽ سقارة آ

ًٓ يف سقارة  .أططقتـل ما

مـ أن يؽقن الثؿـ ، والشراء، فال بد يف البقع، أو يؼقل خذ هذا الؿال وأريد بعقر

 .حتك ٓ يؼع الغرر والضرر طؾك الؿتبايَعْقـ، وأن تؽقن السؾعة معؾقمة، معؾقًما

 :«كفك طـ بقع حبؾ الحبؾة»: قْلُ

 .هذا البقع أي حرم ومـع

 :«َوَكاَن َبْقًعا َيَتَباَيُعُف َأْهُؾ اْلَجاِهِؾقَّةِ »: قْلُ

وهق ، ڤبلن كافًعا أخذه مـ ابـ طؿر : وققؾ، هذا مـ ققل كافع: ققؾ

 .كالتػسقر لؾحديث

كؿا ، ويف الحديث أن أهؾ الجاهؾقة كاكقا ٓ يتقرطقن طـ البققع الؿحرمة

 .والؿؾبقسات الؿحرمةأهنؿ ٓ يتقرطقن طـ الؿلكقٓت 

 .وربؿا أجروا ما ٓ يجقز تلجقره كالـساء، ولحؿ الخـزير، والدم، فربؿا أكؾقا الؿقتة

، وحؾقان الؽاهـ، هنك طـ ثؿـ الؽؾب»: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل أن الـبل وسقليت إن شاء

وٓ يؿؽـ أن ، لؿا يف ذلؽ مـ الضرر فلهؾ الجاهؾقة أصحاب شر، «ومفر البغل

 .جاهؾقة مطؾؼةيؽقن بعد ضفقر اإلسالم 
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، ومحؿد قطب، خالًفا لؿا ذهب إلقف سقد قطب بؼقلفؿ جاهؾقة الؼرن العشريـ

ٕن هذا الؼقل مـفؿ سرى يف جؿاطاٍت ، وقد رد العؾؿاء طؾقفؿ هذا آصطالح

اًما ومحؽقمقـ وهبذا تعؾؿ أن الػتـة قد تصدر بسبب كؾؿة  .كػرت الؿسؾؿقـ ُحؽَّ

واطتربوا جؿقع ، الشباب الؿتحؿسفؾؿا جاءوا هبذا آصطالح أخذ بف 

وأوقعقا فقفؿ ، وأطراضفؿ، فاستباحقا دمائفؿ وأمقالفؿ، الشعقب جاهؾقة

 .إلك غقر ذلؽ مؿا يتعاصقه، والخروج طؾك الحؽام الؿسؾؿقـ، الؼتؾ

أن تؽقن جاهؾقة  ملسو هيلع هللا ىلص أكف ٓ يؿؽـ بعد بعثة الـبل: وكان جقاب أهؾ العؾؿ

إٓ أهنا قد ، اس إلك طبادة الالت والعزىويعقد الـ، جفال إلك قبؾ ققام الساطة

 :تقجد بعض أمقر الجاهؾقة

إِكََّؽ اْمُرٌؤ فِقَؽ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  َقاَل رسقل: قال ڤ فػل الصحقحقـ طـ أبل ذر

 .(1)«َجاِهِؾقَّةٌ 

َْشَعِريَّ  ْٕ َثفُ ، ڤولؿا ثبت طـ َأَبل َمالٍِؽ ا  ، َحدَّ
َّ
َأْرَبٌع فِل »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ الـَّبِل

تِل َْكَساِب  ُأمَّ ْٕ ل ا
ـُ فِ َْحَساِب َوالطَّْع ْٕ ل ا

َـّ اْلَػْخُر فِ َٓ َيْتُرُكقَكُف ـْ َأْمرِ اْلَجاِهِؾقَِّة  ِم

َفا ُتَؼاُم َيْقَم اْلِؼقَا
ْستِْسَؼاُء بِالـُُّجقِم َوالـَِّقاَحُة َوَقاَل الـَّائَِحُة إَِذا َلْؿ َتتُْب َقْبَؾ َمْقتِ ْٓ َمِة َوا

ـْ َجَرٍب  َوَطَؾْقَفا ِسْرَباٌل  ـْ َقطَِراٍن َوِدْرٌع ِم  .(2)«ِم

 لؽـ هذه7 وقد يؼع مـ بعض الؿسؾؿقـ التبايع بؿثؾ هذا البقع الجاهؾل

لقس معـك ذلؽ أن متعاصقفا يخرج مـ ، الؿعامالت التل فقفا مقافؼة لؾجاهؾقة

 .ملسو هيلع هللا ىلص ورسقلف اهلل  فال يخرج أحد مـ اإلسالم إٓ بؽػٍر قد بقـف، اإلسالم
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 :عٓذ أٌٖ ايظ١ٓ ٚاجلُاع١ٚايكاعذ٠  

 .«ويعرف ذلؽ بتتبع الؽتاب والسـة الصحقحة، اهلل ورسقلف كػركاه أن مـ كػره»

ويؽقن الحؽؿ بالتؽػقر بعد تقفر الشروط واكتػاء الؿقاكع مع طدم الخروج 

 .طؾك العؾؿاء والؿجاوزة لفؿ يف هذا الباب وغقره

، والؼاطدة، جؿاطة الجفادفؿا خرجت ، ٕن هذا الػؽر قد استشرى: قؾت هذا

، «أن الؿجتؿع مجتؿع جاهؾل»: إٓ مـ الؼاكقن الذي وضعف سقد قطب، وداطش

وُسئؾ يقًما طـ أكؾ لحقم ، بؾ إكف حؽؿ طؾك الؿجتؿع الؿصري يف طفده بالجاهؾقة

 .فؼال طامؾقهؿ معامؾة أهؾ الؽتاب، الجزاريقـ الؿصريقـ

 :فلخطل مـ جفتقـ

 .كالؽتابل بتؽػقره بدون وجف حؼأكف جعؾ الؿسؾؿ : إولك

، والـصراين، اهلل ٓ ُيعامؾ معامؾة القفقدي أن الؿرتد يف شريعة: الثاكقة

 .اهلل السالمة كسلل

ُجُؾ َيْبَتاُع اْلَجُزورَ »: قْلُ  :«َوَكاَن الرَّ

 .الرجؾ خرج مخرج الغالب وإٓ قد تؽقن الؿرأة كذلؽ

 :«إَلك َأْن ُتـَْتَج الـَّاَقةُ »: قْلُ

هذا الجـقـ قد يخرج حًقا ، يعـل يشرتي جؿاًل حاضًرا بجـقـ يف بطـ كاقة

ًٓ وقد يخرج مقًتا إن خرج حًقا قد يعقش ، وقد يخرج أكثك، قد يخرج ذكًرا، مخؾق

 .فنن فقف غرًرا طظقًؿا، فنذا باع معؾقًما بؿجفقلٍ ، وقد يؿقت

اِرَف  إكَّفُ : ُثؿَّ ُتـْتََج الَّتِل فِل بَطْـَِفا قِقَؾ »: قْلُ  :«- َوِهَل الَْؽبِقَرُة الُْؿِسـَّةُ  - َكاَن َيبِقُع الشَّ

 .يعـل الجؿؾ الؽبقر يحتاجف لؾُسؼل أو لؾركقب أو لألكؾ

ـِ َكاَقتِفِ »: قْلُ ـِ الَِّذي فِل َبْط  .تؼدم بقاكف :«بِـَِتاِج اْلَجـِق
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 ٢ْٗ عٔ بٝع ايجُس٠ حت٢ »: رحدٜح

 د«٢ْٗ ايبا٥ع ٚاملشرتٟ. ٜبدٚ صالحٗا

 

ـْ َطْبدِ  - 264   )َط
ِ
ـِ ُطَؿرَ  اهلل   َأنَّ َرُسقَل »: ڤ ْب

ِ
ـْ َبْقِع الثََّؿَرِة  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َكَفك َط

 .((1)«َكَفك اْلَبائَِع َواْلُؿْشَترِيَ . َحتَّك َيْبُدَو َصالُحَفا

l: 

 .أي مـع: «َكَفك»: قْلُ

ـْ َبْقِع الثََّؿَرةِ »: قْلُ  : «َط

  بققٍت ؟ مؼقدٌ  أكف مطؾًؼا أمأي يف شجرهتا وهؾ هذا الـفل 

 .مؼقد ٕن إصؾ يف بقع الثؿار الِحؾ الجقاب: أكف

 :«َحتَّك َيْبُدَو َصالُحَفا»: قْلُ

واختؾػقا يف بدو ، حتك يبدو صالحف، يعـل هنك طـ بقع الثؿر يف الشجر

فنذا كضج ، بـضج بعض ما فقفا والذي يظفر أن بدو الصالح يؽقن، صالحف

 .فعـد ذلؽ يجقز لف أن يبقع، باكتؿال الثؿرةبعضف كان ممذًكا 

 .فنذا باع بعد بدوا الصالح يضؿـ الؿشرتي 

 .وإن باع قبؾ بدو الصالح وأصابتفا جائحة يتحؿؾ البائع 

ـْ َبْقِع الثََّؿَرِة َحتَّك َيْبُدَو َصالُحَفا»: قْلُ  :«َكَفك اْلَبائَِع َواْلُؿْشَترِيَ . َكَفك َط

وسبب الـفل لؿا يػضل إلقف مـ الؿـازطات التل تؼع غالًبا بؿا يؾحؼ الثؿر 
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 .مـ الػساد وكحقه

، والضرر، لؿا يف ذلؽ مـ الغرر، كالهؿا مـفل طـ ذلؽ، فالؿشرتي والبائع

 .وديـ اإلسالم جاء برفع الغرر والضرر

 ويف هذه إحاديث بقاّن لشؿقل وكؿال ديـ اإلسالم إذ أكف لؿ يرتك مسللة

، يف كتابف وبقـفا ربـا  والعباد إٓ، فقفا صالح البالد، مـ الؿسائؾ

 .كؿا يف صحقح سـتف ملسو هيلع هللا ىلص وبقـفا كبقـا

ويف هذه إحاديث أن الـفل يؼتضل الػساد وأن الـفل دلقٌؾ طؾك التحريؿ حتك 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ ، إلك الؽراهة، تليت الؼريـة الصارفة لف مـ التحريؿ : َقاَل  ڤ فَع

  َسِؿْعُت َرُسقَل 
ِ
َوَما َأَمْرُتُؽْؿ بِِف َفلُْتقا ِمـُْف َما ، َفاْجتَـُِبقهُ ، َما َكَفقْتُُؽْؿ َطـْفُ »: َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـْ َقبِْؾُؽْؿ َكثَْرُة َمَسائِِؾِفْؿ َواْختاَِلُفُفْؿ َطَؾك َأْكبَِقائِِفؿْ ، اْسَتَطْعتُؿْ  ـَ ِم  .(1)«َفنِكََّؿا َأْهَؾَؽ الَِّذي

أن البقع والشراء يؽقن طؾك أشقاٍء معؾقمة ٓ يؽقن طؾك الغرر : الحديثويف 

، أو الثؿر أو إطقان مـ غقرها كؿا تؼدم يف بقع الؿالمسة، يف باب إكعام سقاءً 

 .وأشركا إلك مسللة بقع الحصاة، والؿـابذة

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ورسقلف فؽؾ هذه البققع مـدرجة تحت الغرر الذي حرمف 
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 ٢ْٗ عٔ بٝع ايجُاز حت٢ »: رحدٜح

 د«حت٢ حتُس: َٚا تصٖٞ؟ قاٍ: قٌٝ، تصٖٞ

 

ـْ َأَكسِ  - 265 ـِ َمالٍِؽ  )َط   َأنَّ َرُسقَل »: ڤ ْب
ِ
ـْ َبْقِع الثَِّؿاِر َحتَّك  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َكَفك َط

بَِؿ ، الثََّؿَرةَ اهللُ  َأَرَأْيَت إْن َمـَعَ : َقاَل . َحتَّك َتْحَؿرَّ : َوَما ُتْزِهل؟ َقاَل : ُتْزِهَل ِققَؾ 

 .((1)«َيْسَتِحؾُّ َأَحُدُكْؿ َماَل َأِخقِف ؟

l: 

لبقان الـفل طـ بقع الثؿر ققؾ بدوا الصالح : احلدٓث ساق املصيف 

 .وبقان طؾة ذلؽ

 سقاًء يف، هنك طـ بقع الثؿار ملسو هيلع هللا ىلص تؼدم الؽالم طؾك هذه الؿسللة وأن الـبل 

أو الحبقب الحـطة أو ، أو العـب، أو الربتؼال، أو ثؿر التػاح، ذلؽ ثؿر الـخؾ

 .إشجار ُيؿـَع بقعفا حتك يبدو صالُحفا أي ثؿرٍة أكتجتفا، الشعقر

مـ طاهة أو غقر ذلؽ ، ٕهنا إذا بقعت قبؾ بدو الصالح قد يؾحؼفا الػساد

لؽـ يبؼك اإلكسان ، فنذا اشرتى الؿشرتي لحؼف الضرر، فُتذِهب ما فقفا مـ الثؿار

 . الؿزرطة باطفاحتك إذا ضفر الصالح يف

وهؾ بدو الصالح يتعؾؼ بؽؾ شجرة طؾك حدهتا أم يؽػل ضفقر الصالح يف 

 بعض الشجر ؟
                                                                                       

 (.2666(، ومسؾؿ يف صحقحف )1265أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)
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هذا إضفر لؿا فقف مـ الرفؼ وٕن الصالح يتتابع غالًبا وٕكف يتعذر بدو 

 .واهلل أطؾؿ، صالح كؾ إشجار يف آن واحد

 وهق أهنا ُتحَؿر: معـك ملسو هيلع هللا ىلص وفسر الـبل
َ
ٕن بعض الثؿار يصقبفا  أو ُتصَػر، ُتْزِهل

 .وبعض الثؿار يصقبفا الصػار وبعض الثؿار يصقبفا السقاد الؿفؿ كٌؾ بحسبف، الحؿار

ذكر أشفر الصػات ثؿ طؾؾ وجف  ملسو هيلع هللا ىلص وبعض الثؿار يتغقر صعؿفا إٓ أن الـبل

أو ، أو لحؼفا القباس، أي بجائحة: «اهللُ الثََّؿَرةَ  َأَرَأْيَت إْن َمـَعَ »: بؼقلف، الـفل

 .اهلل الثؿر جاءهتا ريٌح ُمـع

 :«ِبَؿ َيْسَتِحؾُّ َأَحُدُكْؿ َماَل َأِخقفِ »: قْلُ

، يذهب الؿزارع ويؼقل أكا قد بعت ويستخدم الؿال وأيـ يذهب الؿشرتي

 .فـفك طـ ذلؽ، والشراء، حرص طؾك طدم الغرر يف البقع ملسو هيلع هللا ىلص فالـبل

 :ٚيف احلذٜح فٛائذ 

 :بػري ٚد٘ سلحتشِٜ أنٌ َاٍ املظًِ  :األٚىل 

ـِ َطبَّاسٍ  ـْ اْب   َأنَّ َرُسقَل  ڤ َط
ِ
َيا »: َخَطَب الـَّاَس َيْقَم الـَّْحِر َفَؼاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

َفا الـَّاُس َأيُّ َيْقٍم َهَذا َفَليُّ َقاُلقا َبَؾٌد َحَراٌم َقاَل  َفَليُّ َبَؾٍد َهَذاَقاُلقا َيْقٌم َحَراٌم َقاَل  َأيُّ

َفنِنَّ ِدَماَءُكْؿ َوَأْمَقاَلُؽْؿ َوَأْطَراَضُؽْؿ َطَؾْقُؽْؿ َحَراٌم َقاُلقا َشْفٌر َحَراٌم َقاَل  َشْفرٍ َهَذا

 .(1)«َكُحْرَمِة َيْقِمُؽْؿ َهَذا فِل َبَؾِدُكْؿ َهَذا فِل َشْفرُِكْؿ َهَذا

َّٓ بِطِقِب َكْػٍس ِمـْفُ »: وحديث َٓ َيِحؾُّ َماُل اْمرٍِئ إِ ُف   .(2)«إِكَّ
                                                                                       

متػؼ  ڤ(، وحديث أبل بؽرة 2436أكػرد يف إخراجف البخاري يف صحقحف ) ڤحديث ابـ طباس  (1)

 (.2546(، ومسؾؿ يف صحقحف )7785طؾقف، أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ )

(، وقد ورد طـ جؿاطة 5/288(، والبقفؼل )388(، وأبق يعؾك، والدارقطـل )18566أخرجف أحؿد ) (2)

، ڤ بـ طباس، اهلل بـ يثربل، وطبد حرة الرقاشل، وأبق حؿقد الساطدي، وطؿرو مـ الصحابة: مـفؿ طؿ أبك
= 
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 َصؾَّك َأنَّ َرُسقَل »: ڤ أبل هريرةوطـ 
ِ
َأَتْدُروَن : الؾَّفؿ َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َقاَل  اهلل

ـْ ٓ ِدْرَهَؿ َلُف َوٓ َمَتاعَ : َقاُلقا َما اْلُؿْػِؾُس  ـْ : َفَؼاَل ، اْلُؿْػؾُِس فِقـَا َم إِنَّ اْلُؿْػِؾَس ِم

تِل َيْلتِل َيْقَم اْلِؼَقاَمِة بَِصالٍة َوِصَقامٍ  َوَزَكاٍة َوَيْلتِل َقْد َشَتَؿ َهَذا َوَقَذَف َهَذا َوَأَكَؾ  ُأمَّ

ـْ َحَسـَاتِِف  ِف َوَهَذا ِم
ـْ َحَسـَاتِ َماَل َهَذا َوَسَػَؽ َدَم َهَذا َوَضَرَب َهَذا َفُقْعَطك َهَذا ِم

ـْ َخَطاَياُهْؿ فَ  ُطرَِحْت َطَؾْقِف ُثؿَّ َفنِْن َفـَِقْت َحَسـَاُتُف َقْبَؾ َأْن ُيْؼَضك َما َطَؾْقِف ُأِخَذ ِم

ل الـَّارِ 
 .أخرجف مسؾؿ، (1)«ُصرَِح فِ

 :األَش بٛضع اجلٛائح :ايجا١ْٝ 

ر أن إكساًكا اشرتى مزرطة ثؿ أصابتفا جائحة وكان شرائف قبؾ بدو  لق ُقدِّ

 .حتك ٓ يؾحؼف الضرر الصؾح فنن البائع ملمقر بقضع الجائحة طـ الؿشرتي

: ويف لػظ، ڤأخرجف مسؾؿ طـ جابر ، بقضح الجقائح ملسو هيلع هللا ىلص فؼد أمر الـبل

ـْ َأِخقَؽ َثَؿًرا» بَِؿ ، َفاَل َيِحؾُّ َلَؽ َأْن َتْلُخَذ ِمـُْف َشْقًئا، َفَلَصاَبْتُف َجائَِحةٌ ، َلْق بِْعَت ِم

؟  .(2)«َتْلُخُذ َماَل َأِخقَؽ بَِغْقرِ َحؼٍّ

َيْسَتِحؾُّ ِبَؿ »: ملسو هيلع هللا ىلص لؼقل الـبل: ويف الحديث بقان لألخقة اإليؿاكقة: الثالث 

 .«َأَحُدُكْؿ َماَل َأِخقفِ 

، ومؾبسف، ومشربف، ِوفقف أن طؾك اإلكسان أن يتقخك يف شلن مطعؿف: الرابع

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة : إٓ الحالل، ويؾبس، ويشرب، فال يلكؾ   َقاَل َرُسقُل ، ڤفَع
ِ
 اهلل

َّٓ َصقًِّبا إِنَّ »: ملسو هيلع هللا ىلص َٓ َيْؼَبُؾ إِ  .أخرجف مسؾؿ (3)«اهللَ َصقٌِّب 
                                                                                       

= 
 (، وقال فقف: صحقح.2766برقؿ ) وهق مخرج يف اإلرواء لإلمام إلباين 

 (.1652أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (1)

 (.2667أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (2)

 (.2826أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (3)



 
52 

 

  4/جإفــادة ذوي األفهـــام بشرح عمدة األحكام

 

 

 ، ٢ْٗ إٔ تتًك٢ ايسنبإ»: حدٜح

 د«،...ٚإٔ ٜبٝع حاضس يباد

 

ـْ َطْبدِ  - 266   )َط
ِ
ـِ َطبَّاسٍ  اهلل   َكَفك َرُسقُل »: َقاَل  ڤ ْب

ِ
َأْن ُتَتَؾؼَّك  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ْكَبانُ  ـِ َطبَّاسٍ : َقاَل ، َوَأْن َيبِقَع َحاِضٌر لَِبادٍ ، الرُّ َحاِضٌر لَِباٍد؟ َما َقْقُلُف : َفُؼْؾُت ْٓب

 .((1)«ٓ َيُؽقُن َلُف ِسْؿَساًرا: َقاَل 

l: 

 .قد تؼدم الؽالم طؾك مسللة بقع الحاضر لباد بؿا يغـل طـ اإلطادة

 : والسؿسرة جائزة

التجارات  يف سقاءً ، كلن يؽقن الرجؾ سؿساًرا، وهق ما يسؿك طـدكا بالدٓلة

 .أو يف أمقر العؼار وغقر ذلؽ، العقـقة

والشراء وُيعطل إجارتف إٓ أكف يـبغل أٓ تؼع مـف ، كسبة محددة مـ البقعويؽقن لف 

 .وٓ مع البائع فقضر بالؿشرتي بؾ يؼارب بقـفؿا، الخقاكة مع الؿشرتي فقضر بالبائع

 .ثؿ يلخذ مالف مـ السؿسرة

  َكَفك َرُسقُل »: قْلُ
ِ
ْكَبانُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  : «َأْن ُتَتَؾؼَّك الرُّ

 ويف غقرها سقاًء تؾؼاها يف أصراف الؿديـة أو اإلبؾتؼدم أكف طام يف ركاب 

ر فال  ولؿ يتؾَؼ ، أكف كان خارًجا فرأى التجارة قادمة قبؾ ذلؽ بؽقؾقات ولق ُقدِّ
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يجقز إذ أن الحؽؿ واحد ٕكف يف حؽؿ التؾؼل والـفل طـ تؾؼل الركبان مـ باب 

تؾؼك الركبان ٕن اإلكسان إذا ، وكذلؽ بصاحب البؾد، الرفؼ بالبائع والؿشرتي

 .ربؿا ضر بلهؾ البؾد

 .وكثقر مـ التجار الذيـ يتؾؼقن الركبان يؼع مـفؿ آحتؽار

 : «َوَأْن َيبِقَع َحاِضٌر لَِبادٍ »: قْلُ

، بحقث يتحؽؿ يف سعره، أي فقؿا كان مـ شلن أهؾ البادية يباع يف الحاضرة

َدُطقا الـَّاَس ، لَِبادٍ َٓ َيبِْع َحاِضٌر »: يؼقل ملسو هيلع هللا ىلص ويشؼ كذلؽ طؾك الـاس والـبل

ـْ َبْعضٍ  َيْرُزِق   .أخرجف مسؾؿ، (1)«اهللُ َبْعَضُفْؿ ِم

 .فالبقع صحقح، فنذا باع حاضر لباٍد ثؿ تقافؼ يف السعر

ٓ سقؿا الػاحش، وغقر ذلؽ، وإن اختؾػا ووجد فقف الغبـ ـ   .فالبقع فاسد وُيرد بالغب

طؾك بعض الـاس ما طؾقف اإلسالم مـ إصالق بعض الؿصطؾحات : ّفُٔ

 .فسؿاه سؿسارا

َْوَساَق »: قال ڤبـ أبل غرزة  وما جاء يف حديث ققس ْٕ ، بِاْلَؿِديـَةِ  ُكـَّا َكْبتَاُع ا

َؿاِسَرةَ  ك السَّ   َفَلَتاَكا َرُسقُل : َقاَل ، َوُكـَّا ُكَسؿَّ
ِ
ا  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ـُ مِؿَّ اَكا بِاْسٍؿ ُهَق َأْحَس َفَسؿَّ

ل بِِف َأْكُػَسـَا اِر إِنَّ َهَذا اْلَبْقَع َيْحُضُرُه الؾَّْغقُ »: َفَؼاَل ، ُكـَّا ُكَسؿِّ ، َيا َمْعَشَر التُّجَّ

َدَقةِ ، َواْلَحِؾُػ  فالذي يظفر واهلل أطؾؿ أكف إذا ، أخرجف أحؿد، (2)««َفُشقُبقُه بِالصَّ

أو ، ٓ يؽقن صادًقا يف بقعف وشرائف، كان طؾك الؿعـك الػاسد مـ أن هذا الرجؾ

 .واهلل أطؾؿ، أكف طؾك الؽراهة
                                                                                       

 .ڤاهلل  بـ طبد (، مـ حديث جابر2611أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (1)

  (، وغقرهؿ، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل2185(، والرتمذي )3315أخرجف أبق داود ) (2)
(2856.) 
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 إٔ ٜبٝع ، ٢ْٗ عٔ املصاب١ٓ»: رحدٜح

 د«،...بتُس: إٕ نإ خنًًا، مثس حا٥ط٘

 

ـْ َطْبدِ  - 267   )َط
ِ
ـِ ُطَؿرَ  اهلل   َكَفك َرُسقُل »: َقاَل  ڤ ْب

ِ
ـْ اْلُؿَزاَبـَةِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َأْن : َط

، َأْن َيبِقَعُف بَِزبِقٍب َكقاًْل : َكاَن َكْرًماَوإِْن . بَِتْؿرٍ َكْقاًل : إْن َكاَن َكْخاًل ، َيبِقَع َثَؿَر َحائِطِفِ 

فِ . َأْن َيبِقَعُف بَِؽقِْؾ َصَعامٍ : َأْو َكاَن َزْرًطا ـْ َذلَِؽ ُكؾِّ  .((1)«َكَفك َط

l: 

 .لبقان الـفل طـ بقع الؿزابـة: احلدٓث ساق املصيف 

قد هنك طـ كقع مـ أكقاع البققع وهق الؿزابـة  ملسو هيلع هللا ىلص وبابف الغرر فنن الـبل

 .ملخقٌذ مـ الزبـ وهق الدفع

وذلؽ ٕن الؿشرتي يليت إلك حائٍط فقف تؿر فقؼقل لصاحب الحائط تبقعـل 

هذا الحائط بؽذا وسؼ مـ التؿر ؟ ففذا ٓ يجقز ٕن التؿر مـ إصـاف الربقية 

: ملسو هيلع هللا ىلص والـبل، وهذا متعذرٌ ، وبقعف بجـسف ٓبد أن يتساوى يف الؿؼدار والؽقؾ

«التؿر القابسب، هنك أن يباع الرصب»
(2)

. 

أو التؿر الذي قد كقؾ ، وهنك أن ُيباع التؿر الذي هق يف طذقف بالتؿر القابس

كلن ، لؿا يف ذلؽ مـ الغرر ولذلؽ هنك أن يباع الزبقب بالعـب كقاًل أو العؽس
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هذه الحديؼة بؼدٍح أو  يؽقن رجؾ لف حديؼة طـب فقليت آخر ويؼقل تبقعـل

ولق باطف بالؿال جاز ذلؽ ، لؿا فقف مـ الغرر هذا ٓ يجقز، قدحقـ مـ الزبقب

 .لؿػفقم الحديث

 :سهِ بٝع ايعشاٜا 

بلن يؽقن لف كخؾة أو ، إٓ أن هـا مسللة قد استثـاها الدلقؾ وهل بقع العرايا

، ويفدي لؿـ إلقف، ويعطل أصحابف، وأبـاؤه، مزرطة طـب والرجؾ يريد أن يلكؾ

تبقعـل هذه : يؼقل مثاًل ، وكذا مـ التؿر فقختار كخؾة مـ الـخالت ويشرتيفا بؽذا

 .ففذا معػق طـف مـ بقع الؿزابـة، الـخؾة بقسٍؼ 

ويف ، ڤمتػؼ طؾقف طـ زيد ثابت ، يف بقع العرايا ملسو هيلع هللا ىلص فؼد رخص الـبل

 »: يف الصحقحقـ ڤحديث أبل هريرة 
َّ
َص فِل َبْقِع الَعَراَيا فِل  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِل َرخَّ

 .(1)«َكَعؿْ : َقاَل « ُدوَن َخْؿَسِة َأْوُسٍؼ؟َأْو ، َخْؿَسِة َأْوُسٍؼ 

 أو التقسعة، وأهؾف، والـخؾتان يلخذهؿا الرجؾ لؼصد إصعام كػسف، وهل الـخؾة

 .وأهؾف، طؾك كػسف

 .اهلل وسقليت باب الربا والؽالم طؾك إصـاف الربقية يف مقصـف إن شاء

 :ٚيف ٖزا احلذٜح َٔ ايفك٘ 

 .إٓ يف شلء معؾقم، أكف ٓ يجقز البقع والشراء

 :سهِ اخلشص 

يليت إلك ، فنن أصحاب الزراطات، وٓ يتلتك طؾك هذا مسللة الخرص

 .والغرر يف هذا ٓ يضر، ثؿ يبقعف طؾك أكف معؾقم، الؿزرطة وُيؼدر ما فقفا
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وخقرهؿ  ،بـ رواحة يخرص طؾك أصحاب خقرب اهلل قد أرسؾ طبد ملسو هيلع هللا ىلص فالـبل

 :وبقـ الثؿـ، بـ رواحة بقـ التؿر اهلل طبد

ـْ َسِعقدِ  ـِ اْلُؿَسقَِّب  فَع   َأنَّ َرُسقَل : ْب
ِ
ُكْؿ َما »: َقاَل لَِقُفقِد َخْقَبرَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ُأِقرُّ

ُكؿُ    َفَؽاَن َرُسقُل : َقاَل  ،اهللُ َطَؾك َأنَّ الثََّؿَر َبْقـَـَا َوَبْقـَُؽؿْ  َأَقرَّ
ِ
َيْبَعُث  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

  َطْبدَ 
ِ
ـَ  اهلل َوإِْن ِشْئُتْؿ ، َفَؾُؽؿْ ، إِْن ِشْئُتؿْ : ُثؿَّ َيُؼقُل ، َفَقْخُرُص َبْقـَُف َوَبْقـَُفؿْ َرَواَحَة ْب

 .أخرجف الشافعل يف مسـده، (1)«َفَؽاُكقا َيْلُخُذوَكفُ ، َفِؾل

 .الؽرم العـب :«َأْن َيبِقَعُف بَِزبِقٍب َكْقاًل : َوإِْن َكاَن َكْرًما»: قْلُ

الؽثقر الرصب إذا ُيبِّس ٓ يليت كقؾق أو ، والتؿر، فنن الؽقؾ مـ العـب

 .بالتساوي يف البققع ملسو هيلع هللا ىلص وقد أمر الـبل، فقؼع بقـفؿا ربا الػضؾ، كقؾقيـ

َثاهُ ، َأَبل ُهَرْيَرةَ  ويف حديث   َأنَّ َرُسقَل ، َوَأَبل َسِعقٍد َحدَّ
ِ
َبـِل  َبَعَث َأَخا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

َْكَصاِريَّ  ْٕ   َفَؼاَل َلُف َرُسقُل ، َفَؼِدَم بَِتْؿٍر َجـِقٍب ، َخْقَبرَ َفاْسَتْعَؿَؾُف َطَؾك ، َطِديٍّ ا
ِ
 اهلل

 َيا َرُسقَل : َقاَل ، َأُكؾُّ َتْؿِر َخْقَبَر َهَؽَذا»: ملسو هيلع هللا ىلص
ِ
  َٓ َواهلل

ِ
اَع ، اهلل إِكَّا َلـَْشَتِري الصَّ

ـَ اْلَجْؿعِ 
ـِ مِ اَطْق   َفَؼاَل َرُسقُل ، بِالصَّ

ِ
ـْ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ِمْثاًل بِِؿْثٍؾ َأْو بِقُعقا َٓ َتْػَعُؾقا َوَلؽِ

ـْ َهَذا َوَكَذلَِؽ اْلِؿقَزانُ   .(2)«َهَذا َواْشَتُروا بَِثَؿـِِف ِم

ـْ َأبِل َسِعقٍد اْلُخْدِريِّ    َجاَء باَِلٌل إَلك َرُسقلِ »: َقاَل  ڤ وَط
ِ
  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ِّ
بَِتْؿٍر َبْركِل

 
 
ـَ َلَؽ َهَذا»: ملسو هيلع هللا ىلص َفَؼاَل َلُف الـَّبِل ـْ َأْي َفبِْعُت مِـُْف ، َكاَن ِطـَْدَكا َتْؿٌر َرِديءٌ : ؟ َقاَل باَِلٌل  ِم

                                                                                       

(، 3723برقؿ ) ڤ(، وأخرجف أبق داود مـ حديث طائشة 558أخرجف الشافعل يف مسـده برقؿ ) (1)

(، وقال: إسـاده ضعقػ7 لجفالة الُؿْخبِِر، 151يف ضعقػ أبل داود برقؿ ) وضعػف اإلمام إلباين 

ثؿ قال: وهذا إسـاد ضاهر الضعػ7 لجفالة القاسطة بقـ ابـ جريج وابـ شفاب، وبذلؽ أطؾف الحافظ 

(، ولؽـ اإلمام إلباين ذكر لف 586) الؿـذري والعسؼالين. وضعػف يف أكثر كبتف، والحديث يف اإلرواء برقؿ

 دون أن يحؽؿ طؾقف. ڤشقاهد طـ جؿع مـ الصحابة 
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ـِ   ، َصاَطْق
 
 . ملسو هيلع هللا ىلص بَِصاٍع لَِقْطَعَؿ الـَّبِل

 
هْ : ِطـَْد َذلَِؽ  ملسو هيلع هللا ىلص َفَؼاَل الـَّبِل هْ ، َأوَّ َبا، َأوَّ ـُ الرِّ ، َطْق

َبا ـُ الرِّ ـْ إَذا َأَرْدَت َأْن َتْشَترَِي َفبِعْ . َٓ َتْػَعْؾ ، َطْق
ُثؿَّ اْشَترِ . التَّْؿَر بَِبْقٍع آَخرَ  َوَلؽِ

 .(1)«بِفِ 
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 ٚعٔ ، ٚاحملاق١ً، ٢ْٗ عٔ املدابس٠»: رحدٜح

ٚ صالحٗا، املصاب١ٓ ٔ بٝع ايجُس٠ حت٢ ٜبد  د«...ٚع

 

ـْ َجابِرِ  - 268 ـِ َطْبدِ  )َط   ْب
ِ
ـْ اْلُؿَخاَبَرِة  ملسو هيلع هللا ىلص َكَفك الـَّبِلُّ »: َقاَل  ڤ اهلل َط

ـْ اْلُؿَزاَبـَةِ ، َواْلُؿَحاَقَؾةِ  ـْ َبْقِع الثََّؿَرِة َحتَّك َيْبُدَو َصالُحَفا، َوَط َوَأْن ٓ ُتَباَع إَّٓ ، َوَط

ْرَهؿِ  يـَاِر َوالدِّ  .((1)«إَّٓ اْلَعَراَيا، بِالدِّ

ل ُسـُْبِؾَفا بِِحـَْطةٍ : «اْلُؿَحاَقَؾةُ »
 .َبْقُع اْلِحـَْطِة فِ

l: 

الزراطة  الؿعامالت الؿـفل طـفا يفلبقان بعض : احلدٓث ساق املصيف 

 .لؿا فقفا مـ الغرر

ـْ اْلُؿَخاَبَرةِ  ملسو هيلع هللا ىلص َكَفك الـَّبِلُّ »: قْلُ  : «َط

كلن يبقع التؿر ، وققؾ كسبة إلك خقرب، ققؾ هل بقع الػالحقـ: الؿخابرة

أو ، أو يبقع الزبقب الؿؽقؾ بالعـب يف ثؿرتف، الؿؽقؾ بالتؿر يف رؤوس الـخؾ

 .بالثؿرة يف زرطفا ففذا مـفل طـف، الؿؽقؾ يبقع الطعام

 :«َواْلُؿَحاَقَؾةِ »: قْلُ

 .وهق الزرطة، ملخقذة مـ الحؼؾ: الؿحاقؾة

 :ٚيف ايٓٗٞ عٓٗا، نٝف١ٝ اجلُع بني ايرتخٝص يف املضاسع١ 

 .ويف بعضفا الـفل، وقد جاء يف بعض إحاديث الرتخقص يف الؿزارطة
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ٍء 
ْ
أو ، معؾقم بالديـار أو الدرهؿوالجؿع أن الؿرخص فقف ما كان طؾك َشل

ٍء معؾقم مؿا يخرج
ْ
، أو ثؾث ما يخرج مـفا، كلن يؽقن طؾك ربع، طؾك َشل

 .صحت الؿعامؾة

ٕكف قد ، لؽـ الؿـفل طـف أن تؼقل هذه مزرطتل فازرطفا ولؽ هذا الجاكب

 .وٓ يسؼل الجاكب أخر، يـزل مطر ويسؼل هذا الجاكب

فقتضرر إما ، وٓ يـتج الجاكب أخر، الجاكبأو قد يليت الثؿر ويـتج هذا 

 .فقؼع الضرر، وإما الؿستلِجر، الؿزارع

 .ما لؿ ُيحَدد مؼدارها: إذن الؿحاقؾة الؿؿـقطة

وفسره ، وهل الؿزارطة ما ُطؾَِؿ مؼدار الشراكة فقفا: والؿحاقؾة الؿسؿقحة

ـْ َرافِعِ : بعض الصحابة ـِ َخِديٍج  فَع َْرَض َطَؾك َطْفِد ُكـَّا »: َقاَل ، ڤْب ْٕ ُكَحاقُِؾ ا

  َرُسقلِ 
ِ
ك َفَجاَءَكا َذاَت َيْقٍم َرُجٌؾ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ُبِع َوالطََّعاِم اْلُؿَسؿَّ َفـُْؽِريَفا بِالث ُؾِث َوالر 

ـْ ُطُؿقَمتِل َفَؼاَل َكَفاَكا َرُسقُل    َم
ِ
ـْ َأْمٍر َكاَن َلـَا َكافًِعا َوَصَقاِطَقةُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  َوَرُس  َط

ِ
قلِِف اهلل

ك ، َأْكَػُع َلـَا ُبِع َوالطََّعاِم اْلُؿَسؿَّ َْرِض َفـُْؽِرَيَفا َطَؾك الث ُؾِث َوالر  ْٕ َكَفاَكا َأْن ُكَحاقَِؾ بِا

َْرِض َأْن َيْزَرَطَفا َأْو ُيْزِرَطَفا َوَكِرَه كَِراَءَها َوَما ِسَقى َذلَِؽ  ْٕ  .(1)«َوَأَمَر َربَّ ا

َْكَصاِري   طـ َحـَْظَؾةُ : ويف لػظ لف ْٕ ـُ َقْقٍس ا ـَ َخِديٍج  َسَلْلُت َرافِعَ »: َقاَل ، ْب ـْ  ْب َط

َهِب َواْلَقِرِق  َْرِض بِالذَّ ْٕ إِكََّؿا َكاَن الـَّاُس ُيَماِجُروَن َطَؾك ، َٓ َبْلَس بِفِ »: َفَؼاَل ، كَِراِء ا

 
ِّ
ْرعِ وَ ، َوَأْقَباِل اْلَجَداِولِ ، َطَؾك اْلَؿاِذَياَكاِت  ملسو هيلع هللا ىلصَطْفِد الـَّبِل ـَ الزَّ

َفَقْفؾُِؽ ، َأْشَقاَء مِ

َّٓ َهَذا، َوَيْفؾُِؽ َهَذا، َوَيْسَؾُؿ َهَذا، َوَيْسَؾُؿ َهَذا، َهَذا ـْ لِؾـَّاِس كَِراٌء إِ ، َفَؾْؿ َيُؽ

ٌء َمْعُؾقٌم َمْضُؿقنٌ ، َفؾَِذلَِؽ ُزِجَر َطـْفُ 
ْ
ا َشل  .«َفاَل َبْلَس بِفِ ، َفَلمَّ
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ـْ »: قْلُ  .تؼدم: «اْلُؿَزاَبـَةِ َوَط

ـْ َبْقِع الثََّؿَرِة َحتَّك َيْبُدَو َصالُحَفا»: قْلُ  .تؼدم: «َوَط

أو بغقر ذلؽ ، أو بآصػرار، أو بآحؿرار، وبدو الصالح يؽقن باإلزهار

 .مؿا تؼدم بقاكف

 :«ّالدزٍه، ّأٌ ال ُتباع إال بالدٓياز»: قْلُ

 .أو يؽقن بثؿٍر مـ غقر جـسف، يعـل بقع الثؿر يؽقن بالديـار والدرهؿ

هذا يجقز ٕكف مـ ، شعقر أو، كلن يليت ويشرتي التؿر يف رؤوس الـخؾ بحـطة

أما أن يشرتي العـب ، هذا يجقز ٕكف مـ غقر جـسف، غقر جـسف أو يشرتي العـب بتؿر

 .أو يشرتي التؿر الرصب يف كخؾتف بتؿٍر هذا ٓ يجقز، بزبقب هذا ٓ يجقز يف شجرتف

، والدرهؿ مـ الػضة، والديـار مـ الذهب ووزكف أربعة جرام وربع تؼريًبا

 .والؿعـك أهنا تباع بغقر جـسفا

 :«إَّٓ اْلَعَراَيا»: قْلُ

تؼدم أهنا الشجرة أو الـخؾة تؽقن يف الؿزرطة فقستثـقفا الرجؾ مـ بقـ 

 .حتك يتخرففا هق أو أبـاؤه، البقعة

ل ُسـُْبِؾَفا بِِحـَْطةٍ اْلُؿَحاَقَؾُة َبْقُع »: قْلُ
 :«اْلِحـَْطِة فِ

ـ تػسقرها ـ ذلؽ فالؿحاقؾة والؿزارطة شلٌء واحد، هذا كقع م ٓ تػسقرها أطؿ م  .وإ

 .وطؾة الـفل أن هذا البقع دائٌر طؾك بقع الغرر

يف ذكر إحاديث يف هذا  وقد تؼدم الـفل طـف وتقسع الؿصـػ 

فال بد لإلكسان إذا أراد أن يبتاع أو ، الغرريف بقع  الباب لؿا يؼع لؾـاس مـ الحرج

أو يؾحؼ ، حتك ٓ يؾحؼف الضرر، بشلء معؾقمٍ ، أن يبقع شقًئا معؾقًما، يبقع

 . «ٓ ضرر وٓ ضرار»: قائٌؿ طؾك أن والديـ، الؿشرتي
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 ، ٢ْٗ عٔ مثٔ ايهًب»: رحدٜح

 د«...ٚحًٛإ ايهأٖ، َٚٗس ايبػٞ

 

ـْ َأبِل َمْسُعقٍد  - 269   َأنَّ َرُسقَل » ڤ إَْكَصاِريِّ )َط
ِ
ـِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ـْ َثَؿ َكَفك َط

ـِ ، َوَمْفرِ اْلَبِغلِّ ، اْلَؽْؾِب   .((1)«َوُحْؾَقاِن اْلَؽاِه

كا: َمْفر اْلَبِغلِّ   .هق ما تْلُخُذُه الؿرَأُة الزاكَِقُة يف مؼابِِؾ الزِّ

ـِ  ـُ : ُحْؾَقان اْلَؽاِه طل طؾَؿ إَشقاِء : الؽاه ، الُؿَغقََّبِة الؿسَتؼَبَؾةِ هق الذي يدَّ

ـَ الؿاِل مؼابؾ َدَجِؾِف وَكِذبِفِ : وُحْؾقاُكفُ   .ما يعطاه م

ـْ َرافِعِ  - 271 ـِ َخِديٍج  )َوَط   َأْن َرُسقَل  ڤ ْب
ِ
ـُ اْلَؽْؾِب »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َثَؿ

اِم َخبِقٌث ، َوَمْفُر اْلَبِغلِّ َخبِقٌث ، َخبِقٌث   .((2)«َوَكْسُب اْلَحجَّ

ام ـْ يؿارُس َمْفـََة الِحجامةِ : اْلَحجَّ ـْ تحِت الجؾدِ ، هق م ِم م  .وهل امتصاُص الدَّ

l: 

وبعض ، لبقان بعض البققع الؿحرمة: الحديثقـ ساق الؿصـػ  

ولق تلمؾـا إحاديث السابؼة كرى أن الـفل طـ ، إطقان التل ٓ يجقز بقعفا

اهلل ورسقلف طـفا  فـفك، وإكؿا لؾؿعامؾة التل يف البقع، الؿبقع لقس لعقـ، البقع

 .أو الؿشرتي، والظؾؿ الذي يحصؾ طؾك البائع، لؾغرر

                                                                                       

 (.2654(، ومسؾؿ يف صحقحف )1134أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)

 (، ولؿ يخرجف البخاري يف صحقحف.2655أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (2)
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 .طؾك البائع والؿشرتي، أطقان محرمة، وذكر يف هذيـ الحديثقـ

ـِ اْلَؽْؾِب »: قْلُ ـْ َثَؿ  : «َكَفك َط

وما ، بـجاستف وقد تؼدم الؽالم طؾك ما يتعؾؼ، الؽؾب هق الحققان الؿعروف

  الطفارة فعـ َطْبدِ يتعؾؼ بؼتؾف يف أبقاب 
ِ
ِؾ َقاَل  اهلل ـِ اْلُؿَغػَّ   قال َرُسقُل : ْب

ِ
إَِذا »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

اٍت  ُروُه الثَّاِمـََة فِل التَُّراِب ، َولََغ الَْؽْؾُب فِل اإِلَكاِء َفاْغِسُؾقُه َسْبَع َمرَّ  .(1)«َوَطػِّ

  َقاَل َرُسقُل : قال ڤ َوطـ أبل ُهَرْيَرةَ 
ِ
إَِكاِء َأَحِدُكْؿ إَِذا َوَلَغ َصُفقُر »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

اٍت  َـّ بِالتَُّراِب ، فِقِف اْلَؽْؾُب َأْن َيْغِسَؾُف َسْبَع َمرَّ  .(2)«ُأوُٓه

ـِ ُطَؿرَ    َأنَّ َرُسقَل ، ڤ وأما مـ حقث الؼتؾ فؼد جاء َطـ اْب
ِ
َأَمَر »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 .(3)«بَِؼْتِؾ اْلؽاَِلِب 

ؾِ  ـِ اْلُؿَغػَّ ـْ اْب   َأَمَر َرُسقُل »: َقاَل  ڤ، َوَط
ِ
: ُثؿَّ َقاَل ، «بَِؼْتِؾ اْلؽاَِلِب  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ْقدِ »ُثؿَّ ، «َما َباُلُفْؿ َوَباُل اْلؽاَِلِب » َص فِل َكْؾِب الصَّ  .(4)«َوَكْؾِب اْلَغـَؿِ ، َرخَّ

  ْبـ َطْبدِ  وطـ َجابِر
ِ
  َأَمَرَكا َرُسقُل »: َيُؼقُل ، اهلل

ِ
إِنَّ َحتَّك ، بَِؼْتِؾ اْلؽاَِلِب  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـَ اْلَباِدَيِة بَِؽْؾبَِفا َفـَْؼُتُؾفُ 
 ، اْلَؿْرَأَة َتْؼَدُم مِ

 
ـْ َقْتؾَِفا ملسو هيلع هللا ىلص ُثؿَّ َكَفك الـَّبِل : َوَقاَل ، «َط

ـِ » َْسَقِد اْلَبِفقِؿ ِذي الـُّْؼَطَتْق ْٕ ُف َشْقَطانٌ ، َطَؾْقُؽْؿ بِا  .أخرجف مسؾؿ (5)«َفنِكَّ

ويف هذا الباب يتؽؾؿ ، والزرع، والؿاشقة، ورخص يف بعضفا كؽؾب الصقد

 :الؿصـػ طـ حؽؿ بقع الؽؾب وشرائف
                                                                                       

 (.158أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (1)

 (.146أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (2)

 (.2648قحف )(، ومسؾؿ يف صح3313أخرجف البخاري يف صحقحف ) (3)

 (.158أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (4)

 (.2641أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (5)
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، فنن مـ اقتـك كؾًبا لقس بؽؾب صقد وٓ زرع، واطؾؿ أن اقتـاء الؽؾب حرام

 .فنكف يـؼص مـ أجره كؾ يقم ققراصان، وٓ ماشقة

الذي ابُتؾل بف كثقر مؿـ لبس ، وهذا يدل طؾك طظؿ ذكب تربقة الؽالب

رسالة فضؾ الؽالب « ابـ الؿرزبان»وقد ألػ ، مـ الخذٓن وكعقذ باهلل، الثقاب

 .طؾك كثقٍر مؿـ لبس الثقاب

، وغقرهؿ مـ الؿشركقـ، وهذا صحقح فالؽالب أفضؾ مـ القفقد والـصارى

ڀ ڀ ٺ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ﴿: قال تعالك

 ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ
 .[246: إطراف]

 :ٚبٝع٘، سهِ ػشاء ايهًب 

، والعدوان، فؿـ اشرتى كؾًبا كان شراؤه لفذا الؽؾب مـ التعاون طؾك اإلثؿ

وإن اشرتاه لغقر الؿؼاصد الثالثة التل أباحفا الشرع كان متقطًدا بؿا يف حديث 

 .تربقة الؽالب

ا بقع الؽؾب فؿؿـقع مطؾًؼا  .والزرع، والؿاشقة، فقدخؾ فقف كؾب الصقد، وَأمَّ

إذا كان الرجؾ يحتاج إلك شراء كؾٍب ، شراء الؽؾبإٓ أن الخالف يف 

فجقز بعضفؿ الشراء دون ، وزرطف، أو لقؽقن حارًسا طؾك ماشقتف، لقصطاد بف

، أما الرتبقة لؿجرد الزيـة، وهذا معػٌق مـ اإلثؿ الذي يؾحؼ تربقة الؽالب، البقع

 .فاهلل الؿستعان، أو التشبف بالؽافريـ ففق أسقأ

 :(2/449يف معالؿ الســ ) قال الخطابل 

إذا لؿ يحؾ ثؿـ الؽؾب لؿ يحؾ بقعف ٕن البقع إكؿا هق طؾك ثؿـ ومثؿـ »

 .فنذا فسد أحد الشؼقـ فسد الشؼ أخر ويف ذلؽ تحريؿ العؼد مـ أصؾف
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َطـ أبل هريرة أكف قال هق مـ ، وقد اختؾػ الـاس يف جقاز بقع الؽؾب فروي

وإلقف ذهب إوزاطل والشافعل  ،السحت وروي طـ الحسـ والحؽؿ وحؿاد

وقال ققم ما أبقح ، وقال أصحاب الرأي جائز بقع الؽؾب، بـ حـبؾ وأحؿد

اقتـاؤه مـ الؽالب فبقعف جائز وما حرم اقتـاؤه مـفا فبقعف محرم يحؽك ذلؽ طـ 

وقد حؽقـا طـ مالؽ أكف كان يحرم ثؿـ الؽؾب ويقجب فقف ، ططاء والـخعل

أتؾػف قالقا وذلؽ ٕكف أبطؾ طؾقف مـػعتف وشبفقه بلم الؼقؿة لصاحبف طؾك مـ 

 .القلد ٓ يحؾ ثؿـفا وفقفا الؼقؿة طؾك مـ أتؾػفا

ًٓ طؾك  قال الشقخ جقاز آكتػاع بالشلء إذا كان ٕجؾ الضرورة لؿ يؽـ دا

 ـها. «جقاز بقعف كالؿقتة يجقز آكتػاع لؾؿضطر وٓ يجقز بقعفا
وخرجـا مـ الباب فؿا وجدت ، اهلل مرة دخؾـا طـد بعض القزراء هداه

 .فذهب يبحث طـفا يف أماكـ الؽالب، فؼال لعؾف أخذها الؽؾب، الـعال

 إَِذا كااان َربُّ البقااِت بالاادفِّ َضاااِرًبا

 

قُص   ِفااُؿ الاارَّ  فشااقؿُة أهااِؾ البقاات كؾِّ

 :«َوَمْفِر اْلَبِغلِّ »: قْلُ 

  ملسو هيلع هللا ىلص أي ومؿا هنك طـف الـبل
ِّ
 .تلخذه الؿرأة التل تزين مؼابؾ فرجفاوهق ما ، َمْفِر اْلبَغِل

 :قال بعضفؿ

ـْ ِخَقاَكااة   َسااِؿْعُتؽ َتْبـِاال َمْسااِجدا ِماا

 

 اهلل غااااااقر ُمقفاااؼ وَأكااات بِحؿاااااااد 

 كؿطعؿااة الزهاااد مااـ كاادِّ فرجاااافا 

 

قل   َلااِؽ الَقْيااُؾ ٓ َتْزكِاال وٓ َتَتَصاااادَّ

والؿراد بف ما كان ، (1)«هنك طـ كسب اإلماء»: ملسو هيلع هللا ىلص ويف البخاري أن الـبل 

ثؿ بعد ذلؽ ، طؾك الزكا يػعؾف بعض الجاهؾقة مـ تلجقر جقاريفؿ وإكراهفـ
                                                                                       

 (.1153أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)
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ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴿: اهلل  قال، يلخذون ما يخرج مـ مفقرهـ

 ﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ
َـّ َغُػقرٌ  َفنِنَّ ﴿: يف قراءة أخرى، [33: الـقر] َـّ َلُف ـْ َبْعِد إِْكَراِهِف

 .﴾َرِحقؿٌ  اهلَل مِ
 .وٓ تؿقياًل ، وٓ شربًا، وٓ يجقز أن يمخذ مـف شلء ٓ أكاًل : فؿفر البغل حرام

 .ففق ماٌل حرام، ومؿا ألحؼف بعض العؾؿاء بف أخذ إب مـ مفر ابـتف بغقر إذهنا

 .وكان السؾػ يذمقن مـ يلخذ مـ مفر ابـتف شقًئا

 :«َوُحْؾَقاِن الؽاهـ»: قْلُ

والؽاهـ ، وهق ما يلخذه الؽاهـ طؾك كفاكتف، الؽاهـأيضا طـ حؾقان  هنك

هق الذي يدطل معرفة طؾؿ الغقب يف إمقر الؿستؼبؾة والعراف هق الذي يدطل 

 .فقدطل معرفة الؿسروق، معرفة الغقب يف إمقر الؿاضقة

ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ    ڤ فَع
ِّ
ـْ الـَّبِل ـْ َأَتك َكاِهـًا»: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص َط َفَؼْد  فصدقف بؿا يؼقل َم

دٍ  وفقف ، «صحقح أبل داود»وصححف إلباين يف ، (1)«ملسو هيلع هللا ىلص َكَػَر بَِؿا ُأْكِزَل َطَؾك ُمَحؿَّ

طـد البزار  ڤ وأصح مـف حديث جابر، اكؼطاع بقـ أبل تؿقؿة وأبل هريرة

 .وسـده حسـ

ـِ َطبَّاٍس : والؽفاكة حرام ـِ اْب   َقاَل َرُسقُل : َقاَل ، ڤفَع
ِ
ـْ اْقَتَبَس »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َم

ـَ الـُُّجقمِ  ْحرِ َزاَد َما َزادَ ، ِطْؾًؿا ِم ـَ السِّ  .(2)«اْقَتَبَس ُشْعَبًة ِم

 .غقرها ألحؼ هبا العؾؿاء كثقًرا مـ، ملسو هيلع هللا ىلص وهذه الثالثة إمثؾة التل ذكرها الـبل
                                                                                       

( وابـ ماجف 2/166( والدارمل )2/16( والرتمذي )45/2( والـسائل )3687أخرجف أبق داود ) (1)

 (.1885برقؿ )يف اإلرواء  (، وقد صححف اإلمام إلباين 1/15( والطحاوي )536)

  (، وغقره، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل3415(، وابـ ماجف )3686أخرجف أبق داود ) (2)
 (.571برقؿ )
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وغقر ذلؽ مـ ، والسـقر، وإسد، ألحؼقا بف ثؿـ الػفد: فثؿـ الؽؾب

 .الؿبقعات مؿا ُحرم آكتػاع بف

 :بٝع َا سشّ أنً٘سهِ  

َم َطَؾك َقْقٍم َأْكَؾ  َوإِنَّ »: ڤ وقد أخرج أبق داود طـ ابـ طباس اهللَ إَِذا َحرَّ

َم َطَؾْقِفْؿ َثَؿـَفُ   .(1)«َشْلٍء َحرَّ

فنن اإلجؿاع قائٌؿ طؾك جقاز بقع ، يف معـك هذا الحديث واختؾػ العؾؿاء

 .والحؿار محرم إكؾ، الحؿقر

اهلل إذا حرم آكتػاع  إًذا الؿراد بالحديث إن: اهلل تعالك فؼال العؾؿاء رحؿفؿ

 .أما شلء ُيـتػع بف فال بلس بذلؽ، بشلء حرم ثؿـف

ز بعضفؿ ، أو الـؿر، أو الػفد، إذا كان يستخدم لؾصقد، شراء إسد وهبذا جقَّ

 .ٕهنا يف حؽؿ الؽؾب يف هذا الباب، أو كحق ذلؽ مع أن إولك ترك هذا والبعد

قد يؼقل قائؾ ، الؿربل لفا ٓ يؾحؼف اإلثؿ الذي يؾحؼ صاحب الَؽؾب وإن كان

 .والذئب أشد فتًؽا مـف، والػفد، لؿاذا ُألحؼ اإلثؿ بصاحب الؽؾب مع أن الـؿر

والؽؾب ، فؾؾزجر مـف جاء هذا القطقد، الؽؾب كثقر آختالط بالـاس: كؼقل

تجده يف الققم ، مـ الطعامأو شقًئا ، أو خبًزا، صبقعتف إُلػة فنذا أططقتف لحؿة

فؾفذا كان يـبغل لإلكسان أن يزجر ، الثاين وهق طؾك باب البقت وربؿا ٓ يػارقف

 .حتك ٓ تؽقن قريبة مـف سؽـًا وٓ خؾطة، الؽالب

ـُ اْلَؽْؾِب َخبِقٌث »: قْلُ  :«َثَؿ

 .وٓ اإلهداء مـف، أي حرام فال يجقز أكؾف وٓ التصدق بف
                                                                                       

 (.568برقؿ ) (، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل 3755أخرجف أبق داود ) (1)



             

 67 البيوع كتاب
 

 .أي حرام: «اْلَبِغلِّ َخبِقٌث َوَمْفُر »: قْلُ

 :«وحؾقان الؽاهـ»: قْلُ

ـْ َطاِئَشةَ  وجاء، قد تؼدم َبِل َبْؽٍر ُغاَلٌم ُيْخِرُج َلُف »: َقاَلْت  ڤ َط
ِ
َكاَن ٕ

ٍء َفَلَكَؾ مِـُْف َأُبق َبْؽٍر َفَؼاَل 
ْ
ـْ َخَراِجِف َفَجاَء َيْقًما بَِشل

َلُف اْلَخَراَج َوَكاَن َأُبق َبْؽٍر َيْلُكُؾ مِ

ْكَساٍن فِل اْلَجاِهؾِقَِّة  ـُْت إِلِ اْلُغاَلُم َأَتْدِري َما َهَذا َفَؼاَل َأُبق َبْؽٍر َوَما ُهَق َقاَل ُكـُْت َتَؽفَّ

َّٓ َأكِّل َخَدْطُتُف َفَؾِؼَقـِل َفَلْطَطاكِل بَِذلَِؽ َفَفَذا الَِّذي َأَكْؾَت مِـُْف  ـُ اْلؽَِفاَكَة إِ َوَما ُأْحِس

ٍء فِل َبْطـِفِ َفَلْدَخَؾ أَ 
ْ
 .(1)«ُبق َبْؽٍر َيَدُه َفَؼاَء ُكؾَّ َشل

اِم َخبِقٌث »: قْلُ  :«َوَكْسُب اْلَحجَّ

ويدخؾ يف ، اإلكسان الحجام هق الذي يؼقم بالحجامة وإخراج الدم الػاسد مـ

وكحق ذلؽ وهؾ خبثف يدل طؾك تحريؿف جاء يف الصحقح طـ ابـ ، حؽؿف الػصد

 اْحتََجَؿ »: قال ڤ طباس
 
 .(2)«َوأَْطَطك الَِّذي َحَجَؿُف َوَلْق َكاَن َحَراًما َلْؿ ُيْعطِفِ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل

 :ٚيًعًُاء يف ريو أدٛب١ 

اِم »: أجره كالـاسخ لفذا الحديث لؼقلف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل إططاء أن: إول َوَكْسُب الَْحجَّ

 .ثؿ كُِسخ هذا الحؽؿ بػعؾف، «كسب الحجام خبقث»: قال ملسو هيلع هللا ىلص فؾعؾ الـبل، «َخبِقٌث 

 فنططاء الـبل، ولقس طؾك التحريؿ، أن الـفل والخبث طؾك الؽراهة: الثاين

 .لف صرف مـ التحريؿ إلك الؽراهة ملسو هيلع هللا ىلص

اًما، أن الـفل متعؾٌؼ بإحرار: الثالث  وأما، فال يجقز لؾحر أن يؽقن حجَّ

، صقبة هق أبق ملسو هيلع هللا ىلص ٕن الذي حجؿ الـبل، والؿقالل، واإلماء، يف حؼ العبقد اإلططاء
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 .مقلك لرجؾ مـ إكصاروكان 

هذه بعض إوجف التل ذكرها أهؾ العؾؿ والذي يظفر أكف خبقث مـ حقث 

لؽـ مـ حقث الؿفـة ٓ سقؿا يف الزمـ ، ولقس معـك خبقث أكف حرام، الؿفـة

ام يتعاصك مص الدماء، الؿاضل  .وكحق ذلؽ مـ إشقاء الؿستؼبحة، كان الحجَّ

ـْ ، فنهنا مـ شػاء إمة،  حرج مـفافنذا احتاج اإلكسان إلك الحجامة فال َط

ـِ َطبَّاسٍ  َػاُء فِل َثاَلَثةٍ »: َقاَل  ڤ اْب َشْرَبِة َطَسٍؾ َوَشْرَصِة ِمْحَجٍؿ َوَكقَِّة َكاٍر : الشِّ

ـْ اْلَؽلِّ  تِل َط  .متػؼ طؾقف، (1)«َوَأْكَفك ُأمَّ

إن وإكؿا ، ولقس فقفا شلء إذا كان متعاوًكا مع إخقاكف بحجامتفؿ وطالجفؿ

الذي يلخذه مـف ففق أفضؾ وإن أخذه ففل مفـة  استطاع أن يتقرع طـ الؽسب

، حراًما مـ أصؾف فؾق كان الؽسب، وٓ يصؾ الؼقل فقفا إلك الحرمة، مـ الؿفـ

 .شقًئا مـ ذلؽ ملسو هيلع هللا ىلص لؿا أططاه الـبل
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 درباب ايعساٜا ٚغري ذيو

 

ِٝس ذيَو] َٜا َٚغ  [َباُب ايَعسا

l: 

، والؿقتة، كبقع الخؿر، وغقر ذلؽ مـ البققع، بقع العراياأي الؽالم يف حؽؿ 

 .وبقع ٓ ُيستقىف مـ الطعام، وإصـام، والخـزير

ففؿ ققم هبت ، اهلل مـ التحقؾ طؾك تحؾقؾ ما حرم، وفقف بقان ما طؾقف القفقد

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿: قال تعالك: لعـقا لذلؽ

ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ 

 .[46-45: الؿائدة] ﴾ڇ ڇڍ

كلكف ُيخؾَّك ، وهل ملخقذة مـ تعرية الرجؾ طؿا يريد، جؿع َطرية: والعرايا

 .بقـف وبقـفا

 .أو يبقع طـًبا بزبقب، أن يبقع ثؿر كخؾة بتؿر يابسٍ : وصقرتفا

 .طؾك خالٍف يف الرواية، أن يبقع ما دون خؿسة أوسؼ إلك خؿسة أوسؼ: وشرصف

، وطؾك الؿسؾؿقـ، أصحاب الـخؾ ويؽقن الؿراد مـ هذا البقع التقسعة طؾك

 .والتخرف مـ العـب، فؾربؿا احتاج بعض الؿسؾؿقـ إلك إكؾ مـ الرصب

 .كؿا تؼدم يف باب الؿزابـة، أو الػضة جاز، ومعؾقٌم أكف لق باطفا بالذهب

 :(81/ 3يف معالؿ الســ ) قال الخطابل 

العرايا ما كاكت مـ هذه القجقه فنهنا مستثـاة مـ جؿؾة الـفل : قال الشقخ»
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 .طـ الؿزابـة

 .بقع الرصب بالتؿر: والؿزابـة

وورود ، والرخصة إكؿا تؼع بعد الحظر، أٓ تراه يؼقل رخص يف بقع العرايا

 .الخصقص طؾك العؿقم ٓ يـؽر يف أصقل الديـ

التقفقؼ بقـفؿا وترتقب وأمؽـ : وسبقؾ الحديثقـ إذا اختؾػا يف الظاهر

لؽـ ، وٓ يضرب بعضفا ببعض، أن ٓ يحؿال طؾك الؿـافاة، أحدهؿا طؾك أخر

 .يستعؿؾ كؾ واحد مـفؿا يف مقضعف

أٓ ترى أكف لؿا هنك حؽقؿا ، وهبذا جرت قضقة العؾؿاء يف كثقر مـ الحديث

يف  طـ بقع ما لقس طـده ثؿ أباح السؾؿ كان السؾؿ طـد جؿاطة العؾؿاء مباحا

محؾف وبقع ما لقس طـد الؿرء محظقرا يف محؾف وذلؽ أن أحدهؿا وهق السؾؿ 

وكذلؽ سبقؾ ما يختؾػ إذا أمؽـ ، مـ بققع الصػات وآخر مـ بققع إطقان

 .التقفقؼ فقف لؿ يحؿؾ طؾك الـسخ ولؿ يبطؾ العؿؾ بف

 .فقؿا كان مـ التؿر مقضقطا طؾك وجف إرض: وإكؿا جاء تحريؿ الؿزابـة

فقؿا كان مـفا طؾك رؤوس الشجر يف مؼدار : اءت الرخصة يف بقع العراياوج

معؾقم مـف بؽؿقة ٓ يزاد طؾقفا وذلؽ مـ أجؾ ضرورة أو مصؾحة فؾقس أحدهؿا 

 .مـاقًضا لمخر أو مبطال لف

أكثر الػؼفاء مالؽ وإوزاطل والشافعل : وقد قال بفذه الجؿؾة يف معـاها

 .قيف وأبق طبقدبـ راه بـ حـبؾ وإسحاق وأحؿد

وامتـع مـ الؼقل بف أصحاب الرأي وذهبقا إلك جؿؾة الـفل القارد يف تحريؿ 

 .وفسروا العرية تػسقرا ٓ يؾقؼ بؿعـك الحديث، الؿزابـة
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وصقرهتا طـدهؿ أن يعري الرجؾ مـ حائطف كخالت ثؿ يبدولف فقفا فقبطؾفا 

 .الؿجاز وحؼقؼة الفبة طـدهؿويعطقف مؽاهنا تؿرا فسؿك هذا بقعا يف التؼدير طؾك 

بـ  والحديث إكؿا جاء بالرخصة يف البقع كؿا ذكركاه طـ زيد: قال الشقخ

 .بـ أبل حثؿة ذكره أبق داود يف هذا الباب ثابت ويزيده بقاًكا حديث سفؾ

العرايا ما كاكت مـ هذه القجقه فنهنا مستثـاة مـ جؿؾة الـفل : قال الشقخ

الرصب بالتؿر أٓ تراه يؼقل رخص يف بقع العرايا طـ الؿزابـة والؿزابـة بقع 

 ـها. «والرخصة إكؿا تؼع بعد الحظر
 : اهلل تعالك قال أبق محؿد سدده

لؾتقسعة طؾك الـاس ، رخص يف العرايا ملسو هيلع هللا ىلص إٓ أن الـبل: بقع الؿزابـة حرامف

 .والرفؼ هبؿ

 :ٚبٝع املضاب١ٓ طٛاء، فبٝع ايعشاٜا 

يشرتيفا الرجؾ ، دون خؿسة أوسؼ إٓ أكف قد ُرخص بخؿسة أوسؼ أو

أو لغقر ذلؽ مؿا يتعاصاه ، لف ولعقالف، أو لإلهداء، لؾتقسعة طؾقف وطؾك طقالف

 .وُيعرف أن ثؿر الـخؾة خؿسة أوسؼ طـ صريؼ الخرص، الـاس

هذه الـخؾة : ويؼقل لف الخراص، فقليت الؿشرتي بخؿسة أوسؼ تؿر يابس

، هذه الـخؾة فقفا ثالثة أوسؼ: قل لفأو يؼ، فقشرتي طؾك ذلؽ، فقفا خؿسة أوسؼ

 .مثؾ بؿثؾ، ٕن التؿر بالتؿر7 وٓ يجقز الزيادة، فقليت الرجؾ بثالثة أوسؼ

 َفَؼاَل َلُف َرُسقُل : َيُؼقُل ، ڤفعـ أبل َسِعقٍد 
ٍّ
  َجاَء باَِلٌل بَِتْؿٍر َبْركِل

ِ
: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـَ َهَذا» ـْ َأْي ـِ بَِصاٍع لَِؿْطَعِؿ  «ِم َفَؼاَل باَِلٌل َتْؿٌر َكاَن ِطـَْدَكا َرِديٌء َفبِْعُت مِـُْف َصاَطْق

 
ِّ
 ِطـَْد َذلَِؽ  َفَؼاَل َرُسقُل  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل

ِ
ـْ إَِذا َأَرْدَت َأْن »اهلل

َٓ َتْػَعْؾ َوَلؽِ َبا  ـُ الرِّ ْه َطْق َأوَّ



 
72 

 

  4/جإفــادة ذوي األفهـــام بشرح عمدة األحكام

 

 .(1)«ُثؿَّ اْشَترِ بِفِ َتْشَترَِي التَّْؿَر َفبِْعُف بَِبْقٍع آَخَر 

ثؿ اشرتي لؽ بالؿال ، أو ما يؼقم مؼامفا، إما ذهب وإما فضة، بعف بدراهؿ

 .تؿًرا كؿا كاكت ققؿتف

 

 

  

                                                                                       

 (.2667(، ومسؾؿ يف صحقحف )1321أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)



             

 73 البيوع كتاب
 

 

 يضاحب  ملسو هيلع هللا ىلصزخط ايٓيب »: رحدٜح

 د«ايعس١ٜ إٔ ٜبٝعٗا خبسصٗا

 

ـْ َزْيدِ  - 271 ـِ َثاِبٍت  )َط   َأنَّ َرُسقَل »: ڤ ْب
ِ
َص لَِصاِحِب  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ، اْلَعرِيَّةِ َرخَّ

 .(1)«َأْن َيبِقَعَفا بَِخْرِصَفا

 .«(َيْلُكُؾقَكَفا ُرَصًبا، بَِخْرِصَفا َتْؿًرا»: َولُِؿْسِؾؿٍ 

l: 

 :«بـ ثابت زيد»: قْلُ

وحػاظ الؿصحػ وكتبتف وهق مـ الراسخقـ يف العؾؿ  ملسو هيلع هللا ىلصأحد كتاب الـبل 

 .ومـ طؾؿاء الػرائض

َص »: قْلُ  :«َرخَّ

وأن بقع التؿر الرصب بالتؿر ، الؿزابـة حرامأي أذن دل هذا طؾك أن بقع 

إٓ أكف رخص لصاحب ، ويتؿ التساوي بالقزن، حتك يتؿ الؿؼابضة، القابس حرام

 .العرية

 .وإما أن يؽقن آخر، إما أن يؽقن هق كػسف صاحب الؿزرطة: وصاحب العرية

، ثؿ يبقعفا مـ مشرتي، أن يؽقن الرجؾ لف مزرطة كبقرة: وصقرة هذا البقع

 .يرتخص يف هذه الـخؾة بقزهنا وخرصفاثؿ 
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 :َٚٔ ايؼشٚط 

حتك ٓ يؼع ، أن يؽقن هـالؽ خارٌص يخرص الثؿر الذي يف أطؾك الـخؾة

 .الغرر طؾك البائع والؿشرتي

 :ٚيف احلذٜح َٔ ايفٛائذ 

طـ أهؾ هذا ، رفع أصار وإغالل اهلل  وأن، طظؿ ديـ اإلسالم

ورخص يف بقع العرايا تقسعًة ، طؾك أمقالفؿفـفك طـ الؿزابـة حرًصا ، الديـ

 .وإٓ فنن الباب واحد، طؾقفؿ وطؾك طقالفؿ

 .«(َيْلُكُؾقَكَفا ُرَصًبا، بَِخْرِصَفا َتْؿًرا»: )َولُِؿْسِؾؿٍ : قْلُ

أريد ثؿر : وقال لف فؾق جاء إلقف، مػفقم هذا أكف لق اشرتاها بغقر التؿر يجقز

 إٓ بعد الخرص؟هؾ كؼقل ما يجقز ، هذه الـخؾة بزبقب

 .أو أريد ثؿر هذه الـخؾة بعشرة ألػ ريال تؿ البقع، ٓ يؾزم

 .والؿؿـقع إذا كان تؿر بتؿر لقس بقـفؿا مؿاثؾة

 .أريد ثؿر هذه الـخؾة بثؿر هذه الـخؾة: واختؾػقا إذا قال

، أن ٓ تزيد الـخؾة الؿشرتاة طـ خؿسة أوسؼ، ففـا ٓ بد مـ التساوي

 .الـخؾتقـ التل يريد الؿبادلة بقـفؿا وكذلؽ التساوي يف خرص

 :«َيْلُكُؾقَكَفا ُرَصًبا»: قْلُ

، وإكؿا الؿراد بف التقسعة، دل طؾك أن بقع العرايا لقس الؿراد بف التخزيـ

 .وكحق ذلؽ، واإلهداء واإلكرام لؾضقػ، وإكؾ

واختؾػقا هؾ يجقز لصاحب الؿزرطة إذا كان قد أططاها أحًدا مـ الـاس أن 

 مـف؟ يشرتيفا

 .وُتؾَحؼ ببقع العرايا، والصحقح أهنا تجقز
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 زخط يف بٝع ايعساٜا »: رحدٜح

 د«أٚ دٕٚ مخط١ أٚضل، يف مخط١ أٚضل

 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ  - 272   َأنَّ َرُسقَل »: ڤ )َط
ِ
َص فِل َبْقِع اْلَعَراَيا فِل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َرخَّ

 .((1)«َأْوُسؼ َخْؿَسِة َأْوُسٍؼ َأْو ُدوَن َخْؿَسةِ 

l: 

 :سهِ ايؼو ايزٟ داء يف احلذٜح 

: وقال، الشؽ مـ الراوي: فؼال بعضفؿ، هـا «أو»: اختؾػ العؾؿاء يف ققلف

بعضفؿ طؾك هذا إذا كان الشؽ مـ الراوي معـاه أكف ٓ يؽقن إٓ يف ما دون 

لؽـ إذا كاكت ، أو ستة، لق كاكت خؿسة أوسؼ وكصػ ما يجقز، خؿسة أوسؼ

 .يجقز، أو ثالثة، أربعةأو ، أربعة وكصػ، خؿسة

 .سقؽقن ٓ يجقز القصقل إلك الخؿسة، ولق قؾـا فقؿا دون خؿسة

 :(82/ 3يف معالؿ الســ ) قال الخطابل 

 وأما جقاز البقع يف خؿسة أوسؼ مـفا فؼد أباحف مالؽ طؾك اإلصالق يف هذا»

 .وراء ذلؽوأفسخف فقؿا ، وقال الشافعل ٓ أفسخ البقع يف مؼدار خؿسة أوسؼ، الؼدر

والـفل طـ ، الرخصة يف الخؿسة إوساق مشؽقك فقفا: قال ابـ الؿـذر

ّٓ الؼدر الؿتقؼـ إباحتف وقد شؽ الراوي ، الؿزابـة ثابت فالقاجب أن ٓ يباح مـفا إ

مباح وما  وقد رواه جابر فاكتفك بف إلك أربعة أوساق ففق، بـ الحصقـ وهق داود
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 .زاد طؾقف محظقر

الؼقل صحقح وقد ألزمف الؿزين الشافعل وهق ٓزم طؾك هذا : قال الشقخ

 ـها. «أصؾف ومعـاه
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 َٔ باع خنال »: رحدٜح

 د«قد أبست فجُسٖا يًبا٥ع

 

ـْ َطْبدِ  - 273   )َط
ِ
ـِ ُطَؿرَ  اهلل   َأنَّ َرُسقَل  ڤ ْب

ِ
ـْ َباَع َكْخاًل َقْد »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َم

 .(1)«إَّٓ َأْن َيْشَترَِط اْلُؿْبَتاعُ ، ُأبَِّرْت َفَثَؿُرَها لِْؾَبائِعِ 

ـْ اْبَتاَع َطْبًدا َفَؿاُلُف لِؾَِّذي َباَطُف إَّٓ َأْن ُيْشَتَرَط اْلُؿْبَتاعُ »: َولُِؿْسِؾؿٍ   .«(َوَم

 .الُؿشَتري: اْلُؿْبَتاعُ  .ُلؼَِّحْت : ُأبَِّرْت 

l: 

لبقان الؼقل يف شراء إرض بؿا فقفا أو : احلدٓث ساق املصيف 

 .بؿا معف العبد

 .ڤ وهٌؿ مـف فنن الحديث يف الصحقحقـ طـ ابـ طؿر، َولُِؿْسؾِؿٍ : قْلُ

 :ٚيف احلذٜح َٔ ايفٛائذ 

ولقس ، أن الثؿرة لف، أن مـ باع كخاًل قد لؼحف وصار مثؿًرا: إولك

يؼقل اشرتيت مـؽ الـخؾ ، إٓ أن يشرتط الؿشرتي طـد الشراء، لؾؿشرتي شلء

 .بؿا فقف مـ الثؿر

وتؿ ، أما إذا لؿ يتؿ ذلؽ وإكؿا قال بؽؿ هذه الؿزرطة ؟ قال بخؿسة مؾققن

، ثؿ كان يف الؿزرطة ثؿر قارب الـضج لؾبائع الحؼ يف أن يذهب، العؼد وآتػاق
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أن يتـاوب طؾك ، ولف الحؼ يف هذه الػرتة، أو يبقعف، ويتؿقلف، ويلخذ ثؿره

 .مـ أجؾ أن يحافظ طؾك ثؿره وأن يسؼقفا وأن يحرثفا إذا أرادت حرًثا، الؿزرطة

خالػ يف هذا الحؽؿ أبق حـقػة وإٓ فالجؿاهقر طؾك ما دل طؾقف حديث 

 .مـ ابتاع كخاًل : ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

أو ، أو برتؼال، لق كان ٕحدهؿ مزرطة تػاح، ويدخؾ فقف جؿقع أكقاع الثؿار

، ولؿ يشرتط الؿشرتي أن الثؿرة، ثؿ أراد أن يبقعفا فباطفا، أو طـب، لقؿقن

وربؿا كان ثؿـفا ، وأن يبقعفا، بائع ولف الحؼ يف أن يذهب ويجتـل ثؿرتفلؾ

، وقال اشرتيت مـؽ الـخؾ بؿا فقف، الؿاليقـ فنن اشرتط الؿبتاع وهق الؿشرتي

 .إلك هذا الؿشرتي، ففـا اكتؼؾ الؿؾؽ كؾف

فنذا لؿ يتؿ الشرط فربؿا ، أو بقت، أو بئر، فقفا غرفة، أن تباع أرض: ومثؾ هذه

 :وتؽقن هذه إشقاء مستثـاة لؾبائع لؽـ ٓبد مـ الشرط، بعد ذلؽ الخالفيؼع 

 .واشرتيت مـؽ الؿزرطة ما فقفا، اشرتيت مـؽ إرض بؿا فقفا: يؼقل لف

 :سهِ بٝع ايؼذش٠ دٕٚ بٝع األسض 

، وآستػادة مـفا، ويؽقن لؿشرتي الشجرة الحؼ يف العـاية هبا، كعؿ يجقز

، وأما إذا باع إرض، فنذا اكتفت الشجرة ذهب مؾؽفا، وٓ يؿـع التعرض لفا

 .إٓ أن تؼع الثـقة، فقؼع البقع طؾك إرض بؿا فقفا

ـْ َباَع َكْخاًل َقْد ُأبَِّرْت »: قْلُ  :«َم

ح ٓ يؼع مـف ثؿر، هق التؾؼقح: واإلبَّار ويف ، وهق أن الـخؾ إذا لؿ ُيؾؼَّ

 َقِدَم »: قال ڤ بـ خديج الحديث طـ رافع
 
  َكبِل

ِ
اْلَؿِديـََة َوُهْؿ َيْلُبُروَن  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ُحقَن الـَّْخَؾ ، الـَّْخَؾ  : َقاَل ، ُكـَّا َكْصـَُعفُ : َقاُلقا «؟َما َتْصـَُعقنَ »: َفَؼاَل ، َيُؼقُلقَن ُيَؾؼِّ



             

 79 البيوع كتاب
 

ُؽْؿ َلْق لَْؿ َتْػَعُؾقا َكاَن َخقًْرا» َفَذَكُروا َذلَِؽ َلُف : َقاَل ، َفـََػَضْت َأْو َفـََؼَصْت ، َفَتَرُكقهُ ، «لََعؾَّ

ـْ ِديـُِؽْؿ َفُخُذوا بِفِ ، إِكََّؿا َأَكا َبَشرٌ »: َفَؼاَل  ـْ ، إَِذا َأَمْرُتُؽْؿ بَِشْلٍء ِم َوإَِذا َأَمْرُتُؽْؿ بَِشْلٍء ِم

 .«صحقحف»رواه مسؾؿ يف ، (1)«أو كحق هذا: قال طؽرمة «َرْأيِل َفنِكََّؿا َأَكا َبَشرٌ 

 .(2)«َأْكُتْؿ َأْطَؾُؿ بَِلْمِر ُدْكَقاُكؿْ »: ولػظف الؿشتفر بقـ الـاس

 :البر  وذهب ابـ طبد 

وضفر ، وهق ققل الجؿاهقر إلك أن الؿراد باإلبَّار أن يؽقن قد تشؼؼ الطؾع

وأسقأ مـف خالف ، وخالػ يف ذلؽ أبق حـقػة وهذا الخالف غقر معترب، الثؿر

كان هـاك شرط أو لقس  فنكف قال ما يف الؿزرطة لؾؿشرتي سقاءً ، ابـ أبل لقؾك

وإحقال هـا إن  ملسو هيلع هللا ىلص وهذا الؼقل غقر صحقح ٕكف يرد حديث الـبل، هـاك شرط

 .كان الـخؾ قد ُأبَِّر فالثؿرة لؾبائع إٓ أن يشرتط

 .وإن لؿ يؽـ قد ُأبِّر فالثؿر لؾؿشرتي

 .ففل لف، ومتك اشرتط الؿشرتي أن الثؿرة لف

 .ولؾبائع ترك الثؿرة يف الشجر حتك يليت مقطد الجزاز 

ـْ اْبَتاَع َطْبًدا َفَؿاُلُف لِؾَِّذي َباَطفُ »: قْلُ  :«إَّٓ َأْن ُيْشَتَرَط اْلُؿْبَتاعُ ، َوَم

 .واإلماء مـ الرجال والـساء، وهق الرققؼ مـ العبقد، هق مؾؽ القؿقـ: العبد

مؾؽ وما كان لف مـ مال تؿقلف لقس لف  طؾك أن العبد: ويف الحديث دلقٌؾ 

بقـؿا إذا اشرتط الؿشرتي وقال . أن يلخذه مـف أخذه، فؿتك أراد سقده، بنذن سقده

لؿالف فعـد ذلؽ يـتؼؾ الؿال إلك الؿشرتي وهؾ إذا اكتؼؾ الؿال  أكا اشرتيت العبد
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 ؟ أم لؾؿشرتي؟ إلك الؿشرتي يبؼك الؿال لؾعبد

 .أذن سقده إٓ إذا، ٓ مؾؽ لف ٕن العبد، يـتؼؾ الؿال إلك الؿشرتي

 .ُردَّ معف الؿال، إذا ُردَّ بالعقب أن العبد: ويف هذا الحديث مـ الػقائد

 

 

  



             

 81 البيوع كتاب
 

 

 َٔ ابتاع طعاَا »: رحدٜح

 د«فال ٜبع٘ حت٢ ٜطتٛفٝ٘

 

ـْ َطْبدِ  - 274   )وطـف َط
ِ
ـِ ُطَؿرَ  اهلل   َأنَّ َرُسقَل  ڤ ْب

ِ
ـْ اْبَتاَع »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َم

 .(1)«َفال َيبِْعُف َحتَّك َيْسَتْقفَِقفُ  َصَعاًما

 .«َحتَّك َيْؼبَِضفُ »: َوفِل َلْػظٍ 

ـِ َطبَّاسٍ  ـْ اْب  .((2)ِمْثُؾفُ  ڤ َوَط

l: 

 .لبقان شرط آستقػاء قبؾ البقع: احلدٓث ساق املصيف 

 .وهذه مسللة مفؿة يحتاج إلقفا الـاس يف بققطفؿ

الؿباع والؿبتاع مـ إطقان مـف أن : وقبؾ التطرق إلك معـك الحديث كذكر

 .وغقر مـؼقل، مـؼقل

وغقر ذلؽ ، وما يؾل ذلؽ مـ الحديد، وإشربة، إصعؿة: فؿـ الؿـؼقل

 .مـ إشقاء التل يتؿقلفا الـاس

 .العؼار بلكقاطف سقاًء العؿارات أو إراضل: ومـ غقر الؿـؼقل

بقعف بؿجرد وأما باب العؼار فقتؿ ، فالحديث دال طؾك أحؽام الؿـؼقل

بحقث ٓ يبؼك ، وبقـ ما اشرتى حتك يصقر مؾًؽا مستؼًرا لف، التخؾقة بقـ الؿشرتي
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 .إلك غقر ذلؽ، وٓ غرر وٓ ُثـقا، وٓ ُشػعة، خقار

هؾ كؾفا ٓ يجقز بقعفا ، وأما إصعؿة وما يف باهبا فؼد اختؾػ العؾؿاء فقفا

 حتك ُتـؼؾ وتستقىف ؟

ؿ إلك أن الؿؿـقع يف بقع الطعام قبؾ وذهب بعضف، فذهب بعضفؿ إلك ذلؽ

 .أو الؿشرتي، ٕن الغرر مظـة لظؾؿ البائع7 أن ُيحّقل ما كان فقف الغرر

كلن ، وذهب بعضفؿ إلك أن الؿؿـقع مـ هذا ما كان الؿراد بف بقع العقـة

أذهب إلك السقق وأشرتي صعاًما ثؿ أبقعف يف كػس الؿؽان بزيادة ربح قبؾ أن 

هذا ٓ يريد الشراء لؾطعام إكؿا : قالقا، أو أحقزه إلك سقاريت، أحقزه إلك دكاين

لؽـ الصحقح أن هذا ٓ يؽقن بقع ، وهذا هق بقع العقـة، يريد الزيادة يف الثؿـ

 .ملسو هيلع هللا ىلص ففذا الذي حرمف الـبل، إٓ إذا اشرتى كػس البائع7 طقـة

 .أما اذا اشرتى غقر البائع فال يؽقن بقع العقـة

، حؼ الطعام الؿؽقؾ أو الؿقزون الذي لؿ ُيؿقز والذي يظفر أن الـفل يف

 .فقؼع الغرر

فالذي ، وحقؾ بقـ الؿشرتي وبقـ البضاطة، أما إذا قد ُطؾؿ وزكف وكؿقتف

، وإن كان جؿاهقر العؾؿاء يخالػقن يف هذه الؿسللة، يظفر أكف يجقز أن يبقع

صحقح ٕن حديث ابـ طؿر يف ال7 ولؽـ الذي يظفر أن بققع الـاس كاكت جزاًفا

ـِ ُطَؿَر َقاَل ، قد دل طؾك ذلؽ ـِ اْب َرَأْيُت الـَّاَس َيْضِرُبقَن َطَؾك َطْفِد »: فَع

  َرُسقلِ 
ِ
ففذا ، (1)«إَِذا اْشَتَرُوا الطََّعاَم ُجَزاًفا َأْن َيبِقَعُف َحتَّك َيـُْؼَؾُف إَِلك َرْحؾِفِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 .يقضح الؿراد
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 :«يضربقن»: قْلُ

 .إذا باطقا الطعام جزاًفا، السققأي يضرهبؿ مـ يؼقم بشلن 

 :«َحتَّك َيْسَتْقفَِقفُ »: قْلُ

 .أي يستقيف مؼدار الؽقؾ والقزن فقف

 :«َحتَّك َيْؼبَِضفُ »: قْلُ

 .يدخؾ فقف أن ُيخؾك بقـ الؿشرتي والبضاطة

 :سهِ بٝع ايصهٛى 

 .فؼد اختؾػ العؾؿاء يف حؽؿ بقعفا

 وربؿا يؽقن فقف، ٓ ُيعطكوقد ، والذي يظفر طدم الجقاز ٕكف قد ُيعطك

 وربؿا أصاب إمر جائحة قبؾ أن يصؾ إلك، غرر يف بعض أوصاف الؿبقع

 .فقؾحؼف الضرر7 الؿؽان الذي يريد

أن يصاب بجائحة قبؾ »: قال، «َحتَّك يْستْقفِك»: فؿـ أسباب مـع بقع الطعام

 .«أن يستقفقف الؿشرتي

ـْ »: يؼقل ملسو هيلع هللا ىلص والـبل، فقـبغل لإلكسان أن يؽقن صادًقا كاصًحا ـَا َم  .(1)«َفَؾقَْس ِمـَّا غشَّ

 .«مـَّا فَؾقَس  غشَّ  َمـ»: ويف رواية

 .ولؾعؾؿاء فقف أكثر مؿا قؾـا، هذا مؾخص أحؽام هذا الحديث

7 ٓ يجقز أن يبقعف حتك يستقفقف، أن اإلكسان إذا اشرتى شقًئا: لؽـ الشاهد

 :ٕكف إذا باطف قبؾ أن يستقفقف وقع يف محذوريـ

 .بقع غرر: إول
                                                                                       

 .ڤ(، مـ حديث أبل هريرة 281، 282أخرجف مسؾؿ الؾػظقـ يف صحقحف برقؿ ) (1)
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 .بقع ما ٓ يؿؾؽ: الثاين

هؾ ، إذا ابتاع صعاًما قبؾ أن يستقفقف، وقد اختؾػ العؾؿاء يف هذا الحالة

 .يجقز أن يفدي أو يتصدق مـف وكحق ذلؽ

 .ٓ يجقز ٕكف ما استقفاه: كؼقل
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 ، اهلل ٚزضٛي٘ حسّ بٝع اخلُس إٕ»ر: حدٜح

 د«...ٚاألصٓاّ، ٚاخلٓصٜس، ٚاملٝت١

 

ـْ َجاِبرِ  - 275 ـِ َطْبدِ  )َط   ْب
ِ
  َأكَُّف َسِؿَع َرُسقَل  ڤ اهلل

ِ
: َيُؼقُل َطاَم الَْػْتِح  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

َم َبْقَع الَْخْؿرِ َوالَْؿقْتَِة َوالِْخـِْزيِر َوإَْصـَامِ  إنَّ »   َيا َرُسقَل : َفِؼقَؾ ، اهللَ َوَرُسقلَُف َحرَّ
ِ
، اهلل

ـُ َأَرَأْيَت ُشُحقَم الَْؿقَْتِة؟  ُػ ُف ُيطَْؾك بَِفا السُّ ـُ بَِفا الُْجُؾقدُ ، َفنِكَّ َوَيْستَْصبُِح بَِفا ، َوُيْدَه

  ُثؿَّ َقاَل َرُسقُل . «ُهَق َحَرامٌ ، ٓ: َفَؼاَل ، الـَّاُس 
ِ
، اهللُ الَْقُفقدَ  َقاَتَؾ : ِطـَْد َذلَِؽ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

َم َطَؾْقِفْؿ ُشُحقَمَفا إنَّ  ا َحرَّ  .((1)«ُثؿَّ َباُطقُه َفلََكُؾقا َثَؿـَفُ  َجَؿُؾقهُ ، اهللَ لَؿَّ

 .َيْسَتضلءُ : َيْسَتْصبُِح     .َأَذاُبقهُ : َجَؿُؾقهُ 

l: 

الؿتضؿـ لؽثقر مـ إطقان  ڤ بحديث جابر: الباب خته املصيف 

 - اهلل  - فنن، ولخبثفا7 لؿا يف ذلؽ مـ الضرر7 التل ُحرم بقعفا والتعاصل لفا
إما أهنا خبقثة يف طقـفا ، فالؿحرمات خبقثة، الخبائثأكف ُيحرم  ملسو هيلع هللا ىلص يخرب طـف كبقف

 .وإما أهنا خبقثة يف أوصاففا وما يتعؾؼ هبا كالخؿر وغقره، وذاهتا كالؽؾب والخـزير

ۅ ۅ ﴿: اهلل  قال، مطالب بؾزوم الطقبات والعبد

 .[15: الـقر] ﴾ۉ ۉې

ۈ ۈ ٴۇ ﴿: اهلل  قال، والبعد طـ الخبائث
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 .[15: الـقر] ﴾ۋۋ

: اهلل الؽتب وأرسؾ الرسؾ إٓ لقؿقز الخبقث مـ الطقب قال تعالك وما أكزل

 .[34: إكػال] ﴾ک ک ک گ گ﴿

 .الحرام: فالخبقث

 .الحالل: والطقب

مـ سٍب أو ، وما دوكف، ما كان مـ شرك، السقئ مـفا: والخبقث مـ إققال

 .أو كؿقؿة، غقبةٍ 

، ودطاءٍ ، وما يؾقف مـ ذكر، اهلل ما كان مـ ققل ٓ إلف إٓ: والطقب مـ إققال

 .«صقب ٓ يؼبؾ إٓ صقًبا»:  واهلل، وأمر بؿعروف، وكصقحةٍ 

 .أي فتح مؽة: «َطاَم اْلَػْتِح »: قْلُ

اهلل يف  إذا أتقا بؿثؾ هذا الؾػظ سؿعـا رسقل - اهلل طؾقفؿ رضقان - والصحابة

، الحؽؿ متلخريريدون أن يبقـقا أن هذا 7 ويف آخر أمره، ويف يقم أوصاس، طام الػتح

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ﴿: اهلل  لؼقل، هذا مـسقخ: حتك ٓ يؼقل قائؾ

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

﮿﯀  ﮾  ﮽  ﮼  ﮻  ﮺  ﮹  ﮸  ﮷  ﮶  ﮴﮵  ﮳   .[276: إكعام] ﴾﮲ 

، باإلجؿاع وسقرة إكعام مؽقة، أن هذا الحديث كان يف طام الػتح: فالشاهد

 .ففق كاسٌخ لذلؽ العؿقم

، الؿحرمات كثقر مـ العؾؿاء طؾك أن أية لقست شامؾة لجؿقع وهبذا يستدل

ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿: قال تعالك، وأن هـالؽ محرمات ُذكرت يف غقرها

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
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، [3: الؿائدة] ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦڦ

وتحريؿ ، وكؾ ذي كاب مـ السباع، ومثؾ تحريؿ كؾ ذي مخؾب مـ الطقر

 .وغقرها، الحؿر إهؾقة

وتتعاقب ، فنهنا تعقم فقف الؾقالل وإيام، مـ العقم، وسؿل العام طاًما: فائدة

 .بسبب سقر إفالك7 فقف

، يف السـة الثامـة مـ الفجرة، مـ رمضان بؼل كان يف العشريـ: وفتح مؽة

 .مؽة ملسو هيلع هللا ىلص اهلل طؾك كبقف فتح

جفاد  ٓ هجرة بعد الػتح ولؽـ»: ملسو هيلع هللا ىلصمـفا ققل الـبل ، وتعؾؼت بف أحؽام

، اهلل أفقاًجا دخؾ الـاس يف ديـ، ڤوابـ طباس  ةمتػؼ طؾقف طـ طائش «وكقة

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ ﴿: قال تعالك

 .[3-2: الـصر] ﴾چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

مَ  إنَّ »: قْلُ  :«اهللَ َوَرُسقَلُف َحرَّ

 .اهلل  مبؾغ طـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ورسقل،  اهلل التحؾقؾ والتحريؿ إلك
ـْ  َلْؿ َكْعُد َأْن ُفتَِحْت َخْقَبُر َفَقَقْعـَا َأْصَحاَب »: َقاَل  ڤ َأبِل َسِعقدٍ َفَع

  َرُسقلِ 
ِ
فِل تِْؾَؽ اْلَبْؼَؾِة الث قِم َوالـَّاُس ِجَقاٌع َفَلَكْؾـَا مِـَْفا َأْكاًل َشِديًدا ُثؿَّ ُرْحـَا  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

  إَِلك اْلَؿْسِجِد َفَقَجَد َرُسقُل 
ِ
يَح فَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َجَرِة اْلَخبِقَثِة الرِّ ـْ َهِذِه الشَّ

ـْ َأَكَؾ مِ َؼاَل َم

 
َّ
َمْت َفَبَؾَغ َذاَك الـَّبِل َمْت ُحرِّ َفَؼاَل  ملسو هيلع هللا ىلص َشْقًئا َفاَل َيْؼَرَبـَّا فِل اْلَؿْسِجِد َفَؼاَل الـَّاُس ُحرِّ

، (1)«َشَجَرٌة َأْكَرُه ِريَحَفااهلُل لِل َوَلؽِـََّفا  َأي َفا الـَّاُس إِكَُّف َلْقَس بِل َتْحِريُؿ َما َأَحؾَّ 

 .أخرجف مسؾؿ
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فنكف حرم ، [63: آل طؿران] ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴿: اهلل تعالك وققل

 .فؽاكت بعد ذلؽ طؾقف حرام وطؾك ققمف، طؾك كػسف أشقاء تطقًطا

 :«َوَرُسقَلفُ »: قْلُ

ـِ َحاتٍِؿ  َطِديِّ : وبقـ حديث، كقػ الجؿع بقـ هذا الحديث: قد يؼقل قائؾ ْب

  َأنَّ 
ِّ
ـْ ُيطِعْ  ملسو هيلع هللا ىلص َرُجاًل َخَطَب ِطـَْد الـَّبِل ـْ َيْعِصِفَؿا  َفَؼاَل َم اهلَل َوَرُسقَلُف َفَؼْد َرَشَد َوَم

  َفَؼْد َغَقى َفَؼاَل َرُسقُل 
ِ
ـْ َيْعصِ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل اهللَ َوَرُسقَلُف  بِْئَس اْلَخطِقُب َأْكَت ُقْؾ َوَم

ـُ ُكَؿْقٍر َفَؼْد َغِقَي   .(1)«َقاَل اْب

 :يًعًُاء عذ٠ أدٛب١ 

ٕهنا مقصـ بقان 7 وأن ذلؽ يف مقصـ الخطبة، ومـ أحسـفا أن الـفل لؾؽراهة

ؾ ويبقـ وأما مـ حقث أصؾ الجؿع فؼد وجد يف طدة أدلة ، فقـبغل لإلكسان أن ُيػصَّ

 .اهلل ورسقلف أحب إلقف مؿا سقاهؿا أن يؽقن، مثؾ حديث أكس يف الصحقحقـ

مَ »: قْلُ  :«َحرَّ

م هق7 حرماولؿ يؼؾ  مبؾغ  ملسو هيلع هللا ىلص والـبل اهلل  لؿا تؼدم مـ أن الُؿَحرِّ

والحرام هق ، أو أن الؿراد بف الحؽؿ أي أن القحل حرم كذا  اهلل طـ

 :الؿؿـقع قال الشاطر

 جاءت لَِتصَرَطـل َفُؼؾُت َلفا اِقِصاري

 

 إِّكاال اِمااُرٌؤ َصاارطل َطَؾقاااِؽ َحااااااارامِ  

 .أي مؿـقع 

 .ما هنك طـف الشارع طؾك وجف اإللزام: وتعريػف طـد إصقلققـ

 .ٓ تػعؾ: وصقغتف
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َم أو مـع أو هنك، ٓ تؼربقا: ومـ صقغف  .وغقر ذلؽ، أو حرَّ

 .أكف معرٌض لؾقطقد ففق الؿستحؼ العؼاب فاطؾف: وحؽؿ مرتؽب الحرام

َم َبْقَع اْلَخْؿرِ »: قْلُ  .أي مـع بقع الخؿر: «َحرَّ

 .وققؾ لغقر ذلؽ، وققؾ لتسرته، لؿخامرتف العؼؾ7 وسؿل الخؿر خؿًرا

َفا ُأمُّ اْلَخَبائِِث »: َيُؼقُل  ڤفػل ســ الـسائل طـ ُطْثَؿاَن  ، اْجَتـُِبقا اْلَخْؿَر َفنِكَّ

ـْ َخاَل َقْبَؾُؽْؿ َتَعبََّد  ُف َكاَن َرُجٌؾ ِمؿَّ ، َفَلْرَسَؾْت إَِلْقِف َجاِرَيَتَفا، َفَعِؾَؼْتُف اْمَرَأٌة َغِقيَّةٌ ، إِكَّ

َفاَدةِ : َفَؼاَلْت َلفُ  ا َكْدُطقَك لِؾشَّ َؿا َدَخَؾ َباًبا َأْغَؾَؼْتُف ، إِكَّ َفاْكَطَؾَؼ َمَع َجاِرَيتَِفا َفَطِػَؼْت ُكؾَّ

 َما : َفَؼاَلْت ، َحتَّك َأْفَضك إَِلك اْمَرَأٍة َوِضقَئٍة ِطـَْدَها ُغاَلٌم َوَباصَِقُة َخْؿرٍ ، ُدوَكفُ 
ِ
إِكِّل َواهلل

َفاَدةِ َدَطْقُتَؽ  ـْ َدَطْقُتَؽ لَِتَؼَع َطَؾلَّ ، لِؾشَّ
ـْ َهِذِه اْلَخْؿَرِة َكْلًسا، َوَلؽِ َأْو ، َأْو َتْشَرَب ِم

ـْ َهَذا اْلَخْؿرِ َكْلًسا: َقاَل ، َتْؼُتَؾ َهَذا اْلُغاَلمَ  ِزيُدوكِل : َقاَل ، َفَسَؼْتُف َكْلًسا، َفاْسِؼقـِل ِم

َٓ َيْجَتِؿُع ، َفاْجَتـُِبقا اْلَخْؿرَ ، َوَقَتَؾ الـَّْػَس  ،َفَؾْؿ َيرِْم َحتَّك َوَقَع َطَؾْقَفا  
ِ
َفا َواهلل َفنِكَّ

يَؿانُ  َّٓ َلُققِشُؽ َأْن ُيْخرَِج َأَحُدُهَؿا َصاِحَبفُ ، اإْلِ  .(1)«َوإِْدَماُن اْلَخْؿرِ إِ

ـَ ُطَؿرَ  ـْ اْب   َقاَل َرُسقُل : َيُؼقُل  ڤ وَط
ِ
ُلِعـَِت اْلَخْؿُر َطَؾك َطَشَرِة »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

، َوَحاِمُؾَفا ،َوُمبْتَاُطَفا، َوبَائُِعَفا، َوُمْعتَِصُرَها، َوَطاِصُرَها، لُِعـَِت اْلَخْؿُر بَِعقْـَِفا: ُوُجقهٍ 

 .طـد أحؿد ڤ وجاء طـ أكس. (2)«َوَشاِربَُفا، َوَساقِقَفا، َوآكُِؾ َثَؿـَِفا، َوالَْؿْحُؿقلَُة إِلَقْفِ 

  َأنَّ َرُسقَل  ڤ ابـ طؿروطـ 
ِ
ْكَقا»: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ل الدُّ

ـْ َشرَِب الَخْؿَر فِ ُثؿَّ ، َم

 .متػؼ طؾقف، (3)«ُحرَِمَفا فِل أِخَرةِ ، َلْؿ َيُتْب ِمـَْفا

ـَ اْلَخْؿرِ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال رسقل: قال ڤ بـ طؿر اهلل وطـ طبد ـْ َشرَِب ِم َم
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ـَ َصَباًحاَشْرَبًة َلْؿ ُتْؼَبْؾ َلُف َصاَلٌة  َفنِْن َطاَد َلْؿ ُتْؼَبْؾ َلُف ، اهللُ َطَؾْقفِ  َفنِْن َتاَب َتاَب ، َأْرَبِعق

ـَ َصَباًحا َفاَل َأْدِري فِل الثَّالِثَِة َأْو : َقاَل  - َفنِْن َطادَ ، اهللُ َطَؾقْفِ  َفنِْن َتاَب َتاَب ، َصاَلٌة َأْربَِعق

ابَِعةِ  ا َطَؾكَفنِْن َطاَد َكاَن  - فِل الرَّ ـْ َرْدَغِة الَْخَباِل َيْقَم الِْؼَقاَمةِ  َحؼًّ  َأْن َيْسِؼقَُف ِم
ِ
 .(1)«اهلل

 .إٓ أن الؿراد هـا بقان أن بقع الخؿر حرام، وسقليت ما يتعؾؼ بحد الخؿر يف بابف

ـِ َوْطَؾَة اْلِؿْصِريِّ َأكَُّف َسَلَل َطْبدَ  وقد جاء ـْ اْب   َط
ِ
ا  اهلل ـَ َطبَّاٍس َطؿَّ ـْ ْب

ُيْعَصُر مِ

ـُ َطبَّاٍس َأْهَدى َرُجٌؾ لَِرُسقلِ    اْلِعـَِب َفَؼاَل اْب
ِ
َراِوَيَة َخْؿٍر َفَؼاَل َلُف  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

  َرُسقُل 
ِ
ُه َرُجٌؾ إَِلك َجـْبِِف َفَؼاَل َلفُ  َأَما َطؾِْؿَت َأنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َٓ َفَسارَّ َمَفا َقاَل   ملسو هيلع هللا ىلص اهلَل َحرَّ

  َأَمْرُتُف َأْن َيبِقَعَفا َفَؼاَل َلُف َرُسقُل بَِؿ َساَرْرَتُف َفَؼاَل 
ِ
َم  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َم ُشْرَبَفا َحرَّ إِنَّ الَِّذي َحرَّ

ـِ َحتَّك َذَهَب َما فِقِفَؿا ُجُؾ اْلَؿَزاَدَتْق  .(2)«َبْقَعَفا َفَػَتَح الرَّ

لق تشاهد الؽػار ومـ ابتؾل مـ الؿسؾؿقـ ، وكؿ فقفا مـ أضرار صحقة

هؿ مـ أثار الصحقة السقئة ما تجعؾ العاقؾ يبتعد طـفا لق تجد أن طـد، بشرهبا

ًٓ فضاًل طؾك أهنا حرام  .كاكت حال

ومـفؿ فقؿا ، ڤبـ طػان  طثؿان: مـفؿ، وقد تركفا ققم يف الجاهؾقة تـزًها

كاكقا ٓ يشربقهنا يف الجاهؾقة ، ومـفؿ غقر ذلؽ، بـت خقيؾد يذكر والد خديجة

 .وغقر ذلؽ، فػقفا أضرار صحقة طؼؾقة وبدكقة، اإلسالممع أهنا إكؿا حرمت يف 

، والحشقش، مـ الؿخدرات، ويدخؾ يف الخؿر كؾ ما كان مسؽًرا: فائدة

 .وغقر ذلؽ مؿا يسؽر، وإفققن، والفرويـ

                                                                                       

بـ  اهلل (، مـ حديث طبد3344(، وابـ ماجف )6548(، وأخرجف الـسائل )2551أخرجف الرتمذي ) (1)

 بـ طؿرو يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل  اهلل ، وحديث طبدڤطؿرو، وجاء طـ ابـ طباس، 
 (.455برقؿ )

 يف صحقح ســ الـسائل. (، وصححف اإلمام إلباين 7557أخرجف الـسائل ) (2)
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 وهؾ الؿسؽرات كجسة؟

، فجؿفقرهؿ طؾك أن الؿحرم يؽقن كجًسا، هذه مسللة اختؾػ فقفا العؾؿاء

وإكؿا التحريؿ ٕمٍر آخر وهق ما ، بـجس العؿؾ أكف لقسوالصحقح الذي طؾقف 

 .يؼع مـفا مـ الػساد واإلفساد لؾعؼقل

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ﴿: قال تعالك

 .[126 : البؼرة] ﴾ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ

ُسئِؾ  ملسو هيلع هللا ىلص فنن الـبل7 ومع ذلؽ كػعفا ُيفدر، وكػعفؿا غقر متحؼؼ، إثؿفؿا متحؼؼ

 .وُسئؾ طـ التداوي بالخؿر فـفك طـ ذلؽ، طـ الخؿر ُيتخذ خاًل فـفك طـ ذلؽ

 :«َواْلَؿْقَتة»: قْلُ

 .[3: الؿائدة] ﴾ٱ ٻ ٻ﴿: قال تعالك، الؿقتة اهلل  حرم

أو ، أو برتد، أو بخـٍؼ ، سقاًء ُأزهؼت بآلة، وهق ما أزهؼت كػسف حتػ أكػف

 .بغقر ذلؽ فؽؾفا حرام

شرطقة بحقث وٓ يخرج مـ مسؿك الؿقتة مـ الحققان إٓ ما ُذكل ذكاة 

أو بنزالة ، إما بنزالة الؿري والبؾعقم وإوداج، وُيذبح يف طـؼف، اهلل طؾقف يسؿك

 .وسقليت يف أحؽام الصقد بعض ما يتعؾؼ بالحققان الذي َيـُد، بعضفا

ٺ ٺ ٿ ﴿:  اهلل وٓ يجقز أن تمكؾ الؿقتة إٓ لؿضطٍر كؿا قال

 .[226: إكعام] ﴾ٿٿ

  َطْبدِ  وأما حديث
ِ
ـِ ُطَؽْقؿٍ  اهلل   َأَتاَكا ِكَتاُب َرُسقلِ »: َقاَل  ڤ ْب

ِ
َٓ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َأْن 

َٓ َطَصب ـْ اْلَؿْقَتِة بِنَِهاٍب َو
 .(1)«َتـَْتِػُعقا مِ

                                                                                       

(، وقال 3523(، وابـ ماجف )2416(، والرتمذي )7176(، والـسائل )7214أخرجف أبق داود ) (1)
= 
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 .يف آستػادة مـ جؾقد الؿقتة ملسو هيلع هللا ىلص وقد رخص الـبل، ففق حديث ضعقػ

، (1)«َفاْكَتَػْعُتْؿ بِفِ َهالَّ َأَخْذُتْؿ إَِهاَبَفا َفَدَبْغُتُؿقُه »: ڤفػل حديث ابـ طباس 

 .أخرجف مسؾؿ

 .[65: الؿائدة] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿: قال تعالك، ويستثـك مقتة البحر

قال : قال ڤ بـ طؿر ويف الحديث طـ، بلن صعام البحر هق الؿقتة: ققؾ

وإما ، والحقتان، فالجراد: فلما الؿقتتان، أحؾت لـا مقتتان ودمان»: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل

 .والصحقح فقف الققػ، (2)«والؽبد، فالطحال: الدمان

وٓ يشرتط فقف 7 ٕكف كػس غقر سائؾة7 فالجراد وإن كان مقتة َبر ففق حالل

 .الذكاة

 :سهِ أنٌ حلِ خٓضٜش ايبشش ٚنًب ايبشش 

إكؿا : قال مالؽ، أو كؾب البحر، واختؾػ بعضفؿ فقؿا يسؿك بخـزير البحر

طـد الـاس فال تؾحؼ  وهق صحقح أن هذه أسؿاء مـ، هذه أسؿاء مـ طـدهؿ

 .الحققان البحري أحؽام الحققان الربي

 :سهِ ايذداز ٚايًشِ املجًر املظتٛس َٔ بالد ايهفاس 

سقاًء يف ذلؽ ، الؾحقم الؿستقردة مـ بالد الؽػار، ويدخؾ يف الؿقتات

وَيؾحؼ بف حتك الجالتقـ الذي ، أو الدكؿاركل، أو الػركسل، الدجاج الربازيؾل

 .الجقؾلُيصـع مـف 
                                                                                       

= 
(: ويف ثبقتف خالف كبقر بقـ العؾؿاء، لؽـ الراجح طـدكا صحتف 225يف الضعقػة: ) اإلمام إلباين 

 (.35)رقؿ « إرواء الغؾقؾ يف تخريج أحاديث مـار السبقؾ»كؿا حؼؼـاه يف كتابـا 

 (.353مسؾؿ يف صحقحف ) أخرجف (1)

 (.1615يف اإلرواء ) (، وصححف اإلمام إلباين 3327(، وابـ ماجف )64/ 1أخرجف أحؿد ) (2)
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 :«َواْلِخـِْزيرِ »: قْلُ

وُيضرب ، حققان سقئ الِخؾؼة وسقئ الُخُؾؼ، هق الحققان الؿعروف الذمقؿ

، ويخربون أن مـ ابُتؾل بلكؾ لحؿ الخـزير أكف يؽقن ديقًثا، بف الؿثؾ يف الدياثة

تجد أهنؿ ، وهذا أمر مالحظ يف بالد الؽػار التل اكتشر فقفا لحؿ الخـزير

أسؾقب ما ، والزوجة لفا صديؼ، مجؾس واحد والزوج لف صديؼةيجتؿعقن يف 

 .كعقذ باهلل - ورضقتف الخـازير، وٓ رضقتف الؼرود، رضقتف الؽالب

 :سهِ بٝع اخلٓضٜش 

وهق ، ففق حرام7 وٓ أكؾف بلي وجف مـ القجقه، وٓ شراؤه، ٓ يجقز بقعف

 .رجس مـ طؿؾ الشقطان

 :سهِ دًذ اخلٓضٜش إرا ُدبؼ 

 .وجؾده مثؾ جؾد اإلكسان، طؾقف أهؾ التحؼقؼ أكف ٓ جؾد لفوالذي 

ومع ذلؽ يتؾذذ  - اهلل سبحان - حتك أكف دائًؿا مـؽس الرأس، ويلكؾ الجقػ

وهؿ بعقدون طـ ، الذيـ يزطؿقن أهنؿ أتباع الؿسقح - اهلل قاتؾفؿ - بف الـصارى

 .ديـ الؿسقح

قال ، ڤ أبل هريرةفنن الؿسقح أول ما يـزل يؼتؾ الخـزير كؿا يف حديث 

  رسقل
ِ
َـّ َأْن َيـِْزَل فِقُؽؿْ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل بـ َمْرَيَؿ َحَؽًؿا  َوالَِّذي َكْػِسل بقده َلُققِشَؽ

ِؾقَب َوَيْؼُتَؾ اْلِخـِْزيرَ   .متػؼ طؾقف، (1)«ُمْؼِسًطا َفَقْؽِسَر الصَّ

 :سهِ ػعش اجلٓضٜش 

 واختؾػقا يف شعر الخـزير هؾ يستػاد مـف؟
                                                                                       

 (.266(، ومسؾؿ يف صحقحف )1111أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)
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ـ ، العؾؿاء إلك أكف يؾحؼ بلصؾففذهب كثقر مـ  وذهب بعض أهؾ العؾؿ كالحس

وربؿا تجد فرشاة لألسـان أو كحق ذلؽ ُتصـع مـ شعر ، وإوزاطل وغقره إلك أكف يباح

 .والحؿد هلل رب العالؿقـ، لؽـ إولك التـزه طـ هذا الحققان وما يؽقن مـف، الخـزير

 : «َوإَْصـَامِ »: قْلُ

 :سهِ بٝع األصٓاّ 

 :بقعف إصـام ٕمقرٍ  اهلل  ومؿا حرم

، اهلل أن ُيؿَتفـ ويفان مـ دون وحؼ ما ُطبِدَ ، اهلل مـ دون أهنا ُتعَبد: إول

 .ومسارطة يف إغالء ثؿـفا، وشراء إصـام رفعة لفا

لؿا دخؾ مؽة أول ما بدأ بف تؽسقر  ملسو هيلع هللا ىلص والـبل، اهلل فقفا مضاهاة خؾؼ: الثاين

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ﴿: اهلل  وجعؾ يتؾقا ققل، إصـام

 .[52: اإلسراء] ﴾ڻ

ـِ َطبَّاسٍ ، ولؿ يدخؾ مؽة حتك مسحت مـفا الصقر ـْ اْب   ڤ فَع
َّ
: ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ الـَّبِل

َقَر فِل اْلَبْقِت َلْؿ َيْدُخْؾ َحتَّك َأَمَر بَِفا َفُؿِحَقْت َوَرَأى إِبَْراِهقَؿ َوإِْسَؿاِطقَؾ » ا َرَأى الص  َلؿَّ

ُم َفَؼاَل  َٓ َْز ْٕ اَلم بَِلْيِديِفَؿا ا ِم َقطُّ ، اهللُ  َقاَتَؾُفؿْ َطَؾقِْفَؿا السَّ َٓ َْز ْٕ  إِْن اْستَْؼَسَؿا بِا
ِ
 .(1)«َواهلل

وٓ الؿتاجرة ، فإصـام ٓ يجقز بقعفا أن الؿتاجرة فقفا تشبف بالؽػار: الثالث

ٓ سقؿا ، ُتؽَسر أو غقر ذلؽ فحؼفا أن، أو أثار، فقؿا يسؿك بالرتاث سقاءً ، فقفا

 .(2)«الصقرة الرأس فنذا قطع الرأس فال صقرة»: ملسو هيلع هللا ىلص لؼقل الـبل: رؤوسفا
                                                                                       

 (.3361أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)

لإلسؿاطقؾل يف « الجامع الصغقر»يف  طزاه السققصل(: 2612يف الصحقحة ) قال اإلمام إلباين  (2)

وبقض لف الؿـاوي، فؾؿ يتؽؾؿ طؾك إسـاده بشلء، وقد وقػت طؾك سـده طؾك ضفر القرقة إولك « معجؿف»

بـ الػضؾ  لؾعؼقؾل بخط بعض الؿحدثقـ، أخرجف مـ صريؼ طدي« الضعػاء»مـ الجزء الحادي طشر مـ 
= 
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 :نُذٖٛشات اسهِ بٝع األصٓاّ قطّع 

واختؾػ بعض أهؾ العؾؿ إذا كان الصـؿ ٓ يباع طؾك أكف صـؿ ولؽـ يباع 

والصحقح أكف ٓ ، إذا كان مصـقًطا مـفا، أو كحق ذلؽ، طؾك أكف مـ الؿجقهرات

، ٓ سقؿا الذهبقة، أو الـؼقد، وما كان مـ الصقر لألصـام يف الُبُسط، يجقز بقعف

 .ك ذلؽ سبقاًل فقـبغل لإلكسان أن يغقر ما استطاع إل، والػضقة

 :ايفشم بني األصٓاّ ٚاألٚثإ 

 .وٓ طؽس، فؽؾ صـؿ وثـ، إصـام وإوثان بقـفؿا طؿقم وخصقص

 .أو صقر، أو حققانٍ ، ما كان طؾك صقرٍة مشخصة مـ إكسانٍ : إذ أن الَصـَؿ

 .أو قبة، أو قرب، أطؿ مـ ذلؽ فؼد يؽقن طؾك صقرة وقد يؽقن جبؾ: والقثـ

 :(2236) قال الحافظ ابـ حجر 

َْصـَاِم َطَدُم اْلَؿـَْػَعِة اْلُؿَباَحِة َفَعَؾك َهَذا إِْن َكاَكْت بَِحْقُث » ْٕ ُة فِل مـع بقع ا َواْلِعؾَّ

افِِعقَِّة َوَغْقِرِهْؿ  ـَ الشَّ
إَِذا ُكِسَرْت ُيـَْتَػُع بُِرَضاِضَفا َجاَز َبْقُعَفا ِطـَْد َبْعِض اْلُعَؾَؿاِء مِ

َْكَثُر َطَؾك  ْٕ ـْ َبْقِعَفا لِْؾُؿَباَلَغِة َوا َ َط
اِهُر َأنَّ الـَّْفل اْلَؿـِْع َحْؿاًل لِؾـَّْفِل َطَؾك َضاِهِرِه َوالظَّ

ُؿَفا الـََّصاَرى َوَيْحُرُم  تِل ُتَعظِّ ْؾَباُن الَّ فِل التَّـِْػقِر َطـَْفا َوَيْؾَتِحُؼ بَِفا فِل اْلُحْؽِؿ الص 

 ـها .«َكْحُت َجِؿقِع َذلَِؽ َوَصـَْعُتفُ 
  َيا َرُسقَل : َفِؼقَؾ »: قْلُ

ِ
 :«َأَرَأْيَت ُشُحقَم اْلَؿْقَتِة ؟، اهلل

، وإصـام، والخـزير، الحؽؿ يف تحريؿ بقع الخؿر والؿقتة بعد أن أخذوا
                                                                                       

= 
. ثؿ قال: فنذا كان السـد إلقفؿا صحقحا، ڤ وابـ طؾقة جؿقعا طـ أيقب طـ طؽرمة طـ ابـ طباس

الحديث، وفقف: « أتاين جربيؾ...»يف حديث أبل هريرة:  ملسو هيلع هللا ىلصفالسـد صحقح. ثؿ قال: ولؽـ يشفد لف ققلف 

، ففذا صريح يف أن قطع رأس الصقرة أي «فؿر برأس التؿثال الذي يف البقت يؼطع فقصقر كفقئة الشجرة...»

 .التؿثال الؿجسؿ يجعؾف كال صقرة
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 .الؿقتة وهق ما يذاب مـفا اهلل طؾقفؿ طـ شحقم سلل الصحابة رضقان

ـُ »: قْلُ ُػ ُف ُيْطَؾك بَِفا السُّ ـُ بَِفا اْلُجُؾقدُ ، َفنِكَّ  : «َوُيْدَه

، لتجـبفا الصداء ودخقل الؿاء، يطؾك هبا السػـ، أي يستػاد فقفا غقر إكؾ

 .أي طـد دباغتفا، وُيدَهـ هبا الجؾقد

 : «َوَيْسَتْصبُِح بَِفا الـَّاُس »: قْلُ

 .أي يضعقهنا يف مصابقحفؿ حقث كاكقا يققدون الؿصابقح بالزيت

 : «َحَرامٌ ُهَق ، ٓ»: قْلُ

أي ٓ يجقز استخدام الحرام أو آستػادة مـف ٕن ذلؽ مدطاة إلك الحرص 

وآضطرار شلء ، سًدا لؾذريعة ملسو هيلع هللا ىلص فـفاهؿ الـبل، طؾك هذه الؿقتة الؿحرمة

 .صارئ ٓ يمثر

 :سهِ عظاّ املٝت١ 

فذهب جؿفقرهؿ إلك ، واختؾػ العؾؿاء يف آستػادة مـ طظام الؿقتة

ًٓ ، الؿـع  .«هل حرام»: بحديثاستدٓ

ًٓ مـفا أما ما لقس بؿلكقل فال ، وذهب بعضفؿ إلك أن الؿؿـقع ما كان ملكق

وكحق ذلؽ مـ ، وقرن وحقد الؼرن، كاستخدام أكقاب الػقؾة، بلس باستخدامف

 .الؿقتات التل يستخدمفا الـاس يف بعض شموهنؿ

يف دبغ  ملسو هيلع هللا ىلص أما هذا فؼد رخص الـبل، والذي يظفر أن الؿحرم ما كان لألكؾ

ـِ َطبَّاسٍ  ـِ اْب َهاُب َفَؼْد َصُفرَ » ملسو هيلع هللا ىلص اْلؾَّفِ  َقاَل َرُسقُل : َقاَل  ڤ إُُهب فَع  .«إَِذا ُدبَِغ اإْلِ

 .أو غقر الؿلكقل، وهذا طؾك العؿقم سقاًء إهاب الحققان الؿلكقل

ـِ َطبَّاٍس  ـْ اْب ٍة لَِؿْقُؿقَكَة بَِشاةٍ »: َقاَل  ڤلؿا جاء َط َٓ َق َطَؾك َمْق َفَؿاَتْت ، ُتُصدِّ

  َفَؿرَّ بَِفا َرُسقُل 
ِ
َفا »: َفَؼاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َهالَّ َأَخْذُتْؿ إَِهاَبَفا َفَدَبْغُتُؿقُه َفاْكَتَػْعُتْؿ بِِف َفَؼاُلقا إِكَّ
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َؿا َحُرَم َأْكُؾَفا  .(1)«َمْقَتٌة َفَؼاَل إِكَّ

ز استخدام جؾد الؿقتة أو ما يتعؾؼ ، يجقز استخدام طظامفا، وكؿا ُجقِّ

 .بؼروهنا وما يف باهبا

 :«اهللُ اْلَقُفقدَ  َقاَتَؾ »: قْلُ

: اهلل  ومـف ققل، «اهلل سؿرة قاتؾ»: ومـف ققل طؿر، اهلل القفقد أي لعـ
 .[24: طبس] ﴾ک ک گ گ﴿

إذ ، خالًفا لؿا ذهب إلقف الزكديؼ صارق السقيدان، جقاز لعـ الؽػار: ّفُٔ

وهق ، الخطقب طؾك الؿـرب أن تجد، الؿفزلةويؼقل ما هذه ، أكف يؿـع لعـ الؽػار

 مـ أيـ لؽ هذا؟، اهلل القفقد والـصارى يؼقل لعـ

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿: اهلل  كؼقل مـ ققل، هؽذا يؼقل

 ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ
 .[45: الؿائدة]

ـْ َطاِئَشةَ    َأنَّ َرُسقَل ، ڤ َوَط
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـَ »: مِـْفُ َقاَل فِل َمَرِضِف الَِّذي َلْؿ َيُؼْؿ  َوالـََّصاَرى اتََّخُذوا ُقُبقَر  اهللُ اْلَقُفقدَ  َلَع

 .ُمتََّػٌؼ َطَؾْقفِ . (2)«َأْكبَِقائِِفْؿ َمَساِجَد 

 :رنش طبب تظ١ُٝ ايٝٗٛد بٗزا االطِ 

وققؾ سؿق يفقًدا ، والقفقد هؿ الؿـسقبقن إلك يفقدا مـ أبـاء يعؼقب

وقد رأيت هذا يف مطار فـزويال ، يفتزون، لتفقدهؿ أي أهنؿ طـد قراءة التقراة
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هًزا يتؼارب ، ويفتزان بشدة مع مشقفؿا، حقث رأيت اثـقـ مـفؿا يؼرآن التقراة

، ولفذا حذر العؾؿاء قارئ الؼرآن مـ الفز وتعّقد هذه الػعؾة الؼبقحة، مـ الركقع

 .الؿلخقذة مـفؿ

ققمف ما  وما طالج كبل مـ إكبقاء، والقفقد أمؽر وأخبث وأحسد إمؿ

 .ُطقلَِج القفقد

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ٓسقؿا برسقل، وأصحاب مؽر، وأصحاب حسد، وهؿ ققم ُبفت

وسحروه حتك ، ومؽروا بف وتؿإوا طؾك تسؾقؿ الؿديـة لعدوه، لؼتؾف مؽروا بف

 .كان يخقؾ إلقف أكف يليت الشلء وٓ يلتقف

قُه حتك أن مقتف    .كان بسبب ذلؽ السؿ الذي استشرى يف بدكف وَسؿ 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  ا ُفتَِحْت َخْقَبُر ُأْهِدَيْت لَِرُسقلِ »: َأكَُّف َقاَل  ڤفَع   َلؿَّ
ِ
َشاٌة  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

  فِقَفا َسؿٌّ َفَؼاَل َرُسقُل 
ِ
ـْ اْلَقُفقِد َفُجِؿُعقا َلُف  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـْ َكاَن َها ُهـَا مِ اْجَؿُعقا لِل َم

  َفَؼاَل َلُفْؿ َرُسقُل 
ِ
 َطـُْف َفَؼاُلقا َكَعْؿ إِكِّل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

َّ
ٍء َفَفْؾ َأْكُتْؿ َصاِدقِل

ْ
ـْ َشل ُؾُؽْؿ َط

َسائِ

  َيا َأَبا اْلَؼاِسِؿ َفَؼاَل َلُفْؿ َرُسقُل 
ِ
ـْ َأُبقُكؿْ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َقاُلقا َأُبقَكا ُفاَلٌن َفَؼاَل  َم

  َرُسقُل 
ِ
َأْكُتْؿ : َفَؼاَل َهْؾ ، ْرَت َفَؼاُلقا َصَدْقَت َوَبرِ  َكَذْبُتْؿ َبْؾ َأُبقُكْؿ ُفاَلنٌ : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـْ َشْلٍء إِْن َسَلْلُتُؽْؿ َطـْفُ  َفَؼاُلقا َكَعْؿ َيا َأَبا اْلَؼاِسِؿ َوإِْن َكَذْبـَاَك َطَرْفَت  َصاِدِقلَّ َط

  َقاَل َلُفْؿ َرُسقُل ، َكِذَبـَا َكَؿا َطَرْفَتُف فِل َأبِقـَا
ِ
ـْ َأْهُؾ الـَّارِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل قَفا َفَؼاُلقا َكُؽقُن فِ  َم

  َيِسقًرا ُثؿَّ َتْخُؾُػقَكـَا فِقَفا َفَؼاَل َلُفْؿ َرُسقُل 
ِ
َٓ َكْخُؾُػُؽْؿ فِقَفا  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  

ِ
اْخَسُئقا فِقَفا َواهلل

ـْ َشْلٍء إِْن َسَلْلُتُؽْؿ َطـْفُ : ُثؿَّ َقاَل َلُفؿْ ، َأَبًدا َهْؾ َفَؼاَل ، َقاُلقا َكَعؿْ  َفَفْؾ َأْكُتْؿ َصاِدِقلَّ َط

اَجَعْؾتُ  اِة َسؿًّ ل َهِذِه الشَّ
َفَؼاُلقا َكَعْؿ َفَؼاَل َما َحَؿَؾُؽْؿ َطَؾك َذلَِؽ َفَؼاُلقا َأَرْدَكا إِْن  ْؿ فِ

اًبا َكْسَتِريُح مِـَْؽ  كَ ، ُكـَْت َكذَّ  .(1)«َوإِْن ُكـَْت َكبِقًّا َلْؿ َيُضرَّ
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 ڤ بـ معاذ حؽؿ سعد اهلُل  وقد حؿد، فؽؿ لفؿ مـ الؿقاقػ السقئة

بقـف وبقـ  ملسو هيلع هللا ىلص ٕهنؿ حقـ جاء إحزاب لغزو الؿديـة كان الـبل، ورضقففقفؿ 

وطؿؾقا خـدًقا يف ، أن تمتك الؿديـة مـ خؾػفا القفقد طفٌد ومقثاق وضؿـ

، فبقـؿا هؿ طؾك ذلؽ تؿإ القفقد مع الؽػار إلدخالفؿ مـ الشؼ أخر، مؼدمتفا

 :بؿا حؽؿ ڤ بـ معاذ فقفؿ سعد فحؽؿ، وُكؼض العفد

ـِ  َكَزَل َأْهُؾ ُقَرْيَظَة َطَؾك ُحْؽِؿ َسْعدِ »: َيُؼقُل  ڤ َأَبل َسِعقٍد اْلُخْدِريَّ فعـ  ْب

 
 
ـْ اْلَؿْسِجِد َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص ُمَعاٍذ َفَلْرَسَؾ الـَّبِل

ا َدَكا مِ إَِلك َسْعٍد َفَلَتك َطَؾك ِحَؿاٍر َفَؾؿَّ

ِء َكَزُلقا َطَؾك ُحْؽِؿَؽ  َفَؼاَل  ُققُمقا إَِلك َسقِِّدُكْؿ َأْو َخْقرُِكؿْ لأِْلَْكَصاِر  َٓ َفَؼاَل َتْؼُتُؾ  َهُم

ُفْؿ َقاَل    َقَضْقَت ِبُحْؽؿِ ُمَؼاتَِؾَتُفْؿ َوَتْسبِل َذَراِريَّ
ِ
 .(1)«بُِحْؽِؿ اْلَؿِؾِؽ َوُربََّؿا َقاَل  اهلل

ھ ے ے ۓ ۓ ﴿: وقال تعالك يف بقان بغضفؿ لإلسالم وأهؾف

﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ 

 ﴾   ﮾ ﮿ ﯀﯁     
 .[51: الؿائدة]

 .ومـ إلقف، وهذه أية خاصة بالـجاشل

ولفؿ رؤوس أمقال ، وأغؾب الؿصارف العالؿقة تابعة لفؿ، وهؿ أكؾة الربا

ومديـة بروكسقؾ الؿشفقرة بتجارة ، ويف القسرت يقْكَقـ، كثقرة يف البـؽ الدولل

 .وتجارة الذهب تؽاد تؽقن لؾقفقد، إلؿاس

أخبث الؿخؾققات فنذا ما قرب طـدك رائحتف ربؿا ومع ذلؽ هؿ مـ 

 .ٕهنؿ ٓ يغسؾقن كثقر مـ أمتعتفؿ، تزطجؽ
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َم َطَؾْقِفْؿ ُشُحقَمَفا إنَّ »: قْلُ ا َحرَّ  :«اهللَ َلؿَّ

ۉ ې ې ې ﴿: قال تعالك، اهلل طؾقفؿ الشحؿ أن يلكؾقه حرم 

ې ى ىائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 

 .[275: إكعام] ﴾ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ ی ی یی جئ حئ

 :«فجؿؾقه»: قْلُ

 .وجفزوه لالستخدام، أي أذابقه

 :«ُثؿَّ َباُطقُه َفَلَكُؾقا َثَؿـَفُ »: قْلُ

، والذي حرم أكؾفا حرم ثؿـفا، وإكؿا أكؾـا الثؿـ ؿقالقا كحـ لؿ كلكؾ الشح

 .يف حديث ابـ طباس، كؿا تؼدم اإلشارة إلقف

 :ٚيف احلذٜح َٔ ايفٛائذ 

ٕن الخؿر كان حالٌل يف أول ، كاسخ ٕولف ملسو هيلع هللا ىلص الـبلأن آخر حديث : إولك

م، اإلسالم  .ثؿ ُحرِّ

 .سمال أهؾ العؾؿ فقؿا ُيشؽِؾ: الثاكقة

وإٓ ، ٓ مـ حقث الؿـزلة، ترتقب الؿحرمات مـ حقث الضرر: الثالثة

إٓ أن الخؿر ، مـ حقث طبادهتا، وأطظؿ إثًؿا مـ الخؿر، فإصـام أشد خطًرا

 .ويػسدها، لخؿر يغتال العؼقلٕن ا، أكثر إفساًدا

 .فقؿا أراده اإلكسان، وفقف إبداء العذر: الرابعة

ٓ هق »: قال لفؿ ملسو هيلع هللا ىلص فنن الـبل، وفقف ققل الحؼ وطدم الؿحاباة: الخامسة

 .أو لؿ تؽـ هـاك مصؾحة، سقاًء كاكت لفؿ فقف مصؾحة، «حرام

وأغؾب الـاس يتعاصقن الحرام ، أن الؿصؾحة ٓ تحؾ الحرام: السادسة

 .وحرم الؿقسر وفقفا مـافع، حرم الخؿر بدطقى أن فقف مصالح واهلل 
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، ففق الحرام ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ورسقلف فؿا حرمف، وحرم شحقم الؿقتة وفقفا مـافع

 .الؿؿـقع وٓ طربة بؿـافعف بعد ذلؽ

 .وفقف التحذير مـ مشاهبة القفقد والـصارى: السابعة

 .هؿ طؾقف لؿا، وإشفار ما هؿ طؾقف تحذيًرا، أهؾ الباصؾوفقف ذم : الثامـة

مـ إحؽام فنن القفقد غقروا  وٓ تغقر شقئًا، وفقف أن الحقؾ ٓ تجدي: التاسعة

 ًٓ ومذمقمقـ يف ، مذمقمقـ يف حقؾتفؿ اهلل  لفا فؽاكقا طـد الشحقم استحال

 .تعاصقفؿ الحرام

هذه بعض الػقائد ، ترتكاشفار أمر الؿحرمات بقـ الـاس حتك : العاشرة

 .والحؿد هلل
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 درباب ايطًِ

 

[ِِ  [باُب ايطًََّ

l: 

َؾؿِ   .ويؼال السؾػ: السَّ

َؾؿِ   .مـ تسؾقؿ الثؿـ يف الؿجؾس: واشتؼ السَّ

 .مـ تلخقر البضاطة التل سؾؿ ثؿـفا: واشتؼ السؾػ

 :تعشٜف ايظًِ 

 :(3/26قال الؼرصبل يف أحؽام الؼرآن )

َؾؿ َفَؼاُلقا ُطَؾَؿاُؤَكا َرْحَؿةَحدَّ » ة : اهلل َطَؾْقِفْؿ السَّ مَّ ُهَق َبْقع َمْعُؾقم فِل الذِّ

ـٍ َحاِضَرة َأْو َما ُهَق فِل ُحْؽؿَفا إَِلك َأَجؾ َمْعُؾقم َػِة بَِعْق  .َمْحُصقر بِالصِّ

ـْ اْلَؿْجُفقل
ز مِ ة ُيِػقد التََّحر  مَّ َْطَقان ، َفَتْؼِققده بَِؿْعُؾقٍم فِل الذِّ ْٕ َؾؿ فِل ا ـْ السَّ

َومِ

 ، اْلُؿَعقَّـَة
ّ
 مِْثؾ الَِّذي َكاُكقا َيْسَتؾُِػقَن فِل اْلَؿِديـَة ِحقـ َقِدَم َطَؾْقِفْؿ الـَّبِل

ـْ اْلَغَرر، َفنِكَُّفْؿ َكاُكقا َيْسَتؾُِػقَن فِل ِثَؿار َكِخقؾ بَِلْطَقاكَِفا
ـْ َذلَِؽ لَِؿا فِقِف مِ ، َفـََفاُهْؿ َط

َْشَجار َفاَل ُتْثِؿر َشْقًئا إِذْ  ْٕ  .َقْد ُتْخؾِػ تِْؾَؽ ا

َػِة  ـْ اْلَؿْعُؾقم َطَؾك اْلُجْؿَؾة ُدون التَّْػِصقؾ [َوَقْقلفْؿ ] َمْحُصقر بِالصِّ ز َط ، َتَحر 

َٓ ِصَػتَفا اْلُؿعَ   .قَّـَةَكَؿا َلْق َأْسَؾَؿ فِل َتْؿر َأْو ثَِقاب َأْو ِحقَتان َوَلْؿ ُيَبقِّـ َكْقطَفا َو

ـٍ َحاِضَرة  ـِ  [َوَقْقلفْؿ ] بَِعْق ْي ْيـ بِالدَّ ـْ الدَّ
ز مِ  .َتَحر 

تِل َيُجقز َتْلِخقر  [َوَقْقلفْؿ ] َأْو َما ُهَق فِل ُحْؽؿَفا  ـِ َوالثَّاَلَثة الَّ ـْ اْلَقْقَمْق
ز مِ َتَحر 
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َؾؿ إَِلْقفِ  بَِشْرٍط َوبَِغْقِر َشْرط ، َذلَِؽ اْلَؼْدرَفنِكَُّف َيُجقز َتْلِخقره ِطـْدَكا ، َرْأس َمال السَّ

َٓ َيُجقز اِْشتَِراصف َطَؾْقَفا، لُِؼْرِب َذلَِؽ   .َو

ْفتَِراق
ِ
ـْ اْلَعْؼد َوآ َؾؿ َط  َتْلِخقر َرْأس َمال السَّ

ّ
َٓ اْلُؽقفِل  َو

ّ
افِِعل ، َوَلْؿ ُيِجْز الشَّ

ْرِف   .َوَرَأْوا َأكَُّف َكالصَّ

ـِ ُمْخَتؾَِػاِن بَِلَخّص َأْوَصاففَؿاَوَدلِقؾـَا َأنَّ اْلَبابَ  ْرف َبابف َضقِّؼ َكُثَرْت ، ْق َفنِنَّ الصَّ

َؾؿ َفنِنَّ َشَقائِب اْلُؿَعاَماَلت َطَؾْقِف َأْكَثر ُروط بِِخاَلِف السَّ  .فِقِف الش 

 .َوَاهلل َأْطَؾؿ

ز َمْعُؾقم َأَجؾ إَِلك َوَقْقلفؿْ  ـْ  َتَحر  َؾؿ مِ  اْلَؿْشُفقر َطَؾك َيُجقز َٓ  َفنِكَّفُ  اْلَحاّل  السَّ

 .َوَسقَْلتِل

ََجؾ اْلَؿْجُفقل الَِّذي َكاكُقا فِل ْٕ ـْ ا
ز مِ ََجؾ بِاْلَؿْعُؾقِم َتَحر  ْٕ اْلَجاِهؾِقَّة  َوَوْصػ ا

 ـها. «ُيْسؾُِؿقَن إَِلْقفِ 
َؾؿ  .ثابت بالؽتاب والسـة واإلجؿاع، والسَّ

ٻ ٻ پ پ پ  ٱ ٻ ٻ﴿:  اهلل فؼد قال: أما الؽتاب

 .[151: البؼرة] ﴾پ ڀڀ

 .وقد استدل بعؿقم هذه أية جؿاهقر العؾؿاء طؾك أهنا يف السؾؿ

 .فحديث ابـ طباس الذي ذكره الؿصـػ يف الباب: وأما بالسـة

َأْرَسَؾـِل َأُبق ُبْرَدَة »: قال، بـ مجالد وهؽذا ما يف البخاري طـ محؿد

  َوَطْبدُ 
ِ
اٍد إَِلك  اهلل ـُ َشدَّ ِـ  َطْبدِ ْب ْحَؿ ـِ َأْبَزى َوَطْبدِ  الرَّ   ْب

ِ
ـِ َأبِل َأْوَفك َفَسَلْلُتُفَؿا  اهلل ْب

َٓ ُكـَّا ُكِصقُب اْلَؿَغاكَِؿ َمَع َرُسقلِ  َؾِػ َفَؼا ـْ السَّ   َط
ِ
ـْ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

َفَؽاَن َيْلتِقـَا َأْكَباٌط مِ

ِعقرِ  ْلِم َفـُْسؾُِػُفْؿ فِل اْلِحـَْطِة َوالشَّ ك َقاَل ُقْؾُت  َأْكَباِط الشَّ بِقِب إَِلك َأَجٍؾ ُمَسؿَّ : َوالزَّ
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 َٓ ـْ َلُفْؿ َزْرٌع َقا ـْ َذلَِؽ : َأَكاَن َلُفْؿ َزْرٌع َأْو َلْؿ َيُؽ  .(1)«َما ُكـَّا َكْسَلُلُفْؿ َط

مع تجاٍر  ملسو هيلع هللا ىلص ففذا حديٌث داٌل طؾك أهنؿ كاكقا يتعامؾقن بالسؾؿ يف زمـ الـبل

وهق غالب ، والزبقب، والشعقر، البضاطات الحـطةيف أكقاع مـ ، يلتقن مـ الشام

 .ما ُيجَؾب يف ذلؽ الزمان

، والؿالبس، والجقآت، ويف هذا الزمـ البضاطات متـقطة مـفا السقارات

 .إلك غقر ذلؽ، ومقاد البـاء، وأكقاع إصعؿة وإشربة

 :رنش أْٛاع ايبٝٛع 

 :وهل أربعة، البققعقبؾ أن كتؽؾؿ طـ أحؽام السؾؿ يـبغل أن كعؾؿ أكقاع 

 :بٝع ساٍ بجُٔ ساٍ :األٍٚ 

أريد : فتؼقل لصاحب الؿحؾ، كلن تؽقن ذهبت إلك السقق ومعؽ الؿال

 .هذا جائٌز باإلجؿاع، كاولتف وكاولؽ، بعشرة ألػ: هذا الشلء بؽؿ ؟ قال

 :بٝع ساٍ مبؤدٌ ايجُٔ :ايجاْٞ 

 بؽؿ تعطقـل هذه: كلن تدخؾ إلك السقق وتؼقل لصاحب الؿحؾ

أو ، أططقؽ الؿال يف مدة شفر: قال، أو بخؿسقـ ألًػا، قال بؿائة ألػ، البضاطة؟

 .وهذا جائز، شفريـ

 .- اهلل إن شاء - ويليت أحؽام التؼسقط يف بابف

 :بٝع َؤَدٌ عاٍ :ايجايح 

7 أو إصعؿة، أو الؿالبس، كلن أذهب إلك سقق السقارات، وهذا هق السؾؿ

وطؾك أن تسؾؿ يف ، وبثؿـ معؾقم، بقصػ معؾقمفلققل لؾتاجر أريد بضاطة 

                                                                                       

 (.1167أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)
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 .ثؿ تـاولف الؿال، وقت معؾقم

 :بٝع َؤَدٌ مبؤَدٌ :ايشابع 

 السقارة ممَجؾة غقر مقجقدة - بع مـل سقارة بخؿسة مؾققن ديـ: كلن تؼقل

 .ٕكف بقع الديـ بالديـ7 ففذا حرام، - والخؿسة الؿؾققن غقر مقجقدة -

 :ػشٚط دٛاص بٝع ايظًِ 

وتؽؾؿ ، ذكرها صاحب الؿغـل، واشرتط العؾؿاء لجقاز السؾؿ ستة شروط

 :طؾقفا بؽالم كثقر

 .أن يؽقن الُؿسؾَّؿ فقف مؿا يـضبط بالصػة كقاًل أو وزًكا أو غقر ذلؽ - 1

ُيضبط بالصػة كقاًل : أن إول، ويختؾػ طـ إول، أن ُيضبط بصػاتف - 2

 .أو غقر ذلؽ، أو كقعٍ ، أو صعؿٍ ، ُيضبط بصػاتف مـ لقنٍ : والثاين، أو وزًكا

7 أو بالعدد، أو بالقزن، بالؽقؾ إن كان مؽقاًل ، معرفة مؼدار الُؿسؾَّؿ فقف - 3

 .حتك ٓ يؼع بعد ذلؽ الخالف

 .أن يؽقن معؾقم إجؾ - 4

بحقث ٓ ُتسؾؿ يف شلء قد ، أن يؽقن الؿسؾؿ فقف طام القجقد يف محؾف - 5

 .يليت الققت وما تجده

 .بض الثؿـ كاماًل وقت السؾؿ وقبؾ التػرقأن يؼ - 6

 :(3/261قال الؼرصبل يف أحؽام الؼرآن )

َٞ ِتِظَع١»  ِٖ َٚ َٗا  ًَف ِفٝ ُُِدَت َٚاْي َٗا  ِٝ ًَ ُُتََّفل َع ًَِ اْي  :ِفٞ ُػُشٚط ايظَّ

َؾؿ، ِستَّة فِل اْلُؿْسَؾؿ فِقفِ   .َوَثاَلَثة فِل َرْأس َمال السَّ

تَّة الَّتِل فِل  ا السِّ ة: اْلُؿْسَؾؿ ِفقفِ َأمَّ مَّ َوَأْن ، َوَأْن َيُؽقن َمْقُصقًفا، َفَلْن َيُؽقن فِل الذِّ
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ًرا اًل ، َيُؽقن ُمَؼدَّ ََجؾ َمْعُؾقًما، َوَأْن َيُؽقن ُمَمجَّ ْٕ َوَأْن َيُؽقن َمْقُجقًدا ، َوَأْن َيُؽقن ا

ََجؾ ْٕ  .ِطـْد َمَحّؾ ا

ا الثَّاَلَثة الَّتِل فِل َرْأس َمال  َؾؿَوَأمَّ ًرا، َفَلْن َيُؽقن َمْعُؾقم اْلِجـْس: السَّ  .كَْؼًدا، ُمَؼدَّ

م َّٓ الـَّْؼد َحَسب َما تََؼدَّ ُروط الثَّاَلَثة الَّتِل فِل َرأْس اْلَؿال ُمتََّػؼ َطَؾقَْفا إِ  ـها. «َوَهِذهِ الش 
 :فائذ٠ ايظًِ يًتادش ٚيًُؼرتٟ 

أو قد ، غقر مقجقدة يف السققفؼد تؽقن البضاطة التل يريدها : أما الؿشتري

فقذهب 7 يؽقن غقر محتاج إلك البضاطة يف هذا الققت ولق بؼل الؿال معف لـػد

 .إلك التاجر ويعطقف الؿال ويشرتي مـف البضاطة

فقستػقد مـف يف شراء 7 أكف يستػقد مـ هذا الؿال فتؿؾَّؽف: وفائدة التاجر

 .وغقر ذلؽ مـ إشقاء، وصدقة، ورهـ، بضاطات

 :تٓبٝٗات 

 .ٓ يجقز السؾؿ يف الذهب والػضة وما يف باهبؿا مـ الربقيات: إول

 .كلن تشرتي سقارة سؾؿت فقفا، ٓ يجقز بقع السؾؿ قبؾ قبضف: الثاين

ـْ َأَقاَل ُمْسِؾًؿا»: ملسو هيلع هللا ىلص لؼقل الـبل، يجقز اإلقالة يف السؾؿ: الثالث اهللُ  َأَقاَلفُ ، َم

 .(1)«َطْثَرَتُف َيْقَم اْلِؼَقاَمةِ 

 

 

  

                                                                                       

، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام ڤ( طـ أبل هريرة 1266(، وابـ ماجف )3758أخرجف أبق داود ) (1)

 (، وقال فقف: هذا حديث صحقح.2358برقؿ ) القادطل 
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 اهلل املد١ٜٓ ِٖٚ  قدّ زضٍٛ»: رحدٜح

 د«...ٚايطٓتني، ايط١ٓ: ٜطًفٕٛ يف ايجُاز

 

ـْ َطْبدِ  - 276   )َط
ِ
ـِ َطبَّاسٍ  اهلل   َقِدَم َرُسقُل »: َقاَل  ڤ ْب

ِ
َوُهْؿ ، اْلَؿِديـَةَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـَةَ : ُيْسِؾُػقَن فِل الثَِّؿارِ  ـِ َوالثَّالَث ، السَّ ـَتَْق ـْ َأْسَؾَػ فِل َشْلٍء : َفَؼاَل ، َوالسَّ َم

 .((1)«إَلك َأَجٍؾ َمْعُؾقمٍ ، َوَوْزٍن َمْعُؾقمٍ ، َفْؾُقْسِؾْػ فِل َكْقٍؾ َمْعُؾقمٍ 

l: 

 .لبقان ما بقب طؾقف مـ جقاز السؾؿ: احلدٓث ساق املصيف 

  َقِدَم َرُسقُل »: قْلُ
ِ
 :«اْلَؿِديـَةَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 .أي يف هجرتف التل هاجر إلقفا

 .وكحقه، والشراء، بالبقع، معامؾة الـاس يف الجاهؾقة واإلسالم: ّفُٔ

، وأما تسؿقتفا بقثرب فؼد كسخ، أو صابة، تسؿقة الؿديـة هبذا آسؿ: ّفُٔ

 .ملسو هيلع هللا ىلص وقد هنك طـف الـبل

 :«َوُهْؿ ُيْسِؾُػقنَ »: قْلُ

 .أي ُيسؾؿقن وهق الَسؾؿ الؿذكقر آكػا

 :«فِل الثَِّؿارِ »: قْلُ

 .وغقر ذلؽ، والَحب، ثؿر الـخؾ كؾؿة طامة يدخؾ فقفا

                                                                                       

 (.2587(، ومسؾؿ يف صحقحف )1163أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)
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ـَةَ »: قْلُ ـِ َوالثَّالَث ، السَّ ـََتْق  :«َوالسَّ

 ولؽـ، بحقث ٓ يؽقن الققت معؾقًما يف السؾؿ، لقس معـك ذلؽ الرتدد

وبعضفؿ ُيسؾؿ إلك ، وبعضفؿ ُيسؾؿ إلك السـتقـ، بعضفؿ ُيسؾؿ إلك السـة

 .الجؿقعفالققت معؾقم طـد ، وبعضفؿ بقـ ذلؽ، ثالث سـقات

ـْ َأْسَؾَػ فِل َشْلءٍ »: قْلُ  .أي مؿا يجقز فقف السؾػ: «َم

 .مؿا بابف الؿؽقالت: «َفْؾُقْسِؾْػ فِل َكْقٍؾ َمْعُؾقمٍ »: قْلُ

 .مؿا بابف الؿقزوكات: «َوَوْزٍن َمْعُؾقمٍ »: قْلُ

پ پ ﴿: أي إلك زمـ محدد كؿا قال تعالك: «إَلك َأَجٍؾ َمْعُؾقم»: قْلُ

 .[151: البؼرة] ﴾پ

مع أهنؿ اتػؼقا جؿقًعا طؾك أن هذه أية يف ، وهـا مسللة اختؾػ فقفا أهؾ العؾؿ

 .[151: البؼرة] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ﴿: السؾؿ

 :سهِ ايذٜٔ إىل غري أدٌ 

وتؼقل ، بحقث أكؽ تذهب إلك رجؾ مـ الـاس، هؾ يجقز الديـ لغقر أجؾ

 أريد مـؽ مائة ألػ إلك مقسرة ؟

ًٓ بأيةفجؿفقر العؾؿاء  ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿: يشرتصقن إجؾ استدٓ

 .[151: البؼرة] ﴾ٻ پ پ پ پ ڀڀ

إلك : فال بد أن تؼقل لف [151: البؼرة] ﴾پ پ پ﴿: والشاهد هق ققلف

 .أو غقر ذلؽ، أو سـة، أو شفريـ، شفر

وأن هذه أية إكؿا هل يف ، وذهب بعض أهؾ العؾؿ إلك أكف ٓ ُيشرتط ذلؽ

 .يظفروهذا الذي ، باب السؾؿ
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ففذا يدل طؾك جقاز 7 اشرتى مـ رجٍؾ فرًسا إلك مقسرة ملسو هيلع هللا ىلص وٕن الـبل

ؾؿ، والسؾػ إلك مقسرة، الؼرض  .وإن كان الؾػظ متؼارب، ولقس باب السَّ

 .والحؿد هلل رب العالؿقـ، [158: البؼرة] ﴾ائ ەئ ەئوئ﴿: اهلل  وقال
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 درباب ايشسٚط يف ايبٝع

 

 [باُب ايشُّسِٚط يف ايبِٝع]

l: 

 .[25: محؿد] ﴾جئ حئ مئىئ﴿: الشروط جؿع شرط وهق العالمة قال تعالك

 .وشروط البقع الزام أحد الؿتبايعقـ أخر ما ٓ يؾزمف

: اهلل  وإصؾ يف الشرط الحؾ ويجب القفاء بالصحقح مـف لؼقل
 [2: الؿائدة] ﴾ژ ژ ڑ ڑ کک﴿

 :ايؼشٚط اجلائض٠ أٚ املُٓٛع١ يف ايبٝع 

 .فالؿممـقن طـد شروصفؿ ويجب القفاء بففؿا كان جائًزا 

وإن كان ، اهلل ففق باصؾ وما كان مـ شرط مؿـقع فؽؾ شرط لقس يف كتاب

فقجب ، وٓ يؾزم القفاء بف وقد ٓ يجقز، مائة شرط لحديث الباب الذي سقليت

ويؾتزم بؿا يجب طؾقف ويبتعد طؿا هنل ، طؾك الؿسؾؿ أن يحتاط يف بقعف وشرائف

 .طـف وحرم طؾقف
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 خرٜٗا ٚاشرتطٞ هلِ »: رحدٜح

 د«...إمنا ايٛال٤ ملٔ أعتل، ايٛال٤

 

ـْ َطائَِشةَ  - 277 َكاَتْبُت َأْهِؾل َطَؾك : َفَؼاَلْت : َجاَءْتـِل َبرِيَرةُ »: َقاَلْت  ڤ )َط

ل ُكؾِّ َطاٍم ُأوِققَّةٌ ، تِْسِع َأَواٍق 
َها َلُفؿْ إْن َأَحبَّ َأْهُؾِؽ َأْن : َفُؼْؾُت . َفَلِطقـِقـِل. فِ ، َأُطدَّ

َفَجاَءْت . َفَلَبْقا َطَؾْقَفا. َلُفؿْ : َفَؼاَلْت ، َفَذَهبَْت َبرِيَرُة إَلك َأْهِؾَفا. َوَوُٓؤِك لِل َفَعْؾُت 

ـْ ِطـِْدِهْؿ َوَرُسقُل    ِم
ِ
َفَلَبْقا ، إكِّل َطَرْضُت َذلَِؽ َطَؾك َأْهِؾل: َفَؼاَلْت . َجالٌِس  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

َشُة الـَّبِلَّ . َلُفُؿ اْلَقٓءُ إَّٓ َأْن َيُؽقَن 
ُخِذيَفا َواْشَترِصِل َلُفُؿ : َفَؼاَل . ملسو هيلع هللا ىلص َفَلْخَبَرْت َطائِ

ـْ َأْطَتَؼ . اْلَقٓءَ  َؿا اْلَقُٓء لَِؿ   ُثؿَّ َقاَم َرُسقُل . َفَػَعَؾْت َطائَِشةُ . َفنِكَّ
ِ
ل الـَّاسِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

، فِ

ا َبْعُد : ُثؿَّ َقاَل . اهللَ َوَأْثـَك َطَؾْقفِ  َفَحِؿَد  َفَؿا َباُل ِرَجاٍل َيْشَترُِصقَن ُشُروًصا َلْقَسْت . َأمَّ

 ؟ ُكؾُّ َشْرٍط َلْقَس فِل كَِتاِب  فِل كَِتاِب 
ِ
 َفُفَق َباصٌِؾ َوإِْن َكاَن ِماَئَة َشْرطٍ  اهلل

ِ
. اهلل

 َأَحؼُّ  َقَضاءُ 
ِ
 َأْوَثُؼ  َوَشْرطُ . اهلل

ِ
ـْ أَ . اهلل َؿا اْلَقُٓء لَِؿ  .((1)«ْطَتَؼ َوإِكَّ

l: 

 .لبقان الشروط يف البقع: احلدٓث  املصيف ساق 

وهذا قد يؼع ، يف هذا الحديث ما كان طؾقف الـاس مـ صؾب العقن مـ غقرهؿ

والسعة بدون مسللٍة وٓ ، ٓ سقؿا مـ أصحاب الجدة، يف كؾ زمان ومؽان

 .مغقثوبريرة كاكت جارية مزوجة تحت ، وإكؿا هق دٓلٌة وطرض، استشراف
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وتلبك أن تعقد  ،ويبؽل، فؾؿا ُطتؼت جعؾ مغقث يتتبعفا مـ مؽان إلك مؽان

ـِ َطبَّاسٍ : إلقف ـِ اْب : َأنَّ َزْوَج َبِريَرَة َكاَن َطْبًدا ُيَؼاُل َلفُ »: ڤ فعـد البخاري َط

 ، «لِْحقَتِفِ ُمِغقٌث َكَلكِّل َأكُْظُر إَِلقِْف َيُطقُف َخْؾَػَفا َيبْؽِل َوُدُمقُطُف َتِسقُؾ َطَؾك 
 
 ملسو هيلع هللا ىلص َفَؼاَل الـَّبِل

ـْ ُبْغِض َبرِيَرَة ُمِغقًثا»: لَِعبَّاسٍ  ـْ ُحبِّ ُمِغقٍث َبرِيَرَة َوِم َٓ َتْعَجُب ِم َفَؼاَل ، «َيا َطبَّاُس َأ

 
 
 َتْلُمُركِل؟ َقاَل  َيا َرُسقَل : َقاَلْت  «؟َلْق َراَجْعتِفِ »: ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل

ِ
َؿا َأَكا َأْشَػعُ »: اهلل ، «إِكَّ

 .(1)َٓ َحاَجَة لِل فِقفِ : َقاَلْت 

وأن إمر ٓ ، وتػريؼفا بقـ إمر الـبقي وبقـ الشػاطة، وهذا يدل طؾك فؼففا

 .أو اإلباحة، ٓسقؿا إذا لؿ تؼرتن بف قريـة تدل طؾك آستحباب، يجقز مخالػتف

 :ٚيف ػأْٗا أْٗا ْضيت ثالخ طٓٔ :فائذ٠ 

ـْ َأْطَتَؼ : إولك  .اْلَقُٓء لَِؿ

، وقال هل طؾقفا صدقة ملسو هيلع هللا ىلص فربؿا أكؾ الـبل، أهنا كاكت تلتقفا الصدقة: الثاكقة

ق طؾقف ، ڤومتػؼ طؾقف طـ طائشة ، ولـا هدية هبذا ُيعؾؿ أن اإلكسان إذا ُتصدِّ

 .أو شراء، أو بقًعا، أو ططقةً ، هديةً ، صار مؾؽف يتصرف فقف، بؿال

وجاز ، جاز لفا أن تبؼك معف أن الجارية إذا ُطتَؼت وكان زوجفا طبًدا: الثالثة

 .وٓ شلء طؾقفا، لفا أن تػارقف

 :«َكاَتْبُت َأْهِؾل َطَؾك تِْسِع َأَواٍق »: قْلُ

 طؾك أن تدفع لفؿ تسع أواق مـ ذهب، أي طؿؾت معفؿ مؽاتبة أن يحرروها

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿: قد أمر بنطاكة الُؿؽاتِب واهلل 

 .[33: الـقر] ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ
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 : «َطَؾك تِْسِع َأَواٍق »: قْلُ

 .فبعضفؿ ثؿـف أغؾك مـ بعض، دل طؾك أن العبقد واإليؿاء يختؾػقا بلثؿاهنؿ

ل ُكؾِّ َطاٍم ُأوِققَّةٌ »: قْلُ
 :«فِ

ـٍ ، ويجقز أن ُتَعد لف كؼًدا، جقاز تػريؼ الدفع لدى الؿؽاتب: فُٔ يف مقص

 فنن سؾؿان الػارسل، غقرهإٓ إذا تعاون معف  لؽـ قد يشؼ ذلؽ طؾك العبد، واحد

إكؿا ، حقـ كاتب القفقدي طؾك أربعة طشر أوققة وطؾل غراسة ثالثة مائة فسقؾة ڤ

، حقث قام بغراس الػسقؾ ملسو هيلع هللا ىلص بالؿفاجريـ وإكصار ومعفؿ الـبل اهلل  أطاكف

 .فجعؾ ُيبارك لف فقف حتك أدى ما طؾقف، مـ الذهب وأططاه كقاة

 : «َفَلِطقـِقـِل»: قْلُ

مـفا  اهلل  وآستعاكة بغقر، العقن فقؿا يستطقع طؾقف العبد صؾب: فُٔ

أو غائٍب بؿعـك ، أو جـٍل ، فؿا كان مـ استعاكة مـ مؼبقرٍ ، ومـفا الؿؿـقع، الجائز

وٓ يجقز أن ُتصرف ، ففل استعاكة شركقة، وٓ حل، وٓ قادر، غقر حاضر

 .جائزةٌ  قادر ففل، حاضرٍ ، وإن كاكت آستعاكة مـ حٍل ، اهلل  لغقر

َما َكاَن  َواهللُ فِل َطْقِن اْلَعْبدِ »: كؿا يف حديث، بنطاكة العبد اهلل  وقد أمر

 .ڤرواه مسؾؿ طـ أبل هريرة ، (1)«فِل َطْقِن َأِخقفِ  اْلَعْبُد 

 .فضقؾة التعاون طؾك الرب والتؼقى: ّفُٔ

 .وتػريج كربتف، فضقؾة اإلطاكة لؾؿسؾؿ يف قضاء حاجتف: ّفُٔ

َها َلُفؿْ »: قْلُ  :«إْن َأَحبَّ َأْهُؾِؽ َأْن َأُطدَّ

 فنهنــــا، لؿا تعقـ طؾقف مـ الؿال دفعة واحدة، جقاز تؼديؿ الؿؽاتب: فُٔ
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دفعتفا لفؿ يف مجؾٍس : قالت ڤ وطائشة، شارصتفؿ طؾك تسع سـقـ

 .لفؿ معدودة كامؾة ومعـك أطدها هـا أكاولفا، واحد

ولفذا لؿ ُيؿـع ، شرٌط جائز، ڤ طائشةجقاز الشرط يف البقع فشرط : ّفُٔ

 .ولفذا ُمـع مـف، وشرصفؿ شرٌط باصؾ، مـف

 :«َوَوُٓؤِك لِل َفَعْؾُت »: قْلُ

َٓ »: وجاء يف الحديث، أي أن القٓء لؿـ أطتؼ ُء ُلْحَؿٌة َكُؾْحَؿِة الـََّسِب  َٓ اْلَق

َٓ ُيقَهُب   .(1)«ُيَباُع َو

ما يجقز لؽ أن تؼقل وٓؤك لزيد ، أو طبًدا، بؿعـك أكؽ إذا أطتؼت جارية

 .إن كان كاللة، ٕن القلل يرث مـ مقٓه، بحقث أكف يرثف

 : «َفَذَهَبْت َبرِيَرُة إَلك َأْهِؾَفا»: قْلُ

وأن الؼقل ، وفقف مراجعة صاحب البقع، استئؿار الجارية ٕسقادها: فُٔ

 .بقـ الـاسواإلقالة جائزة ، وفقف جقاز الؿراجعة يف أمٍر قد ُفرغ مـف، ققلف

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة    َقاَل َرُسقُل : َقاَل ، ڤفَع
ِ
ـْ َأَقاَل ُمْسِؾًؿا َأَقاَلفُ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل اهللُ  َم

 .أخرجف أبق داود، (2)«َطْثَرَتفُ 

 .فؾقس طؾقف حرج، لؽـ إذا لؿ يرَض البائع بؼبقل البضاطة

 :«َفَلَبْقا َطَؾْقَفا»: قْلُ

 .يؽقن القٓء لفؿأي مـعقها مـ ذلؽ واشرتصقا أن 
                                                                                       

لبقفؼل ( وكذا ا7/372(، ومـ صريؼ الشافعل أخرجف الحاكؿ )2131أخرجف اإلمام الشافعل ) (1)

 (، وقال فقف: صحقح.2555برقؿ ) (، وهق يف اإلرواء لإلمام إلباين 28/161)

(، وهق يف 76/ 1(، والحاكؿ )173/ 4(، وابـ حبان )1266(، وابـ ماجف )3758أخرجف أبق داود ) (2)
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 : «َفَلَبْقا إَّٓ َأْن َيُؽقَن َلُفُؿ اْلَقٓءُ »: قْلُ

 .وغقر ذلؽ، وكسبةً ، ووٓءً ، أي إرًثا

َشُة الـَّبِلَّ »: قْلُ
 :«ملسو هيلع هللا ىلص َفَلْخَبَرْت َطائِ

 .وفقف صرح السمال طؾك العالؿ، شؽقى الؿرأة طؾك زوجفا: فُٔ

 : «ُخِذيَفا َواْشَترِصِل َلُفُؿ اْلَقٓءَ »: قْلُ

ثؿ هل تريد القٓء لفا ، اخُتؾِػ يف هذه الؾػظة وقالقا كقػ تشرتط لفؿ القٓء

يشرتصقن ، أي ادفعل طـفا واتركقفؿ وشلهنؿ، فؼال بعضفؿ بلن هذه الؾػظة مدرجة

 .ووٓؤها لؽؿ، ولقس معـك ذلؽ أهنا تؼقل اشرتيتفا مـؽؿ، ما يشاؤون مـ الشروط

ومع ذلؽ قد ُأطؾت هذه الؾػظة بلهنا ، فنن هذا قد يؽقن ضاهره غقر محؿقد

إكؿا أمرها أن تلخذها وٓ  ملسو هيلع هللا ىلص والصحقح أن الـبل، أو ققل طروة، مـ ققل هشام

 .تبالل بؿا جاء مـ شروصفؿ

ـْ َأْطَتَؼ »: قْلُ َؿا اْلَقُٓء لَِؿ  :«َفنِكَّ

 أو شرط غقر، أي أن القٓء لؾؿعتؼ سقاًء شرط الُؿعتؼ أن يؽقن القٓء لف

 .هذه الؿسللة تعقد لؾؿعتؼ، يؽقن القٓء لفالؿعتؼ أن 

كؿا يؼقلقن إكؿا الطالق ، فنكؿا القٓء لؿـ أطتؼ، حصر القٓء فقف: ّفُٔ

كؿا أكف ٓ يصؾح أن ، فال يصؾح أن يطؾؼ الرجؾ زوجة غقره، لؿـ قبض بالساق

أما يف باب القٓء ، إٓ أكف يف باب الطالق تؼع القكالة، لغقر الؿعتؼ يؽقن القٓء

 .إٓ أن يؽقن مـ باب استؾؿ لل ما خرج مـف، فؾقس هـاك وكالة

وجقاز التعريض إذ أهنا لؿ تصرح لفؿ أن ، جقاز الحقؾة الشرطقة: ّفُٔ

 .وإكؿا جاءت بؾػٍظ فقف تعريض، القٓء لفؿ
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  ُثؿَّ َقاَم َرُسقُل »: قْلُ
ِ
ل الـَّاسِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 :«فِ

كان كثقًرا ما يؼقم  ملسو هيلع هللا ىلص لؾقٓء والـبلوهق صؾبفؿ ، ومـؽًرا لفذا الؿـؽر، أي خطقبًا

 .أو مقضًحا لؿا ُأجؿؾ مـ إحؽام الشرطقة، مبقـًا لؿا يؼع مـ الؿخالػات الشرطقة

 .وجقب إمر بالؿعروف طؾك العؾؿاء وغقرهؿ مؿـ هق يف شلهنؿ: ّفُٔ

 .اهلل  فضقؾة تذكقر الـاس بطاطة: ّفُٔ
ففق مـ العام ، يف الؿؽانأن الـاس الؿراد هبؿ الصحابة الذيـ هؿ : ّفُٔ

 .الذي يراد بف الخصقص

وٓ بلس أن ، أن الؿقطظة والخطبة يـبغل أن يؽقن القاطظ فقفا قائًؿا: ّفُٔ

ـِ َسْعٍد َقْد  َأنَّ َكَػًرا َجاُءوا إَِلك َسْفؾِ »: فػل الصحقحقـ طـ َأبِل َحاِزمٍ ، يجؾس ْب

ـْ َأيِّ ُطقٍد ُهَق ؟ 
ـْ َأيِّ ُطقٍد ُهَق َتَؿاَرْوا فِل اْلِؿـَْبِر مِ

َْطِرُف مِ َٕ  إِكِّل 
ِ
َفَؼاَل َأَما َواهلل

ـْ َطِؿَؾُف َوَرَأْيُت َرُسقَل    َوَم
ِ
َل َيْقٍم َجَؾَس َطَؾْقفِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َقاَل َفُؼْؾُت َلُف َيا َأَبا َطبَّاٍس ، َأوَّ

ْثـَا َقاَل    َأْرَسَؾ َرُسقُل : َفَحدِّ
ِ
اَر » :إَِلك اْمَرَأٍة مـ إْكَصار ملسو هيلع هللا ىلص اهلل اْكُظرِي ُغاَلَمِؽ الـَّجَّ

ُؿ الـَّاَس َطَؾْقَفا ُثؿَّ َأَمَر بَِفا ، َفَعِؿَؾ َهِذِه الثَّاَلَث َدَرَجاٍت ، «َيْعَؿْؾ لِل َأْطَقاًدا ُأَكؾِّ

  َرُسقُل 
ِ
ـْ َصْرَفاِء اْلَغاَبةِ ، َفُقِضَعْت َهَذا اْلَؿْقِضعَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 مِ
َ
 .(1)«َفِفل

فنن آرتػاع طؾك الـاس يف الؿجؾس ممداه ، ومـف الجؾقس طؾك الؽرسل

 .إلك إيصال الؽالم إلك آخر الحؾؼة

 .وهق أبؾغ يف معرفة الؿدرس لؿـ حقلف مـ الطالب

 : «اهللَ َوَأْثـَك َطَؾْقفِ  َفَحِؿَد »: قْلُ

الخطب  أو، سقاًء كاكت خطبة الجؿعة، والثـاء، أن الخطب تبدأ بالحؿد: فُٔ
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 .الؿستحبة

 .وإجاللف، وتعظقؿف، مع حبف، محاسـ الؿحؿقد هق ذكر: والحؿد

: قال، ڤوالدلقؾ طؾك ذلؽ حديث أبل هريرة ، هق تؽرار الحؿد: والثـاء

ـِ : اهلل  يؼقل»: قال الـبل  ـَ َطْبِدي كِْصَػْق اَلَة َبْقـِل َوَبْق ، َقَسْؿُت الصَّ

، [2: الػاتحة] ﴾پ پ پ پ﴿: َفنَِذا َقاَل اْلَعْبُد ، َولَِعْبِدي َما َسَلَل 

 .(1)«[3 : الػاتحة] ﴾ٻ ٻ﴿: َوإَِذا َقاَل ، َحِؿَدكِل َطْبِدي: اهللُ َتَعاَلك َقاَل 

ا َبْعُد »: قْلُ  :«َأمَّ

ٍء ، أما بعد استحباب مجقئ الخطقب بؼقلف: فُٔ
ْ
وتؼديرها مفؿا يؽـ مـ َشل

 .بعد فنكف كذا

 ؟ َلْقَسْت فِل كَِتاِب َفَؿا َباُل ِرَجاٍل َيْشَترُِصقَن ُشُروًصا »: قْلُ
ِ
 : «اهلل

ج الؽالم مخرج أكف يخاصب الرجال وٓ ماكع أن يؽقن الخطاب ، خرَّ

 .لؾرجال والـساء

وغقر ذلؽ ما كاكت ، والـؽاح والعتؼ، أن الشروط الؿعتربة يف البقع: ّفُٔ

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل اهلل وسـة رسقل ملخقذة مـ كتاب

أن يؽقن ذلؽ طؾك وفؼ ما يف أن القاجب طؾقفؿ يف بقعفؿ وشرائفؿ : ّفُٔ

 .والسـة، الؽتاب

 .أن الؽتاب والسـة مستقطبة لجؿقع الشرع: ّفُٔ

اهلل والؿراد بف هـا الؼرآن وهق إضافة صػة إلك  إضافة الؽتاب إلك: ّفُٔ

 .الؿقصقف
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 َفُفَق َباصٌِؾ  ُكؾُّ َشْرٍط َلْقَس فِل كَِتاِب »: قْلُ
ِ
 :«اهلل

وٓ ، بؿا ٓ ضرر، الؿقافؼة لؾؽتاب والسـةأن الشروط الؿعتربة هل : فُٔ

ما  اهلل هـا والؿراد بؽتاب، والعتقؼ، وطؾك الؿعتؼ، ضرار طؾك البائع والؿشرتي

فنن الشروط مـفا ما هق ، اهلل اهلل وهق مؽتقب الؿراد بف شرع، هق أطؿ مـ الؼرآن

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ومـفا ما هق يف سـة رسقل، اهلل يف كتاب

 :«ففق باصؾ»: قْلُ

مـ طؿؾ طؿال لقس طؾقف أمركا ففق »: ملسو هيلع هللا ىلص مردود طؾك صاحبف لؼقل الـبلأي 

 .والباصؾ هق الضائع، «رد

 :«َوإِْن َكاَن ِماَئَة َشْرطٍ »: قْلُ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴿: اهلل  هذا مـ باب الؿبالغة كؼقل

 .[58: التقبة] ﴾پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ

معـاه أن الشرط ولقس ، أو بؿرات، فؿعـاه أن الشرط باصؾ سقاًء كان بؿرةٍ 

 .فنن مػفقم العدد ٓ طربة بف طـد العؾؿاء، يتؽرر مائة مرة

 .قام يف هذه الؿقطظة مغضًبا ملسو هيلع هللا ىلص فنن الـبل، الغضب يف الؿقطظة: ّفُٔ

 َأَحؼُّ  َقَضاءُ »: قْلُ
ِ
 اهلل أي حؽؿ: «اهلل

 أي حؽؿ وأمر، [13: اإلسراء] ﴾ڳ ڳ ڳ﴿: قال تعالك

 .بف وُيؼدمأي أحؼ أن ُيعَؿؾ : «أحؼ»: قْلُ

 َأْوَثُؼ  َوَشْرطُ »: فُٔ
ِ
 :«اهلل

ففل ، أي أن الشروط الؿعتربة هل الشروط الؿقجقدة يف الؽتاب والسـة

 .[261: إكعام] ﴾ڦ ڦ ڄڄ﴿: قال تعالك، وثقؼة ويجب القفاء هبا

ـْ َأْطَتَؼ »: قْلُ َؿا اْلَقُٓء لَِؿ  ڤ بقاٌن لؿا تؼدم مـ أن القٓء لعائشة: «َوإِكَّ
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 .بـػسف إذا أراد القٓء يعتؼ هق وأن صاحب العبد، بريرةطؾك 

هذا الذي ساق الؿصـػ مـ أجؾف الحديث طؾك أن الشرط الؿعترب يف البقع 

وقد ، والشرط غقر الؿعترب ما خالػ الؽتاب والسـة، ما وافؼ الؽتاب والسـة

فقف  وأن الشرط أو الثـقة إن لؿ يؽـ، والثـقة يف حقـف، تؽؾؿـا طؾك بعض الشروط

 .وإن كان فقفا غرر فؾقست بجائزة، غرر ففل جائزة

أو ، أو الغرفة الػالكقة، فؾؽ أن تؼقل بعتؽ طؿاريت هذه إٓ الؿجؾس الػالين

 .ففذا ٓ يجقز، الساحة الػالكقة أما أن تؼقل بعتؽ هذه الشؼة أو هذه العؿارة إٓ غرفة

هذه الؿزرطة إٓ شجرة أو بعتؽ هذه الؿزرطة إٓ شجرة هذا ٓ يجقز لؽـ بعتؽ 

 .واهلل الؿقفؼ، ففذا يجقز وسقليت مزيد بقان ذلؽ، التػاح الؿقجقدة يف مؽان كذا
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 ، أْ٘ نإ ٜطري ع٢ً مجٌ»: رحدٜح

ٕ ٜطٝب٘، فأعٝا  د«...فًخكين، فأزاد أ

 

ـْ َجابِرِ  - 278 ـِ َطْبدِ  )َط   ْب
ِ
ُف َكاَن َيِسقُر َطَؾك َجَؿٍؾ : ڤ اهلل َفَلَراَد َأْن ، َفَلْطَقاَأكَّ

: ُثؿَّ َقاَل ، َفَساَر َسْقرا َلْؿ َيِسْر ِمْثَؾفُ ، َوَضَرَبفُ ، َفَدَطا لِل ملسو هيلع هللا ىلص َفَؾِحَؼـِل الـَّبِلُّ ، ُيَسقَِّبفُ 

َواْسَتْثـَْقُت ِحْؿالَكُف إلَك ، َفبِْعُتُف بُِلوِققَّةٍ ، بِْعـِقفِ : ُثؿَّ َقاَل ، ٓ: ُقْؾُت ، بِْعـِقِف بُِقِققَّةٍ »

ا َبَؾْغُت ، َأْهِؾل ، َفَلْرَسَؾ فِل إْثرِي، ُثؿَّ َرَجْعُت ، َفـََؼَدكِل َثَؿـَفُ ، َأَتْقُتُف بِاْلَجَؿؾِ : َفَؾؿَّ

 .((1)«َفُفَق َلَؽ ، َأُتَراكِل َماَكْسُتَؽ ُٔخَذ َجَؿَؾَؽ ؟ ُخْذ َجَؿَؾَؽ َوَدَراِهَؿَؽ : َفَؼاَل 

l: 

 .واإلقالة يف البقعلبقان الُثـَْقا : احلدٓث ساق املصيف 

 .وقد ساق لف اإلمام البخاري ومسؾؿ طدة مـ الطرق، هذا حديٌث طظقؿ

ويف أبقاب ، ما يصؾح أن يؽقن يف دٓئؾ الـبقة: وفقف مـ الػقائد والعؾقم

ويف الفبة ويؽقن كذلؽ ، ويف البقع والشراء، ويف فضقؾة الؿركب الفـل، الجفاد

ْجَت »: ملسو هيلع هللا ىلص ٕن فقف قال لف الـبل7 يف الـؽاح ؟ بِؽًرا أو ثقًِّبا: َكعؿ قال: ؟ ُقْؾُت تزوَّ

إنَّ لل أخقاٍت أحَبْبُت : ُقْؾُت ، ففالَّ جاريًة ُتالِطُبفا وُتالِطُبَؽ : ثقًِّبا قال: ُقْؾُت : قال

َـّ  َج َمـ تجَؿُعف َـّ قال أْن أتزوَّ َـّ وتُؼقُم طؾقف ُطف َؽ قاِدٌم فنذا قِدْمَت : وُتؿشِّ أَما إكَّ

 .«َس الَؽقْ  فالَؽْقَس 
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 :ٚفٝ٘ َٔ ايفٛائذ 

: مرفقًطا ملسو هيلع هللا ىلصوقد صح طـ رسقل اهلل  أكف دلقؾ يف جقاز اإلقالة: إولك

 .«اهللُ طثَرَتفُ  أقاَل مسِؾًؿا أقال مـ»

وجقاز الشرط إذا لؿ ، ما بقب اإلمام طؾقف وهق آستثـاء يف البقع: الثاكقة

 .يؽـ مخالًػا لؾؽتاب والسـة

كؿا أكف يجقز تؼديؿ الثؿـ وتلخقر ، وتلخقر الثؿـجقاز بقع السؾعة : الثالثة

 .- كؿا تؼدم يف باب السؾؿ - السؾعة

إلك غقر ذلؽ مـ إبقاب التل ، التجاوز يف باب البقع والشراء: الرابعة

 .يصؾح أن يؽقن هذا الحديث فقفا

ُف َكاَن َيِسقُر َطَؾك َجَؿٍؾ َفَلْطَقا»: قْلُ  :«َأكَّ

فلصبح ثؼقاًل متلخًرا طـ 7 لحؼف التعب والـصبأي كان راكًبا طؾك جؿؾ قد 

 .جؿال الـاس وطـ أبعرهتؿ

 :«َفَلَراَد َأْن ُيَسقَِّبفُ »: قْلُ

 .أي أراد أن يرتكف مسقًبا ٓ يركب طؾقف

: فالصحابة بعقدون طـف قال تعالك، وأما التسققب الذي كاكت تػعؾف الجاهؾقة

 .[283: الؿائدة] ﴾ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی یی﴿

 .فال ُيركب طؾقف وٓ ُيسـك طؾقف، أن الجؿؾ إذا بؾغ مبؾًغا مـ السـ سقبقهوهق 

 .أو يتصدق بؾحؿف، ويجقز أن ُيذبح ويمكؾ لحؿف

 :«ملسو هيلع هللا ىلص َفَؾِحَؼـِل الـَّبِلُّ »: قْلُ

 .مـ التلخر خؾػ الجققش ملسو هيلع هللا ىلص دلقؾ لؿا كان طؾقف الـبل: فُٔ
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 :لؿ يؽـ يتؼدم الجققش ٕمريـ ملسو هيلع هللا ىلص فنن الـبل

 .لؾؿالئؽةأن ضفره : إول

 .أكف ُيزجل الضعقػ: الثاين

: يف لقؾة مـ الؾقالل كؿا يف حديث أبل قتادة إكصاري ملسو هيلع هللا ىلص ولؿا تلخر الـبل

ما  ڤ فؼال أبق بؽر وطؿر، قد سبؼـا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل قال بعض الصحابة إن رسقل»

وإن يطقعقا أبق بؽر وطؿر  ملسو هيلع هللا ىلص قال الرسقل، «لقتؼدم ويدطؽؿ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل كان رسقل

 .مسؾؿ أخرجف. (1)«يرشدوا

، مصالحفؿ والسعل يف، ما يـبغل أن يؽقن طؾقف إمقر مـ مراقبة الرطقة: ّفُٔ

 .واإلحسان إلقفؿ

 .الؿؽارم مـ هق بؾ ،كؼقصة وٓ بعقب لقس فقف محظقر ٓ بؿا الـاس خدمة أن :ّفُٔ

 .وكرمف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل - ففذا يعد مـ صقب أخالق

 .أو مـ سافر معف يتػؼد شلكف، أو شقخف، أن التابع يستلكس إذا كان أمقره: ّفُٔ

ـ حقث الجدة والسعة، مراطات أحقال الـاس: ّفُٔ  .فنن الـاس تختؾػ أحقالفؿ م

 :«َفَدَطا لِل»: قْلُ

 .فؽلكؿا كشط فؽان يسابؼ بؼقة إبعرة، أي دطا لف ولبعقره بعد أن ضرب بعقره

 .ملسو هيلع هللا ىلص وهذا مـ دٓئؾ كبقة الـبل

وهق أصح  ملسو هيلع هللا ىلص دٓئؾ كبقة الـبل كتاًبا جامًعا يف  وقد ألػ شقخـا مؼبؾ

 .كتاب ُألػ يف الباب

 .اهلل  فنن اإلكسان ٓ غـك لف طـ، فضقؾة الدطاء: ّفُٔ
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 ،وقضاء الحاجات، وسعة إرزاق، أن الدطاء مـ أطظؿ كقؾ الربكات: ّفُٔ

 .ومـ أطظؿ أسباب العالج

كلكؿا  ملسو هيلع هللا ىلص فاكظر إلك هذا البعقر الذي ٓ يستطقع السقر بؿجرد أن دطا لف الـبل

 .كشط مـ طؼاٍل وصار يسابؼ إبعرة

فػقف جقاز 7 وإذا كان هذا الدطاء بطؾب، فضقؾة دطاء الصالح لغقره: ّفُٔ

 .التقسؾ بدطاء الرجؾ الصالح

 :سهِ طًب ايذعاء َٔ ايصاحل 

ـِ ُحـَْقٍػ  وحديث ُطْثَؿانَ : وهذه مسللة مفؿة َأنَّ َرُجالً َضِريَر الَبَصِر »: ڤْب

 
َّ
َوإِْن ِشْئَت َصَبْرَت ، إِْن ِشْئَت َدَطْقُت : اهلَل َأْن ُيَعافَِقـِل َقاَل  اْدعُ : َفَؼاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَأَتك الـَّبِل

ـَ ُوُضقَءُه َوَيْدُطَق بَِفَذا: َقاَل ، َفاْدُطفْ : َقاَل . َفُفَق َخْقٌر َلَؽ  َل َفُقْحِس  َفَلَمَرُه َأْن َيَتَقضَّ

َطاءِ  ُف إَِلْقَؽ  :الد  ُفؿَّ إِكِّل َأْسَلُلَؽ َوَأَتَقجَّ ْحَؿةِ  الؾَّ ٍد َكبِلِّ الرَّ ْفُت ، بِـَبِقَِّؽ ُمَحؿَّ إِكِّل َتَقجَّ

لَّ  ،بَِؽ إَِلك َربِّل فِل َحاَجتِل َهِذِه لُِتْؼَضك لِلَ 
ْعُف فِ ُفؿَّ َفَشػِّ  .(1)«الؾَّ

وهذا تقسؾ ، وبجاهف ملسو هيلع هللا ىلص استدل بف بعضفؿ طؾك جقاز التقسؾ بذات الـبل

 .مؿـقع وهق تقسؾ بدطل

ففذا شرك أكرب مخرج  اهلل  مـ دون ملسو هيلع هللا ىلص فنذا كان التقسؾ بدطاء الـبل

وإذا كان ، يا محؿد اغػر لل! أو ارحؿـل! أو اشػـل!: كلن يؼقل، مـ الؿؾة

 .ففذا تقسؾ بدطل، التقسؾ بجاهف أو بذاتف

 :ٚتٛدٝ٘ احلذٜح 

  أنَّ : إول
َّ
« ُيعافَِقـل أن اهللَ  ادعُ »: فؼال ملسو هيلع هللا ىلصرجاًل ضريَر البصِر أتك الـَّبل
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، لربكة دطقتف7 ملسو هيلع هللا ىلص وكثقر مـ الـاس كاكقا يلتقن الـبل  اهلل سللف أن يدطق

 .ولرجاء استجابتفا

ْعف يفَّ»: أكف قال: الثاين  .فقف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل أن يؼبؾ دطاء الـبل يدطق، «الؾفؿَّ َفَشػِّ

ْعـل فقفالؾفؿَّ »: ويؼقل أن يؼبؾ دطائف يف استجابة   اهلل ويدطق «شػِّ

 .ملسو هيلع هللا ىلص دطاء الـبل

 :«َوَضَرَبفُ »: قْلُ

أو الراحؾة ضربًا يـشطفا طؾك السقر بدون شدة ، جقاز ضرب البعقر: فُٔ

 .وحطؿة

طاِء الُحَطؿةُ  إن»: يؼقل ملسو هيلع هللا ىلص فالـبل  .(1)«شرَّ الرِّ

َؽ ُتجقُعف إكف»: يؼقل ملسو هيلع هللا ىلص والـبل «وُتدئُِبف َشؽك إللَّ أكَّ
(2)

. 

 .فقـبغل لإلكسان أن يحسـ إلك ما تحتف مـ الدواب

 :«َفَساَر َسْقرا َلْؿ َيِسْر ِمْثَؾفُ »: قْلُ

 .أي أسرع

 .وأصبح مسابًؼا لؿا قبؾف مـ الـعؿ، وخرج طـ الؿعتاد بعد أن كان بطقئًا متلخًرا

 :«بِْعـِقِف بُِقِققَّةٍ »: قْلُ

يعرض سؾعتف لؾبقع فؿثاًل لق ركبت جقاز صؾب البقع حتك مؿـ لؿ : فُٔ

فتؼقل ، أو دخؾت بقًتا وأطجبؽ ذلؽ البقت وأكت ذو سعة ويسارة، سقارة

 أتبقع هذا البقت ؟ أو أتبقع هذه السقارة ؟: لصاحبف
                                                                                       

 (.2538أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (1)

 (.1676أخرجف أبق داود ) (2)
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، كعؿ أبقع بؽذا وكذا: وإن قال، لقس طؾقؽ شلء - الحؿد هلل -، ٓ: فنن قال

 .طؾقف لؽ أن تؿاكسف وتشرتي مـف بالثؿـ الذي ُيتػؼ

 :«ٓ: ُقْؾُت »: قْلُ

فنن كان إمر طؾك القجقب ، لقس كؾف طؾك القجقب ملسو هيلع هللا ىلص أن أمر الـبل: فُٔ

ولؽـ طؾؿ أن باب البقع والشراء وما شلكف 7 ٕثؿ ڤ بـ طبداهلل وخالػ جابر

 .«أكتؿ أطؾؿ بلمقر دكقاكؿ»: قال ملسو هيلع هللا ىلص مـ أمقر الدكقا فنن الـبل

 :«بِْعـِقفِ : ُثؿَّ َقاَل »: قْلُ

 .جقاز تؽرار صؾب البقع إذا رغب فقف: فُٔ

 :«(َفبِْعُتُف بُِلوِققَّةٍ »: )قال: قْلُ

 .مؼدار مـ الذهب أو الػضة

ُقدرت بخؿسؿائة وخؿسة  ملسو هيلع هللا ىلص التل كاكت يف زمـ الـبل: والخؿسة إواق

فصارت إوققة القاحدة بلكثر مـ مائة وخؿسة طشر ، وتسعقـ جرام مـ الػضة

 .جراًما أو كحق ذلؽ

 .البقع والشراء ٓ يتؿ إٓ بالؼبقل واإليجابأن : فُٔ

 :«َواْسَتْثـَْقُت ِحْؿالَكُف إَلك َأْهِؾل»: قْلُ

 .وهق جقاز الثـقة الؿعؾقمة، هذه الشاهد مـ سقق الحديث يف الباب

ٓ يِحؾُّ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  لؼقل رسقل، جقاز آستؿتاع بؿؾؽ الغقر إذا أذن: ّفُٔ

َّٓ  ماُل امرٍئ مسؾؿٍ  «كػِسف بطقبٍة مـ إ
(1)

. 

ا َبَؾْغُت »: مـ ققلف، القفاء بالقطد: ّفُٔ  .«َأَتْقُتُف بِاْلَجَؿؾِ : َفَؾؿَّ
                                                                                       

  أخرجف أحؿد، وقد تؼدم. (1)
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َن »: َقاَل ، َفِجْئـَا إَِلك الَؿْسِجِد َفَقَجْدُتُف َطَؾك َباِب الَؿْسِجدِ : ويف لػظ ْٔ آ

ـِ َفَصؾِّ ، َفاْدُخْؾ ، َفَدْع َجَؿَؾَؽ »: َقاَل ، َكَعؿْ : ُقْؾُت  «َقِدْمَت   .(1)«َرْكَعَتْق

 :«َفـََؼَدكِل َثَؿـَفُ »: قْلُ

 .أي دفع إلل الؿال الذي تعقـ طؾقف

 :«َفَلْرَسَؾ فِل إْثرِي، ُثؿَّ َرَجْعُت »: قْلُ

 .أي أرسؾ مـ يرده إلقف

أو لعؾف أراد أن 7 اشرتى البعقر مـ جابر مـ باب الرفؼ بف ملسو هيلع هللا ىلص ولعؾ الـبل

اشرتى الجؿؾ ثؿ شعر بتحرج  ملسو هيلع هللا ىلص أو لعؾ الـبل، يؽرمف بشلء مـ الؿال

 .فؿا أحب أن يلخذ مـف شقًئا بغقر وجفف7 ڤ بـ طبداهلل جابر

 . اهلل هق الذروة يف القرع ويف امتثال أمر ملسو هيلع هللا ىلص والـبل
7 قد اشرتى وصار البقع بقًعا صحقًحا كاجًزا إٓ أكف ترك ذلؽ ملسو هيلع هللا ىلص مع أن الـبل

 .مـ باب اإلحسان

الؿعتزلة ومـ إلقفؿ مـ أصحاب وهذا رد طؾك ، خرب القاحد قبقل: ّفُٔ

 .«َفَلْرَسَؾ فِل إْثِري»: مـ ققلف - وهؿ الؿعتزلة الجدد - حزب التحرير

 .وقبؾ جابر الخرب ولؿ يؼؾ لف أيـ التقاتر، أي أرسؾ شخًصا واحًدا

 :«َأُتَراكِل َماَكْسُتَؽ »: قْلُ

بؾ  ،أي أين ما كؼصتؽ مـ سعر سؾعتؽ، أتظـ أين كؼصتؽ مـ سعر سؾعتؽ ؟ ٓ

 .«َفُفَق َلَؽ ، ُخْذ َجَؿَؾَؽ َوَدَراِهَؿَؽ »: أوفقتفا ثؿـفا ومع ذلؽ خذ جؿؾؽ وكرر طؾقف

 .لؼقلف ودراهؿؽ7 وهذا دلقؾ طؾك أن إوققة كاكت مـ الػضة
                                                                                       

 (.426(، ومسؾؿ يف صحقحف )1864أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)
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 .جقاز اإلحسان إلك الغقر: ّفُٔ

 .«ُخْذ َجَؿَؾؽ»: كؿا تؼدم مـ ققلف، جقاز قبقل الفبة: ّفُٔ

 :أمريـ ملسو هيلع هللا ىلص فؼد وهب الـبل

 .الجؿؾ: إول

 .الدراهؿ: الثاين

 .«َفُفَق َلَؽ »أن مـ ُأططل شقًئا صار مالًؽا لف مـ ققلف : فُٔ

بؿا أكف قد ، وأن يفب ويتصدق، أن يبقع ويبتاع ڤ بـ طبداهلل فقجقز لجابر

 .مؾؽ هذا الؿال

ففذا ققل ٓ دلقؾ ، «وٓ تشرتى، وٓ هتدى، الفدية ٓ تباع»: وأما ققلفؿ

 .التقفقؼوباهلل ، طؾقف
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 ٚال ، ٢ْٗ إٔ ٜبٝع حاضس يباد»: رحدٜح

بٝع ايسدٌ ع٢ً بٝع أخٝ٘، تٓادشٛا  د«...ٚالٜ 

 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ  - 279   َكَفك َرُسقُل »: َقاَل  ڤ )َط
ِ
َوٓ ، َأْن َيبِقَع َحاِضٌر لَِبادٍ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ُجُؾ َطَؾك َبْقِع َأِخقفِ ، َتـَاَجُشقا َوٓ َتْسلَِل ، َيْخُطْب َطَؾك ِخْطَبتِفِ َوٓ ، َوٓ َيبِِع الرَّ

 .((1)«اْلَؿْرَأُة َصالَق ُأْختَِفا لَِتْؽِػَئ َما فِل َصْحَػتَِفا

l: 

 .استشؽؾ بعض أهؾ العؾؿ وجقد هذا الحديث يف الباب

قد ذكر هذا الحديث يف كتاب البققع يف الشروط التل   إٓ أن البخاري

فؼف : )ويف الؿؼقلة الؿشفقرة  البخاريوهذا مـ فؼف 7 ٓ يؾزم القفاء هبا

 .البخاري يف تراجؿف(

 :«َأْن َيبِقَع َحاِضٌر لَِبادٍ »: قْلُ

 .تؼدم الؽالم طؾك هذه الؿسللة

 :«َوٓ َتـَاَجُشقا»: قْلُ

 .بؼصد رفع سعرها ٓ لؼصد الشراء7 تؼدم أكف الزيادة يف سعر السؾعة: والتـاجش

، فنن بقع مـ يزيد يؽقن كؾ الؿشرتيـ، والػرق بقـف وبقـ بقع مـ يزيد واضح

 .إٓ أهنؿ يتـافسقن فقفا، مرادهؿ شراء السؾعة
                                                                                       

 (.2626(، ومسؾؿ يف صحقحف )1278أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)
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ُجُؾ َطَؾك َبْقِع َأِخقفِ »: قْلُ  :«َوٓ َيبِِع الرَّ

قد يؼقل قائؾ هل مـ باب التـاجش أققل ٓ يؾزم أن يؽقن بقع الرجؾ طؾك بقع 

أو ٓ يريد ، بالؽؾقةوذلؽ أن الـاجش قد ٓ يريد البقع 7 أخقف مـ باب التـاجش

لؽـ قد ، أما هذا قد يؽقن يريد السؾعة، لؼصد رفع السؾعة7 وإكؿا فعؾ ذلؽ، الشراء

أو ، دخؾ أخقه يف الشراء ولؿ يؼع بقـف وبقـ صاحب السؾعة الؿػاصؾة إما بتؿام بقع

فقؽقن 7 وذلؽ يبايع، بع مـل: ويليت واحد يدخؾ يف السؾعة وربؿا قال لف، برتك البقع

 .واإلسالم أمر بإخقة وأمر بسد ذرائع التػرق، ضرر وإيغار لؾصدور يف ذلؽ

َـّ  إيَّاكؿ»: ڤ ويف حديث أبل هريرة َـّ أكَذُب الَحديِث ، والظَّ وٓ ، فننَّ الظَّ

بعُضؽْؿ طؾك بقِع  يبِعْ  وٓ، تداَبُروا وٓ تباَغُضقا وٓ، تـاَجُشقا وٓ، تحاَسُدوا

  وُكقُكقا طبادَ ، بعضٍ 
ِ
 .(1)«إخقاًكا اهلل

حتك يؼع بقـفؿ 7 فقفا الرفؼ بالـاس اهلل  فؽثقر مـ الؿعامالت جعؾ

 .وما يـتػع بف الجؿقع7 إخقة

سقاًء حؼ ، وهبذا تعؾؿ أن اإلسالم حريص طؾك أداء الحؼقق إلك أهؾفا

 .البائع أو الؿشرتي

ُجُؾ َطَؾك َبْقِع َأِخقف»: قْلُ  :«َوٓ َيبِِع الرَّ

 .وحؼقق الؿشرتيحؼقق البائع : فُٔ

ُجُؾ »: قْلُّ  :«َوٓ َيبِِع الرَّ

 .وإٓ ٓ تبع الؿرأة طؾك بقع أختفا7 إكؿا خرج مخرج الغائب

، وهل إخقة اإليؿاكقة، والؿؼصقد بإخقة ما هق أطؿ مـ إخقة الـسب
                                                                                       

 (.1653(، ومسؾؿ يف صحقحف )5857أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)
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 .[28: الحجرات] ﴾ۈ ٴۇ ۋ﴿، واإلسالمقة

 :«َوٓ َيْخُطْب َطَؾك ِخْطَبتِفِ »: قْلُ

امرأة قد خطبفا الؿسؾؿ إٓ إذا ردوه أهؾفا بعدم رغبتفؿ فقف أي ٓ يخطب 

 .وكحق ذلؽ

 :«َوٓ َتْسَلِل اْلَؿْرَأُة َصالَق ُأْختَِفا لَِتْؽِػَئ َما فِل َصْحَػتَِفا»: قْلُ

وهق أن كؾ شرط يخالػ ، هذا هق الشاهد مـ سقق الحديث يف الباب

أكا ٓ أتزوج : لت امرأةفؾق قا، الؽتاب والسـة ففق مردود وإن كان مائة شرط

 
ّ
ٕكف شرط 7 هذا الشرط لقس لفا، ففذا الرجؾ إٓ طؾك شرط أٓ يتزوج طؾل

 .يخالػ الؽتاب والسـة

  تزوجفا التل فالكة يطؾؼ أن ٓإ هذا مع أبؼك ٓ أكا الؿرأة قالت أو
ّ
 التل أو ،طؾل

 .الغقر ضؾؿ إلك يمدي ٕكف 7يستؼقؿ ٓ شرط وهذا يجقز ٓ مـفا الطؾب ففذا ،قبؾفا تزوجفا

 .والـفل طـ الغرر، وأداء الحؼقق، فالبقع والشراء قاما طؾك القضقح

وإلك حرمان ، فؿثؾ هذه الشروط ٓ سقؿا يف أمقر البقع قد تمدي إلك الغرر

 .الـاس مؿا هق لفؿ

 :سهِ طًب املشأ٠ طالم أختٗا 

لؿا يؼع إن كان الطؾب ، وأما صؾب صالق الؿرأة ٕختفا ففق حراٌم وٓ يجقز

 ملسو هيلع هللا ىلص وقد كان زوجات الـبل، فقـبغل أن تتصرب7 يف قؾبفا مـ الغقرة أو كحق ذلؽ

 .ومع ذلؽ لؿ يؼع مـفـ هذا الطؾب، اهلل بف طؾقؿ فقفـ مـ الغقرة ما

وأن ، وإن كان الؿؼصقد مـ صؾب الؿرأة بطالق أختفا أن يتػرغ الزوج لف

 .لفا  اهلل كتبفنكف لـ يلتقفا إٓ ما  - كؿا يؼال - يؽقن لفا الؽؾ
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 درباب ايسبا ٚايضسف

 

 [باُب ايسِّبا ٚايضَِّسِف]

l: 

 :ٕمريـ، يضع العؾؿاء هذا الباب يف كتاب البققع

 .أن الصرف يعترب بقًعا: إول

 .يف باب البقع، أن ربا الـسقئة ُيعترب داخاًل : الثاين

 :والربا الذي كان طؾقف أهؾ الجاهؾقة يـؼسٌؿ إلك قسؿقـ

 .ربا الـسقئة - 2    .الػضؾربا  - 1

أو مائة ديـار بؿائة ، فصقرتف أن يبقع مـؽ الديـار بديـاريـ: أما ربا الػضؾ

 .فقؼع التػاضؾ بقـ الجـس القاحد7 ديـار وديـار

 .بـؼٍد إلك أجؾ ففق أن يبقع كؼًدا: وأما ربا الـسقئة

 ففذا ٓ يجقز، ومـف بقع الذهب والػضة بالـؼقد إلك أجؾ

، مائة ريال بؿائة ريال، وٓ يجقز التػاضؾ، الػضؾ ٓبد فقف مـ التساويفربا 

أو مـ فئة الخؿسة ، سقاًء كاكت مـ فئة القرقة القاحدة، ألػ ريال بللػ ريال

 .الريال ما دام مـ طؿؾة واحدة

 .فقجقز التػاضؾ7 وأما إذا اختؾػ الجـسان

وهق التؼابض يف كػس  ،لؽـ ُيشرتط يف جقاز بقع هذا الـقع أن يؽقن يًدا بقد

 .الؿجؾس
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 :ڤ بـ زيد وحجتفؿ حديث أسامة، كابـ طباس، وقد أجاز بعضفؿ ربا الػضؾ

با يف الـَّسقئةِ  إكَّؿا»  .(1)«الرِّ

وكؼؾ بعضفؿ أكف ما زال ، رجع طـ هذه الػتقى ڤ وقد ُذكر أن ابـ طباس

 .ومع ذلؽ ففذا اجتفاٌد مـف، يػتل هبا حتك قبؾ مقتف بعشريـ لقؾة

وإٓ فنن الربا قد ، وتقجقف هذا الحديث أن الربا الصريح القاضح يف الـسقئة

 .يؼع يف غقرها

  :سهِ ايشبا 

ھ ﴿:  اهلل كؿا ذكر أهؾ العؾؿ قال، والربا محرٌم يف جؿقع الشرائع

﮿   ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾

 .[36: الروم] ﴾﯀ ﯁ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿:  اهلل وقال

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڀ ڀ

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

 .[145، 146 : البؼرة] ﴾ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ﴿:  اهلل ثؿ يؼقل

ۓ ﮲﮳ ﮴ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 

ۉ ې ې ېې ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ 

 .[158-145: البؼرة] ﴾ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ

 .صاحبف معرٌض لؾقطقد يف الدكقا وأخرة، ففذه أيات فقفا أن الربا ذكب طظقؿ
                                                                                       

 (.2665أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (1)
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با مـ أكَثر أحٌد  ما» ملسو هيلع هللا ىلص فؼد قال الـبل: أما يف الدكقا َّٓ  الرِّ  أمرِه طاقبةُ  كان إ

ةٍ  إلك  .ڤ بـ مسعقد أخرجف ابـ ماجف طـ. (1)«ِقؾَّ

وققؾ بلكف ، الؿجـقنأو طؾك هقئة ، فؼقؾ إكف يبعث مجـقًكا: وأما يف أخرة

 .ُيصرع كؿا ُيصرع الؿؿسقس لؿا تؼدم يف أية

 .ومقاضع بقـات، مـ أكؾ الربا يف آيات كثقرات  اهلل وقد حذر

 :(1/271يف أضقاء البقان ) قال الشـؼقطل 

َبا مِـُْف َما َأْجَؿَع اْلُؿْسؾُِؿقَن َطَؾك َمـِْعِف َوَلْؿ ُيَخالِْػ » فِقِف َأَحٌد َواْطَؾْؿ َأنَّ الرِّ

َخُر فِل َقْدِر ، َوَذلَِؽ َكِرَبا اْلَجاِهؾِقَّةِ  ْٔ ََجِؾ َطَؾك َأْن َيِزيَدُه ا ْٕ َوُهَق َأْن َيِزيَدُه فِل ا

ـِ  ْي َهِب ، الدَّ َهِب َوالذَّ ـَ الذَّ ةِ ، َوِرَبا الـََّساِء َبْق ِة َواْلِػضَّ َهِب ، َواْلِػضَّ ـَ الذَّ َوَبْق

ةِ  ـَ الْ ، َواْلِػضَّ ِعقرِ ، ُبرِّ َواْلُبرِّ َوَبْق ِعقِر َوالشَّ ـَ الشَّ ـَ التَّْؿِر َوالتَّْؿرِ ، َوَبْق ـَ اْلِؿْؾِح ، َوَبْق َوَبْق

َْرَبَعِة َبْعِضَفا َمَع َبْعضٍ ، َواْلِؿْؾِح  ْٕ ـَ َهِذِه ا  .َوَكَذلَِؽ َبْق

ْجَؿاَع َطَؾك َتْحِريِؿ ِرَبا اْلَػْضؾِ  ـَ ُكؾِّ َواِحٍد ، َوَكَذلَِؽ َحَؽك َغْقُر َواِحٍد اإْلِ َبْق

تَِّة اْلَؿْذُكقَرةِ  ـَ السِّ
 ـها. «مِ

 :طبب حتشِٜ ايشبا 

ٹ ڤ ﴿: أكف مـ أكؾ أمقال الـاس بالباصؾ7 وسبب تحريؿ الربا

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ 

 .[16: الـساء] ﴾چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ

ـِ َطبَّاسٍ  ـْ اْب   َأنَّ َرُسقَل ، ڤ َوَط
ِ
َيا »: َيْقَم الـَّْحِر َفَؼاَل َخَطَب الـَّاَس  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

َفا الـَّاُس َأيُّ َيْقٍم َهَذا َفَليُّ َقاُلقا َبَؾٌد َحَراٌم َقاَل  َفَليُّ َبَؾٍد َهَذاَقاُلقا َيْقٌم َحَراٌم َقاَل  َأيُّ
                                                                                       

 (.1146) (، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل 1146أخرجف ابـ ماجف ) (1)



 
134 

 

  4/جإفــادة ذوي األفهـــام بشرح عمدة األحكام

 

ْؿ َحَراٌم َفنِنَّ ِدَماَءُكْؿ َوَأْمَقاَلُؽْؿ َوَأْطَراَضُؽْؿ َطَؾْقؽُ َقاُلقا َشْفٌر َحَراٌم َقاَل  َشْفرٍ َهَذا

 .(1)«َفَلَطاَدَها مَِراًرا َكُحْرَمِة َيْقِمُؽْؿ َهَذا فِل َبَؾِدُكْؿ َهَذا فِل َشْفرُِكْؿ َهَذا

ـْ َجابِرٍ  ـَ َرُسقُل »: َقاَل  ڤ َوَط   َلَع
ِ
َبا َوُمْمكَِؾُف َوَكاتَِبُف  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َؾ الرِّ

آكِ

 .أخرجف مسؾؿ، (2)«َوَشاِهَدْيِف َوَقاَل ُهْؿ َسَقاءٌ 

 :فأَش ايشبا أَش خطري 

والغالب أهنا ، وقد وضعت البـقك وُيؾبسقن طؾك الـاس أهنا لقست بربقية

حتك ما ُيذكر مـ البـقك اإلسالمقة فعـدها مـ الؿعامالت الربقية ما يـدى ، ربقية

 .- السالمة والعافقة اهلل  كسلل - لف الجبقـ

، وكثقر مـ الؿعامالت، والتجارة، وقد دخؾ الربا يف كثقر مـ أبقاب الصرافة

 .وربؿا سؿل بغقر اسؿف

 :َٚٔ ايطشم املٛص١ً إيٝ٘ 

فقؼقل ، كلن تليت إلقف تريد مـف مؾققن ريال، ما يؼقم بف بعض الؿصارف أن

لؽـ اذهب واخرت البضاطة التل تريد وأكا اشرتيفا ، ما طـدي لؽ مؾققن: لؽ

فقذهب ، مؾققن ريالويختار بضاطة بؼقؿة ، فقذهب الرجؾ إلك السقق، لؽ

ويؽتب طؾك ، مـدوب الؿصرف إلك السقق ويسدد ققؿة البضاطة مؾققن ريال

فعـد ذلؽ لقس مراد ، أو مؾققن وخؿسقـ ألػ ريال، الؿشرتي مؾققن ومائة ألػ

وإكؿا ، ولقس مراد الصراف البقع والشراء يف السؾعة، الصراف اإلطاكة لؾؿشرتي

 .مراده الزيادة الـؼدية التل زادها
                                                                                       

 (.2436أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)

 (.2665أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (2)
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 :سهِ ايصشف 

أو الػضة ، يبقع الذهب بالذهب، ففق يف الجؿؾة حالٌل ، وأما الصرف

إٓ أكف ُيشرتط إذا كاكت مـ جـٍس واحد ، أو العؿؾة القرققة بعؿؾة ورققة، بالػضة

 .يًدا بقد، أن يؽقن مثاًل بؿثؾ

 .وٓ يضر التػاضؾ يف ذلؽ، أن يؽقن يد بقد، وإن كان مـ جـسقـ مختؾػقـ

 :ايشب١ٜٛ األصٓاف 

 :وقد اختؾػ العؾؿاء يف إصـاف الربقية اختالًفا كثقًرا طؾك أققال

 .ويدخؾ يف الؿؽقؾ والؿقزون، فعـد الشافعقة الربا يف الـؼدية: إول

 .وٓ يدخؾ يف باب الؿؽقؾ والؿقزون، وطـد الؿالؽقة الربا يف الـؼدية فؼط: الثاين

 .والؿقزون، ويف الؿؽقؾ، وطـد الحـػقة الربا يف الـؼدية: الثالث

وقد ذهب جؿٌع مـ الؿحؼؼقـ إلك أن الربا ٓ يؽقن إٓ يف إصـاف الربقية 

بـ  وحديث طبادة، وحديث أبل سعقد، بـ الخطاب التل تضؿـفا حديث طؿر

 .اهلل تعالك جؿقًعا وسقليت إن شاء ڤ الصامت

 . وهذا الذي كان طؾقف شقخـا مؼبؾ

أهؾ العؾؿ إلك وققع الربا يف بقع  ذهب بعض: وبسبب هذا آختالف

 .وغقره، ويف بقع الحققان، الؾحؿ

لؿ  ملسو هيلع هللا ىلص لؽـ إذا قؾـا بلن الربا ٓ يؽقن إٓ يف إصـاف الستة التل ذكرها الـبل

 .ُيؿـع التػاضؾ يف غقرها

لؿا جاز لؽ أن تبقع كقؾق حؾبة 7 فؿثاًل لق قؾـا بلن الربا داخٌؾ يف كؾ مقزون

قؾـا 7 لؽـ إذا كان الربا ٓ يدخؾ يف هذا، لعؾة بقـفا القزنٕن ا7 بؽقؾق وربع ذرة

إٓ إذا كان جـسفا واحد ، أو كقؾق باثـقـ كقؾق، لؽ أن تشرتي كقؾق بؽقؾق وكصػ
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 .مؿا كص طؾقف الحديث كالتؿر

  فؼال رسقُل ، جلء بتؿٍر جـقٍب  ملسو هيلع هللا ىلص فنن الـبل
ِ
خقبَر  تؿرِ  أكؾُّ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 يا رسقَل : فؼال. ؟هؽذا
ِ
  ٓ واهلل

ِ
ـِ ، اهلل بالثالثِة ، إكا لـلخُذ الصاَع مـ هذا بالصاَطق

أخرجف مسؾؿ . (1)«ثؿ ابتْع بالدراهِؿ جـقًبا، بِع الجؿَع بالدراهؿِ ، ٓ تػعْؾ : فؼال

 .واهلل الؿقفؼ ڤ طـ أبل سعقد

 

 

  

                                                                                       

(، مـ حديث أبل هريرة، وأبل 2663(، ومسؾؿ يف صحقحف )1182أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)

 .- ڤ -سعقد الخدري 
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ٖا٤، ايرٖب بايٛزم زبا»: رحدٜح ا٤ٚ   ، إالٖ 

 د«،...إال ٖا٤ ٖٚا٤، ٚايرب بايرب زبا

 

ـْ ُطَؿرَ  - 281 ـِ الَْخطَّاِب  )َط   َقاَل َرُسقُل : َقاَل  ڤ ْب
ِ
َهُب بِالَْقِرِق ِرًبا»: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ، الذَّ

ِعقرِ ِربًا، إَّٓ َهاَء َوَهاءَ ، َوالْبُرُّ بِالْبُرِّ ِربًا، إَّٓ َهاَء َوَهاءَ  ِعقُر بِالشَّ  .((1)«إَّٓ َهاَء َوَهاءَ ، َوالشَّ

l: 

 «إٓ َهاَء وَهاءَ  رًبا بالتؿرِ والتؿُر »: وجاء يف رواية

 .وكالهؿا يف الصحقحقـ

َهُب بِاْلَقِرِق ِرًبا»: قْلُ  :«إَّٓ َهاَء َوَهاءَ ، الذَّ

وإذا بقع ذهب بػضة بدون ، أي إذا بقع ذهًبا بذهب مع تػاضؾ بقـفؿا ففق ربا

 .تؼابض ففذا ربا

كان مـ وما ، فالربا يؾحؼ ما هق مـ جـس واحد يف باب التػاضؾ والـسقئة

 .جـسقـ مختؾػقـ مـ الربقيات يف باب الـسقئة

 :«إٓ هاء وهاء، والػضة بالػضة ربا»: قْلُ

ويف ، «بقدٍ  يًدا بؿثؾٍ  مثاًل »: كؿا جاء الرواية إخرى، بؿثؾ يد بقد أي مثاًل 

 .«سقاء بسقاء»: بعضفا

مع ققد إذا  «فبِقعقا كقػ ِشْئُتؿ»، فنذا اختؾػت هذه إصـاف فضة مع ذهب

 .كان يًدا بقد
                                                                                       

 (.2655(، ومسؾؿ يف صحقحف )1237أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)
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 .وهق الػضة، «والَقِرِق بالَقِرِق »: ويف بعض الروايات

 :«إَّٓ َهاَء َوَهاءَ ، َواْلُبرُّ بِاْلُبرِّ ِرًبا»: قْلُ

ولذلؽ ذهب بعضفؿ إلك أكف ٓ 7 وهذه لقست مـ أصـاف الذهب والػضة

 .والشعقر ديـًا، وٓ يباع التؿر، ُيباع الرب

لؽـ أن تباع بؿا ، بذهب أو فضة، أن تباع ديـًا بالـؼديـوالصحقح أكف يجقز 

 .هق مـ جـسفا ٓ يجقز ديـًا أو متػاضاًل 

 .ويؼال لف الؼؿح، هق الحـطة: «َواْلُبرُّ بِاْلُبرِّ »: قْلُ

 .أي مثاًل بؿثؾ ويًدا بقد: «إَّٓ َهاَء َوَهاءَ »: قْلُ

ِعقرِ ِرًبا»: قْلُ ِعقُر بِالشَّ  .معروف: الشعقر: «َوَهاءإَّٓ َهاَء ، َوالشَّ

 .أي مثاًل بؿثؾ: «إَّٓ َهاَء َوَهاء»: قْلُ

 .والحؽؿ شامؾ لجؿقع أكقاطف: «التؿُر بالتؿرِ »: قْلُ

كؿا سقليت يف حديث أبل سعقد الؿقضح : «وٓ يباع حاضر لغائب»: قْلُ

 .لفذا الحديث
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  ال تبٝعٛا ايرٖب بايرٖب إال َجاًل»: رحدٜح

 د«،...تشفٛا بعضٗا ع٢ً بعضٚال ، مبجٌ

 

ـْ َأبِل َسِعقٍد اْلُخْدِريِّ ) - 281   َأنَّ َرُسقَل  ڤ َط
ِ
َهَب »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ٓ َتبِقُعقا الذَّ

َهِب إَّٓ ِمْثاًل بِِؿْثؾٍ  قا َبْعَضَفا َطَؾك َبْعضٍ ، بِالذَّ َوٓ َتبِقُعقا اْلَقِرَق بِاْلَقِرِق ، َوٓ ُتِشػُّ

قا َبْعَضَفا َطَؾك َبْعضٍ ، بِِؿْثؾٍ إَّٓ ِمْثاًل   .(1)«بِـَاِجزٍ  َوٓ َتبِقُعقا ِمـَْفا َغائًِبا، َوٓ ُتِشػُّ

 .«إَّٓ َيًدا بَِقدٍ »: َوفِل َلْػظٍ 

 .«(ِمْثاًل بِِؿْثٍؾ َسَقاًء بَِسَقاءٍ ، إَّٓ َوْزًكا بَِقْزنٍ »: َوفِل َلْػظٍ 

l: 

َهِب »: قْلُ َهَب بِالذَّ  .«إَّٓ ِمْثاًل بِِؿْثؾٍ ٓ َتبِقُعقا الذَّ

 .طشرة بعشرة وهؽذا، جرام بجرام

 .فنكف يؿقز طـفا، وإن قدر أن يف الذهب فصقًصا

قا َبْعَضَفا َطَؾك َبْعضٍ »: قْلُ  :«َوٓ ُتِشػُّ

 .أي ٓ تزيدوا بعضفا طؾك بعض

قا، َوٓ َتبِقُعقا اْلَقِرَق بِاْلَقِرِق إَّٓ ِمْثاًل بِِؿْثؾٍ »: قْلُ َبْعَضَفا َطَؾك َبْعٍض  َوٓ ُتِشػُّ

 :«بِـَاِجزٍ  َوٓ َتبِقُعقا ِمـَْفا َغائًِبا

 .أي ٓ يباع الـؼد ديـًا مـ جـسف أو غقر جـسف
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 «إَّٓ َيًدا بَِقدٍ »: َوفِل َلْػظ

 .«ِمْثاًل بِِؿْثٍؾ َسَقاًء بَِسَقاءٍ ، إَّٓ َوْزًكا بَِقْزنٍ »: َوفِل َلْػظٍ ٍ

إذ أن الؿراد التؼابض فقؿا هق بابف ، وٓ تعارض بقـ هذه إلػاظ جؿقًعا

 .الـسلء والتساوي فقؿا هق بابف التػاضؾ

  فنن الـاس قد تقسعقا، يف هذه الؿسللة  اهلل ويـبغل لؾـاس أن يتؼقا

الؿرُء  يبالِل ٓ زمانٌ  طؾك الـاسِ  يلتل»: ملسو هيلع هللا ىلص كؿا قال الـبل، - اهلل السالمة كسلل -

«بؿا أخَذ الؿاَل أبحالٍل أم بحرامٍ 
(1)

. 
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 اهلل بتُس  دا٤ بالٍ إىل زضٍٛ»: رحدٜح

 د«..،.َٔ أٜٔ يو ٖرا: فكاٍ ي٘، بسْٞ

 

ـْ َأبِل َسِعقٍد الُْخْدِريِّ  - 282   َجاَء باِلٌل إَلك َرُسقلِ »: َقاَل  ڤ )َط
ِ
بَِتْؿرٍ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـَ َلَؽ َهَذا؟ َقاَل باِلٌل : ملسو هيلع هللا ىلص َبْركِلِّ َفَؼاَل لَُف الـَّبِلُّ  ـْ َأْي َفبِْعُت ، َكاَن ِطـَْدَكا َتْؿٌر َرِديءٌ : ِم

َـّبِلُّ   بَِصاٍع لِقَْطَعَؿ ال
ـِ هْ : ِطـَْد َذلَِؽ  ملسو هيلع هللا ىلص َفَؼاَل الـَّبِلُّ ، ملسو هيلع هللا ىلص ِمـُْف َصاَطْق هْ ، َأوَّ بَا، َأوَّ ـُ الرِّ ، َطْق

َبا ـُ الرِّ ـْ إَذا َأَرْدَت َأْن َتْشَترَِي َفبِْع التَّْؿَر بِبَقْعٍ ، ٓ َتْػَعْؾ ، َطْق
 .((1)«ُثؿَّ اْشَترِ بِفِ ، آَخرَ  َوَلؽِ

l: 

 .وهق مـ إحاديث التل يدور طؾقفا باب الربا، هذا حديٌث طظقؿ

 :«َجاَء ِبالٌل »: قْلُ

ومـ السبعة الذيـ أشفروا ، مـ أوائؾ مـ أسؾؿ، وأمف حؿامة، هق ابـ رباح

 .إسالمفؿ وابتؾقا بالًء طظقًؿا

ب يف مؽة طؾك اإلسالم  .أحٌد أحد: طؾك أن يؼقلوٓ يزيد ، وكان ُيعذَّ

 .ڤ أطتؼف أبق بؽر الصديؼ

 .ملسو هيلع هللا ىلص وكان ممذن الـبل

َأْصَبَح »: َقاَل ، ڤ( طـ ُبَرْيَدَة 3556ما روى الرتمذي ): ومـ فضائؾف

  َرُسقُل 
ِ
ًٓ َفَؼاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َيا ِباَلُل بَِؿ َسَبْؼَتـِل إَِلك الَجـَِّة ؟ َما َدَخْؾُت الَجـََّة »: َفَدَطا باَِل
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َّٓ َسِؿْعُت َخْشَخَشَتَؽ َأَماِملَقطُّ  َفَسِؿْعُت َخْشَخَشَتَؽ ، َدَخْؾُت الَباِرَحَة الَجـَّةَ ، إِ

ـْ َذَهٍب ، َأَماِمل ـْ َهَذا الَؼْصُر؟ َفَؼالُقا: َفُؼْؾُت ، َفلََتقُْت َطَؾك َقْصرٍ ُمَربٍَّع ُمْشرٍِف ِم  :لَِؿ

ـَ الَعَرِب  ـْ ُقَرْيشٍ ، َأَكا َطَربِل  : َفُؼْؾُت ، لَِرُجٍؾ ِم ـْ َهَذا الَؼْصُر؟ َقالُقا لَِرُجٍؾ ِم : َفُؼْؾُت  ،لَِؿ

ـْ َهَذا الَؼْصُر؟ َقاُلقا، َأَكا ُقَرِشل   دٍ : لَِؿ ِة ُمَحؿَّ ـْ ُأمَّ ـْ  َأَكا: َفُؼْؾُت ، ملسو هيلع هللا ىلص لَِرُجٍؾ ِم ٌد لَِؿ ُمَحؿَّ

ـِ الَخطَّاِب  لُِعَؿرَ : َهَذا الَؼْصُر ؟ َقاُلقا َّٓ  َرُسقَل َيا : َفَؼاَل باَِلٌل ، «ْب ْكُت َقط  إِ  َما َأذَّ
ِ
اهلل

ـِ   ، َصؾَّْقُت َرْكَعتَْق
َّ
ِف َطَؾل ْلُت ِطـَْدَها َوَرَأْيُت َأنَّ لِؾَّ َّٓ َتَقضَّ َوَما َأَصاَبـِل َحَدٌث َقط  إِ

ـِ    َفَؼاَل َرُسقُل ، َرْكَعَتْق
ِ
 .ڤ الحديث يف الصحقح طـ جابرو (1)««بِِفَؿا»: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 .مـ الؿبشريـ مـ الجـةففق طؾك هذا 

ام الـبل، ُيـَسب إلك الحبشة  .ملسو هيلع هللا ىلص وهق مـ ُخدَّ

ام الـبل: فائدة  :يـؼسؿقن إلك قسؿقـ ملسو هيلع هللا ىلص وُخدَّ

 .مقالل: إول

ام أحرار: الثاين  .ُخدَّ

بـ  وبالل، بـ مالؽ وأكس، بـ مسعقد طبداهلل: فؼد خدمف مـ إحرار

 .وغقرهؿ كثقر، وأبق بؽٍر الصديؼ، رباح

 .وغقرهؿ كثقر، وأبق ُسْؾؿك، أبق السؿح إياد: العبقدوقد خدمف مـ 

، يتسابؼقن إلك خدمتف، معظًؿا بقـ أصحابف تعظقًؿا شرطًقا ملسو هيلع هللا ىلص فؼد كان

 .ويبذلقن الُؿَفج دوكف، ويبادرون إلك صاطتف

لِّ »: قْلُ
 :«بَِتْؿرٍ َبْركِ

 .بـقٍع مـ أكقاع التؿر أي
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، مـف أكثر مـ سبعقـ كقًطاحتك ذكروا أن الـقع إسقد ، وتؿقر الؿديـة كثقرة

 .والـقع إحؿر مـف أكثر مـ سبعقـ كقًطا

بـ أبل  طـ سعد، روى البخاري ومسؾؿ، وهق تؿر مبارك، ومـف العجقة

ـْ َتَصبََّح ُكؾَّ َيْقٍم َسْبَع َتَؿَراٍت َطْجَقةً »: قال ملسو هيلع هللا ىلص أن الـبل ڤ وقاص ُه ، َم َلْؿ َيُضرَّ

 .(1)«ِسْحرٌ فِل َذلَِؽ الَقْقِم ُسؿ  َوَٓ 

 .هق كقٌع مـ أكقاع التؿر الجقد: والبرين

 ملسو هيلع هللا ىلص طؾك اكرام وإصعام الـبل - اهلل طؾقفؿ رضقان - حرص الصحابة: ّفُٔ

 .الجقد مـ الطعام

مـ حقث أن يبحث لف طـ ، ما يـبغل أن يؽقن فقف التابع مع متبقطف: ّفُٔ

 .ذلؽٕن الؿتبقع غالًبا قد يتحرج مـ بعض 7 والشراب الجقد، الطعام

كان ألذ 7 وكؾ ما كان الطعام أصقب، الحرص طؾك إكؾ مـ الطقبات: ّفُٔ

 .وأكػع لؾجسؿ والبدن

ھ ﴿: طـف بتػضقؾ بعض الطعام طؾك بعض  اهلل وفقف ما أخرب

 .مع أهنا مـ ثؿرٍة واحدة، [7: الرطد] ﴾ے ے ۓ ۓ ﮲﮳

ـَ َلَؽ َهَذا؟»: قْلُ ـْ َأْي  :«ِم

 .تػؼد الرطقة: فُٔ

 .أو ما يستجد، طؿا ُيشؽؾ السمال: ّفُٔ

 .حتك أن اإلكسان ٓ يلكؾ إٓ ما طؾؿ ِحؾف، القرع: ّفُٔ

 . اهلل كان ٓ يعؾؿ الغقب إٓ ما طؾؿف ملسو هيلع هللا ىلص أن الـبل: ّفُٔ
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 يعَؾُؿ ما يف غدِ »: طؾك تؾؽ الؿرأة لؿا قالت ملسو هيلع هللا ىلص وقد أكؽر الـبل
ٌّ
 .«وفقـا كبل

 :«َرِديءٌ َكاَن ِطـَْدَكا َتْؿٌر : َقاَل ِبالٌل »: قْلُ

وإن ذلؽ لقس ، أو بؿا طؾقف بعض الثؿر، اإلخبار بؿا طؾقف بعض الطعام: فُٔ

 .مـ طقب الطعام الؿـفل طـف

وإكؿا هذا إخباٌر بحال التؿر الذي اسُتبدل بف ، ما طاب صعاًما قط ملسو هيلع هللا ىلص والـبل

 .هذا الـقع مـ التؿر

ـِ ِبَصاعٍ »: قْلُ  :«َفبِْعُت ِمـُْف َصاَطْق

 .مـ التؿر الرديء صاًطا مـ التؿر الطقب الربين أي اشرتيُت بصاطقـ

 .ومعؾقم أن التؿر مـ إصـاف الربقية

 .وربا الـسقئة، بـقطقف ربا الػضؾ وقد طؾؿـا أن الربا يدخؾ يف هذا الباب

 .حقث باع صاًطا بصاطقـ، لؾتػاضؾ يف الثؿـ بقـ السؾعتقـ7 ربا الػضؾ

 .ؾأن يبقع صاًطا بصاطقـ إلك أج، وربا الـسقئة

 .مـ التلخقر7 سؿل كسل

 :«ملسو هيلع هللا ىلص لَِقْطَعَؿ الـَّبِلُّ »: قْلُ

 .إلدخال السرور طؾقف7 فقف إخبار التابع بؿا ُصـع مـ أجؾف

هْ »: قْلُ هْ ، َأوَّ  :«َأوَّ

هْ  ويتقجع مـ هذه الؿعامؾة ، وكلكف ُيـؽر طؾقف هذا الصـقع، مـ التلوه: َأوَّ

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ولسـة رسقلف الؿخالػة لؽتاب

، وإكؿا أكؽر طؾقف إكؽاًرا، لؿ يعـػف ملسو هيلع هللا ىلص بالجفؾ حقث أن الـبل العذر: ّفُٔ

 .وطؾؿف أن هذا ٓ يصح وٓ يجقز
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 :سهِ عكذ ايشبا 

وهؿ الجؿفقر طؾك أن طؼد ، وهبذا استدل بعض أهؾ العؾؿ: طؼد الربا باصؾ

 .الربا باصؾ مـ أصؾف

 .وإكؿا ُيتخؾص مـ الربا، وذهب أبق حـقػة إلك صحة العؼد

َبا»: قْلُ ـُ الرِّ َبا، َطْق ـُ الرِّ  :«َطْق

 .أو مـ باب الحث والرتغقب، فقف تلكقد الؽالم مـ باب التغؾقظ والزجر

 .فقؼقل هذه الؿعامؾة هل الربا بعقـف، وهـا مـ باب التغؾقظ والزجر

 :«ٓ َتْػَعْؾ »: قْلُ

 .أي ٓ تعد إلك هذا الصـقع

أم ، الؿعامؾة التل قد مضتهذا  ملسو هيلع هللا ىلص هؾ جقز الـبل، وقد اختؾػ أهؾ العؾؿ

 أكف أمر بردها ؟

 .أكف أمر بردها، والذي جاء يف بعض الروايات

 :«ردوه: فؼال»: قْلُ

 .ثؿ أمره أن يبقعف، وتخؾصقا مـ هذا العؼد الػاسد، أي إلك أصحابف

 .ولؽـ إذا أردت أن تشرتي فبع التؿر ببقع آخر

وكان ، تشرتي فضًة بػضةٍ أو أردت أن ، وهؽذا إذا أردت أن تشرتي ذهًبا بذهٍب 

فبع 7 التػاضؾ حاصؾ وطدم التقافؼ بالسعر بلن يؽقن هذا هبذا مِثاًل بؿثؾ يًدا بقد

 .فتخرج مـ الربا7 ثؿ اشرتي بؿالؽ ما تريد مـ هذه إصـاف، بضاطتؽ بؿالٍ 

 :سهِ بٝع ايع١ٓٝ 

، قد استدل بعض أهؾ العؾؿ هبذا الحديث طؾك جقاز ما يسؿك ببقع العقـة

يجقز أن تشرتي مـ كػس : قالقا - إذ لؿ يسؿقه طقـة - لؿ يصرحقا بفوإن 
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 .ٕن الحديث لؿ يلمر فقف بالؿغايرة7 وأن تبقع إلك كػس الشخص، الشخص

ًٓ تجارًيا مـ ، ولؽـ الصحقح الذي طؾقف كثقر مـ العؾؿاء أكؽ إذا أخذت ما

ـٍ إلك أجؾ ٕكؽ إذا بعتف 7 قرهوإكؿا تبقعف مـ غ، أن ٓ يجقز أن تبقعف مـف، أحد بدي

 .وقعت يف بقع العقـة الؿحرم، مـف

 .- بقع التقرق الحرام - ويػارق بقع العقـة الؿحرم

 .أن تستديـ شقًئا مـ البضاطة ثؿ تبقعفا مـ غقر التاجر: والتقرق

 .هناه طـ هذه الؿعامؾة ُبعًدا مـ الربا ملسو هيلع هللا ىلص فالـبل، سد الذرائع: ّفُٔ

ـْ إَذا َأَرْدَت »: قْلُ
 :«َأْن َتْشَترَِي َفبِْع التَّْؿَر بَِبْقٍع آَخرَ َوَلؽِ

يجقز أن تبقعف ببؼقة إصـاف ، أو بربٍ ، أو بػضةٍ ، أو بشعقرٍ ، بـؼقدٍ  أي

 .متػاضاًل وممجاًل 

 .أو اشرتِ مـ غقر جـسف، أي اشرتِ بالـؼد: «ُثؿَّ اْشَترِ بِفِ »: قْلُ
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 اهلل  ٢ْٗ زضٍٛ»: رحدٜح

ّٓاعٔ بٝع ايرٖب بايٛزم   د«دٜ

 

ـْ َأبِل اْلِؿـَْفاِل َقاَل  - 283 ـَ َطاِزٍب  َسَلْلُت اْلَبَراءَ »: )َوَط ـَ َأْرَقؿَ  َوَزْيَد ، ْب  ڤ، ْب

ْرِف؟ َفُؽؾُّ َواِحٍد َيُؼقُل  ـْ الصَّ َكَفك : َوكاِلُهَؿا َيُؼقُل ، َهَذا َخْقٌر ِمـِّل»: َط

  َرُسقُل 
ِ
َهِب بِاْلَقِرِق  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ـْ َبْقِع الذَّ  .((1)«َدْيـًاَط

l: 

ـْ َأبِل اْلِؿـَْفالِ »: قْلُ  :«َط

 .وقد تؼدم يف كتاب الصالة، بـ سالمة هق سقار

ـَ َطاِزب َسَلْلُت اْلَبَراءَ : َقاَل »: قْلُ  :«ْب

 أكصاري، قد تؼدم أيًضا
ٌ
 .وهق وأبقه مسؾؿان، وهق صحابل

ـَ َأْرَقؿَ  َوَزْيَد »: قْلُ  :«ْب

 متؼدم يف اإلسالم
ٌ
 .سـف مع صغر، صحابل

 .وجاهد معف ملسو هيلع هللا ىلص صؾك خؾػ الـبل

وذلؽ حقـ سؿع زيد ابـ ، بـ سؾقل بـ أبل ووقعت لف قصة مع طبداهلل

ژ ڑ ڑ ک ک ک ﴿: بـ سؾقل وهق يؼقل بـ أبل أرقؿ طبداهلل

اهلل  فلكزل، فحؾػ ابـ سؾقل ما قالفا، ملسو هيلع هللا ىلص فلخرب الـبل، [5: الؿـافؼقن] ﴾ک گگ
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 .«تصديؼا لزيد7 الؼرآن

ـْ »: قْلُ ْرِف ؟َط  :«الصَّ

أو ، أو الذهب بالػضة، وهق بقع الـؼقد بعضفا ببعض كبقع الذهب بالذهب

 .الػضة بالػضة

 :«َهَذا َخْقٌر ِمـِّل: َفُؽؾُّ َواِحٍد َيُؼقُل »: قْلُ

 .أي أفضؾ مـل

 .اإلحالة يف الػتقى إلك إطؾؿ: فُٔ

 .- اهلل طؾقفؿ رضقان - تقاضع الصحابة: ّفُٔ

، وهذا أمٌر ُطؾِؿ مـفؿ، السؾػ مـ طدم التعجؾ بالػتقىما كان طؾقف : ّفُٔ

 .حتك لربؿا ترادوا الػتقى إلك مائة وطشريـ واحًدا

 :ويف الؿثؾ، آطرتاف ٕهؾ الػضؾ بػضؾفؿ: ّفُٔ

َؿاااااااااا َيْعاااااااااااارُِف اْلَػْضااااااااااَؾ   إِكَّ

 

 لااااااااااااااااذي الػضااااااااااااااااؾ ذووه 

 .الجاهؾقـ الجفال مـ ضده ووجقد الصـػ هذا قؾة مـ الزمان هذا يف لـشؽق وإكـا 

َهِب بِاْلَقِرِق َدْيـا»: قْلُ ـْ َبْقِع الذَّ  :«َط

وفقف جقاز التػاضؾ بقـ الربقيات إذا كاكت ، بـحقه وقد تؼدم الحديث

 .مختؾػة إصـاف والؿؿـقع الـسقئة فقفا فال بد أن تؽقن يًدا بقد ٍ 

 .وقد أخرج الحديث مسؾؿ

ڀ ڀ ٺ ٺ ڀ ڀ ﴿:  اهلل لؼقل7 سمال أهؾ العؾؿ: ّفُٔ

 .[73: الـحؾ] ﴾ٺ
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ٔ ايفض١ بايفض١ ٢ْٗ زضٍٛ»: رحدٜح  ، اهلل ع

 د«...ٚايرٖب بايرٖب إال ضٛا٤ بطٛا٤

 

ـْ َأبِل َبْؽَرةَ  - 284   َكَفك َرُسقُل »: َقاَل  ڤ )َط
ِ
ةِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ِة بِاْلِػضَّ ـْ اْلِػضَّ ، َط

َهِب  َهِب بِالذَّ َهِب : َوَأَمَرَكا، إَّٓ َسَقاًء بَِسَقاءٍ ، َوالذَّ َة بِالذَّ َكْقَػ ، َأْن َكْشَترَِي اْلِػضَّ

ِة َكْقَػ ِشْئـَا، ِشْئـَا َهَب بِاْلِػضَّ َيًدا بَِقٍد؟ : َفَسَلَلُف َرُجٌؾ َفَؼاَل : َقاَل ، َوَكْشَترَِي الذَّ

 .((1)«َهَؽَذا َسِؿْعُت : َفَؼاَل 

l: 

 :«ڤ طـ َأبِل َبْؽَرةَ »: قْلُ

 .ڤ بـ الحارث هق ُكَػقع

 .ٕكف حقـ هاجر هرب مستخدًما البؽرة7 لؼب هبذا

اهلل  كػعف7 وقد اكعزل الحروب التل وقعت بقـ الصحابة، وكان رجاًل صالًحا

 (2)«امرأةً  ولَّقا أمَرُهؿُ  ُيػِؾَح ققمٌ  لـ»: وهق ققلف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل بحديث سؿعف مـ رسقل

 .أخرجف البخاري

ب يف الصؾح بقـ الحسـ وبقـ معاوية  سؿعت الـبلوقال  - جؿقًعا ڤ وقد رغَّ

ـِ مـ أنْ  اهللَ  ولعؾَّ ، سقٌد  هذا إنَّ ابـل»: يؼقل ملسو هيلع هللا ىلص ـِ طظقؿتق  ُيصِؾَح بف بقـ فئتق
                                                                                       

 (.2668(، ومسؾؿ يف صحقحف )1251أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)

 (.7716أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)
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ـَ  «الؿسؾؿق
(1)

. 

  َكَفك َرُسقُل »: قْلُ
ِ
 :«ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 .الـفل هـا لؾتحريؿ

 :«إَّٓ َسَقاًء ِبَسَقاءٍ »: قْلُ

 .أي حال الصرف والبقع

اإلكسان إذا باع الـؼديـ ففق  مـ أن، طؾك ما تؼدم بقاكف يف إحاديث السابؼة

 :بقـ أمريـ

 .فُقؿـع التػاضؾ والـسقئة، إذا كان الـؼد مـ جـسف وكقطف: إول

 .فقجقز التػاضؾ ويؿـع الـسقئة، إن كان الـؼد لقس مـ كقطف: الثاين

 :سهِ ايصشف 

 .يحتاجف الـاس كثقًرا، وهق كقع مـ أكقاع البقع، ويف الحديث جقاز الصرف

لؽـ يـبغل لؿتعاصقف أن يؽقن بعقًدا طـ أسباب ، مـ التجاراتوهق تجارة 

 .الربا فنذا باع الؿتؿاثؾقـ يًدا بقد سقاًء بسقاءٍ 

 .وإذا باع الؿختؾػقـ يًدا بقد وٓ بلس بالتػاضؾ

 :«َوَأَمَرَكا»: قْلُ

 .أي الزمـا وبقِّـ لـا

ةَ  َكْشتَرِيَ  أَنْ » :قْلُ َهب الِْػضَّ َهَب  َوَكْشتَرِيَ  ،ِشئْـَا َكقَْػ  بِالذَّ ةِ  الذَّ  :«ِشئْـَا َكقَْػ  بِالِْػضَّ

أي لف ، وهل مـ إلػاظ التل ُتطؾؼ طؾك البقع والشراء، بؿعـك كبقع: َكْشَترِيَ 

أو بعت الذهب بالػضة فبع ، فنذا بعت الػضة بالذهب، وجفان يف آستخدام
                                                                                       

 (.1487البخاري ) (1)
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 .لؽـ بشرط التؼابض، كقػ شئت

 :«َكْقَػ ِشْئـَا»: قْلُ

ومؿا ٓ يخالػ ، وإكؿا كقػ شاءوا بؿا يقافؼ الشرع، إصالقفلقس طؾك 

 .الدلقؾ ولؽـ الؿراد بف جقاز البقع مع وجقد التػاضؾ

فقجقز أن يليت رجؾ ويبقع مـؽ خؿسؿائة ريال سعقدي بعشريـ ألًػا لقس 

ويجقز أن يبقعفا ، ويجقز أن يبقعفا بخؿسة وستقـ ألػ سعر السقق، بحرام

 .طؾقف البائع والؿشرتيبلربعقـ طؾك ما اتػؼ 

 :«َيًدا بَِقٍد؟: َفَسَلَلُف َرُجؾ َفَؼاَل »: قْلُ

 .أي هؾ تشرتط الؿؼابضة

 .سمال أهؾ العؾؿ فقؿا يشؽؾ وفقف أن الُؿجَؿؾ يحتاج إلك بقان: ّفُٔ

 :«َهَؽَذا َسِؿْعُت : َفَؼاَل »: قْلُ

 .أي يًدا بقدٍ 

 .رد طفدة الحديث إلك قائؾف: فُٔ

 .طؾؿ مـ الشرع الثبات طؾك ما: ّفُٔ

 :ومـفا، وهـا مسائؾ يـبغل أن ُيتػطـ لفا

أن كثقًرا مـ الصرافقـ وأصحاب البقع والشراء قد دخؾقا يف باب الحقؾ مـ 

 .أجؾ التخؾص مـ الربا

: ويؼقل بعضفؿ، وقد كان السؾػ يؽرهقن الحقؾ يف البقع والشراء

 .ٓ يعجبـل هذا(، اهلل كتحقؾفؿ طؾك الصبقان )يتحقؾقن طؾك

 .وططائف، وأخذه، وشرائف، يف بقعف  اهلل فقـبغل لإلكسان أن يتؼل
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اهلل حرم طؾقفؿ  وذلؽ أن7 قد دطا طؾك القفقد وأخرب بؾعـفؿ ملسو هيلع هللا ىلص فنن الـبل

 .فجؿؾقه وباطقه وأكؾقا ثؿـف، شحقم بعض الحققان

 .أدخؾف الـار بغقر حقؾة(7 اهلل بحقؾة )مـ دخؾ طؾك: ويف الؿثؾ الؿشفقر

إذ أن صاحب الؽبقرة تحت الؿشقئة كؿا هق معؾقم مـ ، وهذا طؾك القطقد

 ﴾چ چ چ چ﴿:  اهلل لؽـ قد قال، مذهب أهؾ السـة والجؿاطة
 .[271: الـساء]

 :َٚٔ أَج١ً ٖزٙ احلٌٝ 

 :وصقرة ذلؽ، ما يػعؾف أصحاب البقع الذي يـتفل بالتؿؾقؽ

أكا ُأؤجرك : أو تريد مـف بقًتا فقؼقل لؽ، أن تليت إلك الرجؾ تريد مـف سقارةً 

 تلجقًرا يـتفل بالتؿؾقؽ ؟!

فقدافعف فنذا ما اكتفك مـ ، وطؼد البقع، طؼد اإليجار: فقجعؾقن لف طؼديـ

 .دفع إلقف صؽ البقع، دفع إقساط

وهق لؿ يشرِت  - ربؿا أربع سـقات أو خؿس سـقات - ويصبح هذه الػرتة

 .شقًئا مع أن العؼد قد ُققد طؾقف يف أول يقم

، بعت: ؿ أن البقع والشراء يثبت بؿجرد أن يؼقل البائعمع أكـا كعؾ

 .أو قسطفا، سقاًء دفع الـؼقد يف الحال أو أخرها إلك أجؾ، اشرتيُت : والؿشرتي

أؤجر مـؽ : فؾؿا ُفضحت هذه الحقؾة جاؤوا بحقؾة أخرى وهل أن يؼقل

، لفنذا ما بؼل مـ ققؿتفا خؿسة ألػ ريا، هذه السقارة الشفر بللػ ومائتقـ ريال

بخؿسة  بعتؽ السقارة: فقذهب إلقفؿ ويؼقل، أن كجري العؼد بقـل وبقـؽ: يؼقل

 .قبؾت وأكا: يؼقل، ألػ ريال
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ولقس الؿراد ، إذ لقس الؿراد مـ الؿشرتي إٓ أن يلخذ السقارة7 هذه حقؾة

 .لؽـ يريد أن يضؿـ حؼف، مـ الؿمجر إٓ أن يبقع السقارة

 :وكحـ بقـ أمريـ يف هذا الحال

ًٓ : إول  .يعطقف السؾعة ويلخذ الثؿـ، إما أن يبقع مـف حا

ولف طـد ، كلن يعطقف السؾعة ويمخر الثؿـ، وإما أن يبقع مـف ممجاًل : الثاين

 .ذلؽ أن يزيد يف سعر السؾعة بؿعـك بقع التؼسقط

 :سهِ بٝع ايتكظٝط 

 .الؽتبوقد ُأّلػت فقف ، الصحقح أكف جائٌز طـد جؿاهقر أهؾ العؾؿ، هذا البقع

والرجؾ يبقع السؾعة بؿائة ، كقػ ُتجقزون بقع التؼسقط: لؽـ قد يؼقل قائؾ

 هذا هق الربا! إذ أنَّ ، وبؿائة وطشريـ إلك أجؾ، ألػ كاش

، ك صريًحاوسجؾفا طؾقف مائة وطشريـ كان ربً ، لق أططاه مائة ألػ: كؼقل

 .ولؽـ بقع التؼسقط طبارة طـ طؼد واحد تليت شروصف

ـ مسائؾف يف كتابلوقد ذكرت   :فؼؾت فقف، «الدر الؿؽـقن يف أحؽام الديقن»: كثقًرا م

 :ػشٚط بٝع ايتكظٝط 

 :أن يؽقن الؼبقل مقافؼا لإليجاب -1

 .«اشرتيتف»أو ، «قبؾتف»: فقؼقل الؿشرتي، بعتؽ كتاب الؿغـل بؿائة: كلن يؼقل البائع

 :اتحاد مجؾس العؼد - 2

 .واحد بلن يؽقن اإليجاب والؼبقل يف مجؾس

 :التراضل بقـ الؿتعاقديـ - 3

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ﴿: قال تعالك

 .[16: الـساء] ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ
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( 1256طـد ابـ ماجف )، ڤكؿا يف حديث أبل سعقد  ملسو هيلع هللا ىلصوقال رسقل الف 

 .«إكؿا البقع طـ تراض»( 6/216وهق يف اإلرواء )

 :أن يؽقن العاقد مالؽا لؾؿعؼقد طؾقف يف وقت العؼد - 4

، (3/781أخرجف أحؿد )، «ٓ تبع ما لقس طـدك»: ڤبـ حزام  حؽقؿلحديث 

، (1254) وابـ ماجف، (7523والـسائل )، (1231والرتمذي )، (3683وأبق داود )

 .(6/231واإلرواء )، (761ـ5/775والحديث مخرج يف البدر الؿـقر )

 :أن يؽقن العاقد جائز التصرف - 5

 .[6: الـساء] ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ﴿: اهلل تعالك قال، وهق العاقؾ البالغ

 :أن يؽقن الؿعؼقد طؾقف مباح الـػع لغقر ضرورة - 6

وذلؽ ٕن أخذ العقض طؿا ٓ فائدة فقف أكؾ لؾؿال بالباصؾ ودفع العقض فقف 

، ڤكؿا يف حديث ابـ طباس  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  مـ السػف وأما محرم الـػع فؼد قال رسقل

 .«الذي حرم شربفا حرم بقعفاإن »: يف شلن مـ أراد بقع الخؿر، (2656طـد مسؾؿ )

 :أن يؽقن الؿعؼقد طؾقف مؼدرو طؾك تسؾقؿف حال العؼد - 7

طـ بقع الغرر كؿا يف  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  وقد هنك رسقل، فخرج مـ ذلؽ بققع الغرر

 .(2621طـد مسؾؿ )، ڤحديث أبل هريرة 

 :أن يؽقن الؿعؼقد طؾقف معؾقما لؾؿتعاقديـ - 8

ٕن الجفالة غرر فقؽقن داخال يف جؿؾة فنن كان أحدهؿا مجفقٓ فسد البقع 

 .الؿـفل طـف

 :أن ٓ يؽقن بقع التؼسقط ذريعة إلك الربا - 9

ووجف الربا فقف إن كان الؿشرتي بالتؼسقط مراده الحصقل طؾك الؿال فؼط 



             

 155 البيوع كتاب
 

ٓ الحصقل طؾك السؾعة فربؿا باع السؾعة مـ كػس التاجر فقؼع يف بقع العقـة 

، (1)«...إذا تبايعتؿ بالعقـة»: بؼقلف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل الربقي الذي حذر مـف رسقل

 .الحديث

لؽـ مـ أراد الحصقل طؾك الؿال بقاسطة هذا البقع فؾقخرج مـ الربا ببقع 

 .وهق بقع السؾعة مـ غقر البائع الذي اشرتى مـف، التقرق

 :ا أن يؽقن العقضان يف بقع التؼسقط مؿا ٓ يجري فقف ربا الـسقئة11

فعؾك هذآ  يجقز يف بقع التؼسقط أن يشرتي ذهبا والثؿـ فضة ممجؾة تمدى طؾك 

أقساط وٓ العؽس كؿا ٓ يجقز أن يؽقن الثؿـ قؿحا يمدى طؾك أقساط والؿثؿـ 

شعقرا أو تؿرا أو العؽس ومـ باب أولك ٓ يجقز بقع الذهب بالذهب أو الػضة 

وأبل ، بـ الصامت عقد وطبادةبالػضة أو التؿر بالتؿر بالتؼسقط لحديث أبل مس

 .وقد تؼدمت إحاديث يف أبقاب الربا فال داطل لإلطادة، يف الصحقح ڤ، هريرة

 :(11/68يف تؽؿؾة الؿجؿقع ) قال السبؽل 

تحريؿ الـسقئة وهق حرام يف الجـس والجـسقـ إذا كان العقضان : والحؽؿ الثاين

بالػضة والحـطة بالحـطة والحـطة جؿقعا مـ أبقاب الربا كالذهب بالذهب والذهب 

 ـها. بالتؿر وذلؽ مجؿع طؾقف بقـ الؿسؾؿقـ ومؿـ كؼؾ اإلجؿاع صريحا أبق حامد
 :(6/62يف الؿغـل ) وقال ابـ قدامة 

فنكف يحرم بقع ، فلما الـساء فؽؾ جـسقـ يجري فقفؿا الربا بعؾة واحدة

 ـها. «أحدهؿا بأخر كساء بغقر خالف كعؾؿف
                                                                                       

(، وهق يف الصحقحة لإلمام 6884(، )7516رقؿ )«: الؿسـد»(، وأحؿد يف 3751أخرجف أبق داود ) (1)

(، وقال فقف: وهق حديث صحقح لؿجؿقع صرقف، وقد وقػت طؾك ثالث مـفا كؾفا طـ 22) إلباين 

 .ڤابـ طؿر 
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 :الثؿـ يف بقع التؼسقط ديـا ٓ طقـاا أن يؽقن 11

 .«أن تؼقل بعـل سقارتؽ طؾك أن يؽقن الثؿـ بقتل بعد سـة»: وصقرة الؿسللة

 :(19/176البر يف آستذكار ) قال ابـ طبد

 .«إمة مجؿعة طؾك أن السؾػ ٓ يؽقن يف شلء بعقـف»

 :(2/172ويؼقل ابـ رشد يف بداية الؿجتفد )

 .«يجقز بقع إطقان إلك أجؾوأجؿعقا طؾك أكف ٓ »

 :(9/399يف الؿجؿقع ) ويؼقل الـقوي 

إكؿا يجقز إجؾ إذا كان العقض يف الذمة فلما إذا أجؾ تسؾقؿ الؿبقع أو الثؿـ »

 ـها. الؿعقـ بلن قال اشرتيت هبذه الدراهؿ طؾك أن أسؾؿفا يف وقت كذا فالعؼد باصؾ
 :ا أن تؽقن السؾعة حالة غقر ممجؾة12

 :(21/512اإلسالم كؿا يف الؿجؿقع ) قال شقخ

هق الؿمخر الذي لؿ يؼبض بالؿمخر الذي لؿ يؼبض ففذا : الؽالئ بالؽالئ

 .- أي الديـ بالديـ - وهق بقع الؽالئ بالؽالئ، ٓ يجقز باتػاق أهؾ العؾؿ

 :ا أن يؽقن إجؾ معؾقما13

 :(9/329يف الؿجؿقع ) قال الـقوي 

 ـها. «ع بثؿـ إلك أجؾ مجفقلاتػؼقا طؾك أكف ٓ يجقز البق»
 :ا أن يؽقن بقع التؼسقط مـجًزا14

يجقز لف ، والؿراد هبذا أن الؿبقع يـتؼؾ بؿجرد طؼد البقع إلك مؾقؽف الؿشرتي

 .التصرف بف كقػ أراد

 :َٚٔ أَج١ً ريو َا حيصٌ يف ايبٓٛى 

، ٕن البـقك قد طؾؿت صريؼتفا الربقية7 حقث يذهب الرجؾ إلك البـؽ
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: لق قال لف، أكا أريد سقارة، فقذهب أحدهؿ إلك البـؽ. فقفا كثقر مـ الـاسفزهد 

 لؿاذا؟، ما أستطقع: أو خؿسة مؾققن اشرتي سقارة يؼقل، أريد مؾققن

حتك 7 أكا أريد خؿسة مؾققن إلك أجؾ بخؿسة مؾققن: ٕن الرجؾ يؼقل

 .البـؽ يريد الخؿسة مؾققن بخؿسة مؾققن وكصػ، أتخؾص مـ الربا

فقذهب الرجؾ إلك ، وأكا أشرتيفا لؽ، اذهب وحدد السقارة التل تريد: لف فقؼقل

معرض مـ الؿعارض ويتػؼ هق وصاحب الؿعرض طؾك أن السقارة يؽقن سعرها 

ثؿ يرجع ويعؿؾ العؼد ، فقذهب البـؽ ويشرتي السقارة هبذا السعر، خؿسة مؾققن

، وخؿسؿائة ألػبقـف وبقـ الؿؼرتض طؾك أين بعت مـؽ السقارة بخؿسة مؾققن 

 .«إكؿا إطؿال بالـقات»: لؽـ - ضاهرها أكف ٓ ربا فقفا هذه الصقرة قد يؽقن

، السقارات ٕن البـؽ ما يتاجر يف7 والؿتلمؾ إلك أصؾ البقع والشراء يجده الربا

 .واهلل أطؾؿ، لقستحؾ الزيادة7 وإكؿا هل حقؾة
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 درباب ايسٖٔ ٚغريٙ

 

[ِٙ ِٔ ٚغرِي ِٖ  [باُب ايسَّ

l: 

، أي أن هذا الباب يتضؿـ اإلشارة إلك أحؽام الرهـ وغقره مـ إبقاب

، والعؿرى، والؿزارطة، والفبة، والققػ، والشػعة، والتػؾقس، كؼضاء الديـ

 .وغقر ذلؽ، والغصب والجقار

وفقف إشارة إلك أحد طشر باًبا مـ ، وقد ضؿ هذا الباب ثالثة طشر حديًثا

 .أبقاب الػؼف

أي  :راكد وكعؿة راهـة: أي، يؼال ماء راهـ، الثبقت والؾزوم: والرهـ يف الؾغة

 .ثابتف دائؿة

، [35: الؿدثر] ﴾جب حب خب مب ىب﴿: اهلل تعالك قال، هل مـ الحبس: وققؾ

 .[12: الطقر] ﴾گ گ ڳ ڳ ڳ﴿: اهلل تعالك وقال

 : وقال الشاطر

 وفارقتاااااؽ بااااارهـ ٓ فؽااااااك لاااااف

 

 

 يقم القداع فلضحك الرهـ قاد غؾؼاا 

 

 

الذي يؾزمف ، واحتباسف طـدها لشدة وجده هبا بالرهـ، لزوم قؾبف لفاشبف 

 .فؽاكف وغؾؼ الرهـ استحؼاق الؿرهتـ إياه لعجز الراهـ طـ، الؿرهتـ فقبؼقف طـده

 الؿال الذي جعؾ وثقؼة بالديـ لقستقيف ثؿـف إن تعذر: والرهـ يف الشرع

 .(5/773) «الؿغـل»مـ  ـها. استقػاؤه مؿـ هق طؾقف
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 :َٚؼشٚع١ٝ ايشٖٔ 

ٱ ٻ ﴿: اهلل تعالك أما الؽتاب فؼد قال، دل طؾقف الؽتاب والسـة واإلجؿاع

 .[153: البؼرة] ﴾ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ

 .هذه أية هل العؿدة يف باب الرهـ الدالة طؾك مشروطقتف

 :ٚأَا ايظ١ٓ 

ـْ َأَكٍس   : ڤَط
ِّ
َوَلَؼْد ، َوإَِهاَلٍة َسـَِخةٍ ، بُِخْبِز َشِعقرٍ  ملسو هيلع هللا ىلصَأكَُّف َمَشك إَِلك الـَّبِل

« 
 
ـَ الـَّبِل َْهؾِفِ ، ِدْرًطا َلُف بِاْلَؿِديـَِة ِطـَْد َيُفقِديٍّ  ملسو هيلع هللا ىلصَرَه

ِ
 .(1)«َوَأَخَذ مِـُْف َشِعقًرا ٕ

 :ٚأَا اإلمجاع 

هق مذكقر و، (5/5) «البقان» كؼؾف العؿراين يف فال خالف بقـ العؾؿاء يف جقازه

 .(626)اإلجؿاع ٓبـ الؿـذر يف 

ٱ ٻ ﴿: بالرهان فؼال  اهلل ولؿا كاكت الؽتابة قد تتعذر يف السػر أمر

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

 .[153: البؼرة] ﴾ٿ ٿ ٿ ٹٹ

 :سهِ ايشٖٔ يف احلطش 

 :واختؾػ العؾؿاء يف حؽؿ الرهـ يف الحضر إلك ققلقـ

، وهذا ققل مجاهد، واستدلقا بظاهر أية، إكؿا الرهـ يف السػر فؼط: إول

الؿستديـ  إٓ أكف استثـك إن تربع، وابـ حزم مـ الظاهرية، وققل داود، والضحاك

 .بالرهـ يف الحضر بدون شرط جاز

 .وهذا ققل طامة أهؾ العؾؿ، جقاز الرهـ يف الحضر والسػر: الثاين
                                                                                       

 (.1856يف صحقحف )أخرجف البخاري  (1)
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لقس الرهـ : قال، ٓ كعؾؿ أحًدا خالػ يف ذلؽ إٓ مجاهد: قال ابـ الؿـذر

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿: اهلل شرط السػر بؼقلف ٕن، السػرإٓ يف 

 .[153: البؼرة] ﴾پ ڀڀ

 وهق أطؾؿ، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ٕن رسقل، وجقاز الرهـ يف الحضر والسػر هق الراجح

 ڤدل طؾك ذلؽ حديث طائشة ، كان يرهـ يف الحضر اهلل  الـاس بؿراد

 َرُسقُل »: َقاَلْت ، «الصحقحقـ»يف 
َ
  ُتُقفِّل

ِ
، َوِدْرُطُف َمْرُهقَكٌة ِطـَْد َيُفقِديٍّ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـْ َشِعقرٍ 
ـَ َصاًطا مِ ق

 .وكان هذا يف الؿديـة، (1)«بَِثالَثِ

 .«باب الرهـ يف الحضر» : وطؾقف بقب اإلمام البخاري

 .وأما حؽؿف ففق مـ الؿستحبات فؼد كؼؾ آجؿاع طؾك ذلؽ ابـ قدامة يف الؿغـل

 :ٚػشٚط ايشٖٔ 

، بالًغا، طاقاًل ، بؿعـك أن يؽقن مالًؽا، الراهـ جائز التصرفأن يؽقن  - 1

 .وغقر محجقر طؾقف بتػؾقسٍ ، راشًدا

ويؼقل ، كلن يؼقل الراهـ أرهـتؽ كذا، اإليجاب والؼبقل بقـ الطرفقـ - 2

 .بـحق ذلؽ مـ إلػاظ أو، الؿرهتـ قبؾت

 .بجـسف أو كقطف، أن يؽقن الرهـ معؾقًما - 3

 .فال يرهـف شقئا غقر مقجقد، رهقكةوجقد العقـ الؿ - 4

 .فال يرهـف ما ٓ يؿؾؽ إٓ بنذن الؿالؽ، مؾؽ العقـ الؿرهقكة - 5

، ٓ أريد مـؽ رهـًا: فنن الؿرهتـ إذا قال، قبض الؿرتفـ لؾعقـ الؿرهقكة - 6

 .فال يصح الرهـ

                                                                                       

 (.1625أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)
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 وهؾ يجقز آكتػاع بالرهـ؟

وإن كاكت ، سالًحا لبسففنن كان ، كثقر مـ الـاس كراهؿ يـتػعقن بالؿرهقن

7 وهذا ٓ يجقز، وإن كان مزرطًة زرطفا، وإن كان بقًتا سؽـف، سقارًة استخدمفا

 .طـد جؿاهقر العؾؿاء، وكؾ قرٍض جر كػًعا ففق ربا، ٕن هذا قرض جر كػًعا

 .وٓ يجقز بقع الرهـ حتك يلذن الراهـ

 الذي طؾقؽ؟بحقث يؼقل الؿرتفـ هذا الرهـ يف الديـ ، وهؾ يغؾؼ الرهـ

ـُ »: ٓ يجقز مع أن حديث ه «ٓ َيغَؾُؼ الرَّ
(1)

. 

 .فؽقػ يغؾؼ ويظؾؿ صاحب الؿال، فنن الرهـ قد يؽقن أكثر مـ ققؿة السؾعة

ٕن العرب 7 واختؾػقا يف مسللة الـػؼة طؾك الؿرهقن: الـػؼة طؾك الؿرهقن

فالـػؼة طؾك ، سقارةً أو ربؿا رهـ ، أو بؼرةً ، أو شاةً ، أو فرًسا، ربؿا رهـت بعقًرا

 .الؿرهقن تؽقن مـ الراهـ

 - كلن يؽقن دآبة أو سقارة، إٓ يف حال واحدة إذا كان الؿرهقن ُيركب

ٕن السقارات ربؿا تحتاج إلك تغققر 7 احتاج إلك استخدامفا بؼدر ما يعطقفا

، حتك ٓ يؾحؼفا التؾػ7 مـ أجؾ أن تشغؾ بقـ الحقـ وأخر7 أو برتول، زيت

 .ُتركب بؼدر ما أكػؼ طؾقفا فعـد ذلؽ

ـْ    َرُسقُل  َقاَل  :َقاَل  ،ڤ ُهَرْيَرةَ  َأبِل فَع
ِ
ـُ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ْه  َكانَ  إَِذا ،بِـََػَؼتِفِ  ُيْرَكُب  الرَّ

ـُ  ،َمْرُهقًكا رِّ  َولََب  .(2)«الـََّػَؼةُ  َوَيْشَرُب  َيْرَكُب  الَِّذي َوَطَؾك ،َمْرُهقًكا َكانَ  إَِذا ،بِـََػَؼتِفِ  ُيْشَرُب  الدَّ

فنن كان الؿرهقن أرًضا فنن وقع بقـفؿا طؼد مزارطة كلن يؼقل لؽ كصػ ما يخرج 

                                                                                       

 .والعؿؾ طؾقف ةضعقػ( مـ صريؼ إسحاق بـ راشد طـ الزهري وهل رواية 127أخرجف ابـ ماجف ) (1)

 (.1621أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)
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 .ولؿ يؽـ هذا فؼط مـ أجؾ الرهـ كرجق أن ٓ بلس بف، أو ثؾث ما يخرج مـفا، مـفا

 :ٚاعًِ إٔ ايعكٛد اييت جتشٟ بني ايٓاغ ثالث١ أقظاّ 

هذه الدار بؿجرد أن بعتؽ  - وهق البقع واإلجارة، طؼٌد ٓزٌم واجٌب : إولك

أو أجرتؽ هذا البقت لؿدة سـة ، إن لؿ يؽـ خقار فؼد صح البقع - يؼع التػرق

 .وجب القفاء بالعؼد، بؿبؾغ وقدره

 .كالقكالة، ويجقز الػسخ لفا متك شاء، طؼقد جائزة بقـ الطرفقـ: الثاين

 .ويجقز كذلؽ فسخف كالرهـ، طؼقد جائزة مـ أحدهؿا دون أخر: الثالث

 .والغالب أن الرهـ يؼع بسبب الديـ

 :مـفا، []الدر الؿؽـقن يف أحؽام الديقن: والديـ لف أحؽام كثقر بقـتفا يف كتابل

 :أكف يـبغل أن اإلكسان ٓ يستديـ إٓ لحاجة - ١

ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ    ڤ َفَع
ِّ
ـْ الـَّبِل ـْ َأَخَذ َأْمَقاَل الـَّاِس ُيرِيُد َأَداَءَها»: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص َط  َم

ى ـْ َأَخَذ ُيرِيُد إِْتاَلَفَفا َأْتَؾَػفُ  َأدَّ  .رواه البخاري(1)«اهللُ  اهللُ َطـُْف َوَم

 :يـبغل الؿسارطة يف قضاء حقائج الؿسؾؿقـ - ٢

 .«حاجتِف يف اهلل أخقف كان يف حاجةِ  كان َمـ»: يؼقل ملسو هيلع هللا ىلص فنن الـبل

«فِل َطْقِن َأِخقفِ  َما َكاَن اْلَعْبُد  َواهلل فِل َطْقِن اْلَعْبدِ »: ويؼقل
(2)

. 

: ڤحتك قال ابـ مسعقد ، وكان السؾػ يتبارون يف الديـ لألجر الذي فقف

َتْقـ ٕن أقِرَض » ةً  مرَّ َق بف مرَّ َّ مـ أن أتصدَّ
«أحبَّ إلل

(3)
. 

ـْ ُبَرْيَدةَ    َسِؿْعُت َرُسقَل : َقاَل  ڤ فَع
ِ
ـْ َأْكَظَر ُمْعِسًرا َفَؾُف بُِؽؾِّ »: َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َم

                                                                                       

 (.1354أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)

 (.154ابـ الؿبارك يف الزهد ) أخرجف (3)  .ڤطـ أبل هريرة  (2699) أخرجف مسؾؿ (2)
الؿبارك يف الزهد ) (3) ـ  اب  (.154أخرجف 
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ـْ َأْكَظَر ُمْعِسًرا َفَؾُف بُِؽؾِّ َيْقٍم ِمثَْؾْقِف »: َقاَل ُثؿَّ َسِؿْعُتُف َيُؼقُل ، «َيْقٍم ِمثِْؾِف َصَدَقةٌ  َم

ـْ َأْكَظَر ُمْعِسًرا َفَؾُف بُِؽؾِّ َيْقٍم مِْثؾِِف َصَدَقةٌ  َسِؿْعُتَؽ َيا َرُسقَل : ُقْؾُت «َصَدَقةٌ   َتُؼقُل َم
ِ
، اهلل

ـْ َأْكَظَر ُمْعِسًرا َفَؾُف بُِؽؾِّ َيْقٍم مِْثَؾقِْف َصَدَقٌة ؟ َقاَل ُثؿَّ َسِؿْعُتَؽ  لَُف بُِؽؾِّ َيْقٍم »: َتُؼقُل َم

ـُ  ْي ـُ َفلَْكظََرُه َفَؾُف بُِؽؾِّ َيْقٍم ِمْثَؾقِْف َصَدَقةٌ ، َصَدَقٌة َقْبَؾ َأْن َيِحؾَّ الدَّ ْي  .(1)«َفنَِذا َحؾَّ الدَّ

 :يساهؿ يف تػريج الؽربيـبغل لؿـ لديف الؿال أن  - 3

 .إٓ لؿا فقف مـ تقسقر الػرج وقضاء الحاجات7 ما شرع الديـ  اهلل فنن

 .وغقره مـ الؽرماء، ملسو هيلع هللا ىلص وقد استدان الـبل

 :يـبغل لإلكسان البذل يف هذا الباب - 4

ـْ َطْبدِ  ـِ ُطَؿرَ  َط  اْب
ِ
ـفِ  َقاَل َرُسقُل : َقاَل ، ڤ اهلل ِف »: ملسو هيلع هللا ىلص الؾَّ َطبَّاًدا إِنَّ لِؾَّ

ُفْؿ بِالـَِّعِؿ لَِؿـَافِِع اْلِعَبادِ  ُهْؿ فِقَفا َما َبَذُلقَها، اْخَتصَّ ، َفنَِذا َمـَُعقَها َكَزَطَفا ِمـُْفؿْ ، ُيِؼرُّ

َلَفا إَِلك َغْقرِِهؿْ   .(2)«َفَحقَّ

 ،شلء مـف يطؾب وٓ - يؼال كؿا - وجفف يؼبؾ أن إما ،الديـ اإلكسان يلخذ أن وطـد

 تؼدم كؿا ،ذلؽ غقر أو ،أكؽر أو ،مات إذا 7إمقر ضبط أجؾ مـ مستحبة الؽتابة أن مع

 ڀ ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ : اهلل ققل

 ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ

 .أية [151 :البؼرة] ﴾ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

 .أشفدكؿ أن طـدي لػالن كذا: ويؼقل، فنن لؿ يؽتب يجقز اإلشفاد

 .ويجقز الرهـ
                                                                                       

 (.256برقؿ ) (، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل 11634أخرجف أحؿد يف مسـده ) (1)

(، 228/126و  5/226« )الحؾقة»(، وأبق كعقؿ يف 6)رقؿ « قضاء الحقائج»أخرجف ابـ أبل الدكقا يف  (2)

  (1514.)(، وهق يف الضعقػة لإلمام إلباين 1/768« )الشعب»والبقفؼل يف 
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 اهلل اشرت٣ َٔ  إٔ زضٍٛ»: رحدٜح

َّا  د«ٚزٖٓ٘ دزّعا َٔ حدٜح، ٜٗدٟ طعا

 

ـْ َطائَِشةَ ) - 285   َأنَّ َرُسقَل »: ڤ َط
ِ
ـْ َيُفقِديٍّ َصَعاًما ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َوَرَهـَُف ، اْشَتَرى ِم

ـْ َحِديدٍ   .((1)«ِدْرًطا ِم

l: 

 .لبقان جقاز الرهـ وجقازه يف الحضر: احلدٓث ساق املصيف 

اهلل  اختصف وأكف بشر، مـ البقع والشراء ملسو هيلع هللا ىلص الحديث ما كان طؾقف الـبليف هذا 

 .بالرسالة

ک ﴿:  اهلل وققل، كان قؾقؾ الحال ملسو هيلع هللا ىلص ويف هذا الحديث أن الـبل

 .[5-4: الضحك] ﴾ک ک کگ گ گ گ

يـػؼ يف أوجف  ملسو هيلع هللا ىلص لؽـ كان الـبل، أغـاه وفتح طؾقف  - اهلل الؿؼصقد أن

 .الخقر حتك ٓ يبؼك لف شلء

 .أن الػؼر لقس بؿذمة طؾك إصالقف: ّفُٔ

 .وغقرهؿ مـ الؽافريـ، والـصارى، جقاز البقع والشراء مع القفقد: ّفُٔ

 .أو مـ غقرهؿ، جقاز رهـ السالح سقاًء مـ الؽػار: ّفُٔ

، الذيـ يؼقلقن كؼاصع البضائع إمريؽقة، رد طؾك دطاة الؿؼاصعات: ّفُٔ

                                                                                       

 (.2583(، ومسؾؿ يف صحقحف )1855أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)
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مع شدة طداوة القفقد لف ما وقع بقـف  ملسو هيلع هللا ىلص فنن الـبل، وكحقها، أو الدكؿاركقة

 .وبقـفؿ الؿؼاصعة

 .الحضر يف رهـ ملسو هيلع هللا ىلص الـبل فنن ،مـعف مـ طؾك رد وهق ،الحضر يف الرهـ جقاز :ّفُٔ

 .تؼدم ما طؾك البخاري طؾقف بقب وقد ،الحديث أجؾف مـ الؿصـػ ساق الذي وهذا

، القفقدمـ  ملسو هيلع هللا ىلص ما السبب الذي مـ أجؾف رهـ الـبل: إٓ أكف اسُتشؽؾ هـا

 وسعة؟، وغـك، مع أن بعض الؿسؾؿقـ كان ذا مال، ولؿ يرهـ مـ الؿسؾؿقـ

أو لعؾف ، لعؾف حقـ الرهـ لؿ يؽـ لدى الؿسؾؿقـ شقًئا لؾرهـ: فؼال بعضفؿ

أو خشل أن الصحابل ٓ يؼبؾ مـف ، خشل أن الصحابل ٓ يؼبؾ مـف الرهـ

لبقان جقاز مبايعة 7 ؾ ذلؽأو أكف فع، اهلل وإكؿا يؼقل أططقتؽ يا رسقل، الؿبايعة

 .وغقرهؿ مـ الؽافريـ، القفقد والـصارى

 .لبقان الجقاز7 ربؿا فعؾ إمر ملسو هيلع هللا ىلص وقد طؾؿ أن الـبل

: كؿا يف الصحقحقـ ڤفػل حديث طائشة : وقد اختؾػت ألػاظ الحديث

« 
َّ
 .(1)«مـ حديدٍ  ورَهـف ِدرًطا، إلك أجؾٍ  َيفقِديٍّ  اشَترى صعاًما مـ ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ الـبل

«شعقرٍ  صاًطا مـ ثالثقـ»: ابـ طباس وغقره وحديث
(2)

. 

ٕكف 7 ڤوإما أن الحؽؿ لحديث طائشة ، فنما أن إقؾ يدخؾ تحت إكثر

 .مـ الؿتػؼ طؾقف

 ودرطف مرهقن؟ ملسو هيلع هللا ىلص وهؾ مات الـبل: إشؽال

ـِ »: ملسو هيلع هللا ىلص كقػ العؿؾ بحديث الـبل، فنن قؾت كعؿ ـٍ  كػُس الؿمم حتَّك  ُمعؾَّؼٌة بدْي

                                                                                       

 (.2583ؿ يف صحقحف )(، ومسؾ1855أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)

 (.1286أخرجف أحؿد ) (2)
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«ُيؼَضك طـف
(1)

 ؟

وأما مـ كان حريًصا طؾك القفاء ، هذا محؿقل طؾك مـ أراد الُخؾػ: ققؾ

 .فؾقس طؾقف شلء، ولؿ يتقسر لف

)الدر : وقد رجحت هذه الؿسللة بتقسع مع كؼقٓت ٕهؾ العؾؿ يف كتابل

 .الؿؽـقن يف أحؽام الديقن(

 .وإكؿا ثؼؾ إمر طؾقف، كقػ يماخذ اإلكسان بلمر ٓ يريد التخؾػ فقف: ومـفا

«ِجْؾَدُتف َبَرَدْت طؾقف أنَ »: وأما حديث
(2)

. 

وهق ضعقػ ، بـ طؼقؾ محؿدبـ  اهلل طبدمـ صريؼ ، ففذه الزيادة مـؽرة

 .طؾك الصحقح مـ أققال أهؾ العؾؿ

 .ثؿ إن إمر قد اكتؼؾ إلك الخؾقػة مـ بعده فقؼضل طـف الديـ

  َرُسقَل َأنَّ اْمَرَأًة َسَلَلْت ، ڤ بـ مطعؿ فػل حديث طـ جبقر
ِ
: شقئا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 َأَرَأْيَت إن ِجْئُت فؾؿ َأِجْدَك؟ قال أبل فؼالت يا َرُسقَل ، َفَلَمَرَها َأْن َتْرِجَع إلقف
ِ
: اهلل

 .(3)«قال َفنِْن لؿ َتِجِديـِل َفْلتِل َأَبا َبْؽرٍ ، َكَلكََّفا َتْعـِل اْلَؿْقَت 

 .ويـبغل لؾؿسؾؿقـ أن يفتؿقا بديقن أولقائفؿ

 :حقـ حضرتف القفاء ڤ بـ العقام الزبقرفنن 

ـْ َطْبدِ    َط
ِ
َبْقِر َقاَل  اهلل ـِ الز  َبْقُر َيْقَم اْلَجَؿِؾ َدَطاكِل َفُؼْؿُت إَِلك »: ْب ا َوَقَػ الز  َلؿَّ

َّ إِكَُّف ٓ ُيْؼَتُؾ اْلَقْقَم إِٓ َضالٌِؿ َأْو َمْظُؾقٌم َوإِكِّل ٓ ُأَراكِل إِٓ َسُلْقَتُؾ  َيا: َجـْبِِف َفَؼاَل 
ُبـَل

                                                                                       

 (، طـ أبل هريرة.2845أخرجف الرتمذي ) (1)

 (.27636أخرجف أحؿد ) (2)

 (.1355(، ومسؾؿ يف صحقحف )3566أخرجف البخاري يف صحقحف ) (3)
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ل َلَدْيـِل ـْ َأْكَبِر َهؿِّ
ـْ َمالِـَا َشْقًئا؟ ُثؿَّ َقاَل . اْلَقْقَم َمْظُؾقًما َوإِنَّ مِ

: َأَفَتَرى َدْيـَـَا ُيْبِؼل مِ

 بِْع َماَلـَا وَ  َيا
َّ
ـْ َبْعَد َقَضاِء ُبـَل

ـْ َمالِـَا مِ
اْقِض َدْيـِل َوَأْوِص بِالث ُؾِث َفنِْن َفُضَؾ مِ

ٌء َفُثُؾُثُف لَِقَلِدكَ 
ْ
ـِ َشل ْي  .(1)«الدَّ

 :بـ طؿر يؼقل لعبداهلل، بـ الخطاب وطؿر

  يا َطْبدَ »
ِ
ـِ َفَحَسُبقُه َفَقَجُدوُه  اهلل ْي َّ مـ الدَّ

ـَ بـ ُطَؿَر اْكُظْر ما َطَؾل ِستًَّة َوَثَؿاكِق

ِه مـ َأْمَقالِِفؿْ : قال، َأْلًػا أو َكْحَقهُ  َّٓ َفَسْؾ يف، إن ويف لف َماُل آِل ُطَؿَر َفَلدِّ َبـِل  َوإِ

َفَلدِّ ، َفَسْؾ يف ُقَرْيٍش وٓ َتْعُدُهْؿ إلك َغْقِرِهؿْ ، َفنِْن لؿ َتِػ َأْمَقاُلُفؿْ ، بـ َكْعٍب  َطِديِّ 

 .أخرجف البخاري، (2)«َطـِّل هذا اْلَؿاَل 

  وكان رسقُل ، فػؽاك الؿسؾؿ أمٌر مطؾقب
ِ
 ٓ يصؾل طؾك رجٍؾ مات ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـٌ   .وطؾقف َدي

 بِالثَّالَِثةِ »: ڤبـ إكقع  كؿا يف البخاري مـ حديث سؿؾة
َ
: َفَؼاُلقا، ُثؿَّ ُأتِل

؟ َطَؾْقفِ َفَفْؾ »: َقاَل ، َٓ : َقاُلقا، «َهْؾ َتَرَك َشْقًئا؟»: َقاَل ، َصؾِّ َطَؾْقَفا ـٌ : َقاُلقا، «َدْي

  َقاَل َأُبق َقَتاَدَة َصؾِّ َطَؾْقِف َيا َرُسقَل ، «َصؾُّقا َطَؾك َصاِحبُِؽؿْ »: َقاَل ، َثالََثُة َدَكاكِقرَ 
ِ
اهلل

 َدْيـُفُ 
َّ
 .(3)«َفَصؾَّك َطَؾْقفِ ، َوَطَؾل

ًٓ فألهِؾف وَمـ تَرك»: قال، اهلل طؾقف فؾؿا فتح  .«فنللَّ وطَؾلَّ َدْيـًا  َمـ تَرك ما

 :نالّ ْفٝع يف ٖزا ايباب  ٚيًؼٛناْٞ 

وأن يبادروا ، أكف يجب طؾك أولقاء أمقر الؿسؾؿقـ أن يؼضقا الديـ طـ الؿديـقـ)

                                                                                       

 (.1355( ومسؾؿ )4358أخرجف البخاري ) (1)

 (.3488أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)

 (.1156يف صحقحف )أخرجف البخاري  (3)
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ويلخذون غقر ذلؽ مـ ، ويلخذون الزكقات، كؿا أهنؿ يلخذون الخؿس، يف ذلؽ

7 الؿسؾؿقـ فقجب طؾقفؿ أن يؼضقا الديـ طـ الؿديـقـ مـ، الحؼقق مـ الجبايات

 .[58 :التقبة] ﴾ھ﴿  اهلل قال وقد ،الغارم وهق الزكاة يف حؼ لف الؿديـ ٕن

 كؿا يف «الصالة طؾك مـ طؾقف ديـ»يف رسالة  قال اإلمام الشقكاين 

 :(6/3164) «الػتح الرباين»

اهلل إلقف  وهذا يدل دٓلة ضاهرة أن ذلؽ التحؿؾ إكؿا هق لؿصقر أمقال: قال

، كؿا صارت إلقف، صارت إلك مـ بعده مـ خؾػائف ومـ بعدهؿ ومعؾقم أهنا، ملسو هيلع هللا ىلص

ففؿ ، اهلل لؿ يػتح غالب البالد إٓ بعد مقتف فنن، بؾ صار إلقفؿ أكثر مؿا صار إلقف

ويصرفقن مـفا يف ، اهلل  متحؿؾقن لديقن الؿديقكقـ يؼضقهنا مـ أمقال

مـ هذا الؿصرف كؿا يصرفقن إلك غقره مـ الؿصارف مؿا وجد بليديفؿ 

ٓ يجقز لفؿ اإلخالل بف ، ما يؿؽـ ذلؽ مـف إما كاًل أو بعًضا اهلل  أمقال

، وقد احتجقا ٕكػسفؿ، ففذه شريعة ثابتة غقر مـسقخة، بحال مـ إحقال

اهلل  فعؾقفؿ أن يؾزمقا أكػسفؿ بؿا ألتزمف رسقل، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فلخذوا ما أخذه رسقل

ڱ ڱ ڱ ﴿: وققلف تعالكفـؼقل ، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  هذا خاص برسقل: فنن قالقا، ملسو هيلع هللا ىلص

وكحق هذه أية مؿا يؽثر تعداد ، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  الخطاب لرسقل: [283: التقبة] ﴾ڱ

 .مـ أيات

مـ ديقن  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  لؿـ لؿ يتحؿؾ ما تحؿؾف رسقل: والحاصؾ أكف يؼال

أترك قبض الصدقات وكحقها ، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  الؿديقكقـ زاطًؿا أن ذلؽ خاص برسقل

اهلل مـ طباده مـ  وسققجد، مـ ٓ وارث لف وأترك قبض مقراث، اهلل مـ أمقال

 ـها. اهلل يؼضل ديقن الؿديقكقـ مـ طباد
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 :اهلل تعالك قال أبق محؿد سدده

أن  اهلل  فـسلل، وما ذهب إلقف همٓء إئؿة هق الحؼ يف هذه الؿسللة

اهلل  يقفؼ أمراء الؿسؾؿقـ بالعؿؾ هبذه الشعقرة وغقرها مـ الشعائر التل أوجبفا

 اهلل  وسقجدون بنذن، طؾقفؿ جزاء ذلؽ يف الدكقا وأخرة. 

وبعد الؼقل بقجقب قضاء الديـ طؾك إمام الؿسؾؿقـ إن كان صاحب الديـ 

 هؾ تسؼط التبعة مـ الؿديـ وتؾحؼ السؾطان؟، فؼقًرا

 .والحؿد هلل رب العالؿقـ

 

 

  



 
170 

 

  4/جإفــادة ذوي األفهـــام بشرح عمدة األحكام

 

 

 فإذا ، َطٌ ايػين ظًِ»: رحدٜح

 د«أتبع أحدنِ ع٢ً ٤ًَٞ فًٝتبع

 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ ) - 286   َأنَّ َرُسقَل  ڤ َط
ِ
َفنَِذا ُأْتبَِع . َمْطُؾ اْلَغـِلِّ ُضْؾؿٌ »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 .((1)«َأَحُدُكْؿ َطَؾك َمِؾلٍء َفْؾَقْتَبعْ 

l: 

 .ساق املصيف احلدٓث لبٔاٌ حسمة املطل مً املستطٔع

 : «َمْطُؾ »: قْلُ

 .أي مؿاصؾتف وتلخره طـ دفع ما طؾقف

 : «اْلَغـِلّ »: قْلُ

غـك العرض وغـك الـػس : والغـك كقطان، أي صاحب الِجدة وآستطاطة

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة َقاَل ، وقـاطتفا   َقاَل َرُسقُل : وأطظؿ الغـك غـك الـػس فَع
ِ
: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

َـّ اْلِغـَك ِغـَك الـَّْػسِ »
ـْ َكْثَرِة اْلَعَرِض َوَلؽِ  .أخرجف مسؾؿ، (2)«َلْقَس اْلِغـَك َط

 : «ُضْؾؿٌ »: قْلُ

 الؿطؾ ضؾًؿا ٕن صـاحبف يؿاصـؾ صــاحب
َّ
 الظؾؿ هق مجاوزة الحد وُسؿل

ومػفقم الحديث أن مطؾ غقر الغـل لقس ، لف الؿدة بغقر وجف حٍؼ  ويطقؾ، الحؼ

  اهلل ٕن7 فؾق ماصؾ الػؼقر وتلخر يف أداء الحؼقق التل طؾقف فؾقس بظالؿ، بظؾؿٍ 
                                                                                       

 (.2657(، ومسؾؿ يف صحقحف )1154أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)

 (.2862أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (2)
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ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ﴿: ويؼقل، [155: البؼرة] ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ﴿: يؼقل

 .[4: الطالق] ﴾ژ ژڑ

 .[158: البؼرة] ﴾ې ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ﴿: ويؼقل يف شلن الػؼقر

حتك لؼد ذكر بعض أهؾ العؾؿ أن الؼاضل لق سجـ فؼقرا بسبب تلخره يف 

 .ٕكف خالػ الشرع، لقجب طزل ذلؽ الؼاضل، دفع الديـ الذي طؾقف

أما ، وتلخر طـ الدفع، إٓ إذا حؾ إجؾ، وضالًؿا، وٓ يسؿك الغـل ماصاًل 

ٱ ﴿: اهلل  قبؾ حؾقل إجؾ فؾقس لصاحب الديـ أن يشدد طؾقف لؼقل

 .[151: البؼرة] ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ

 :سهِ َطٌ ايػين 

، فقتؽؾؿ صاحب الحؼ فقف وربؿا اشتؽاه، ومالف، ٕكف يحؾ طرضف: ومطؾف ضؾؿ

بعباده وتقسقره طؾقفؿ أن شرع طؾقفؿ اإلحالة يف  اهلل  ومـ رحؿة، وسجـف

فنذا كان صاحب الحؼ مؾلء ، فؼد يؽقن لفذا الغـل حٌؼ طـد غقره، مثؾ هذا الحال

 .فؾف أن يحقؾ طؾقف

 : «َفنَِذا ُأْتبَِع َأَحُدُكؿْ »: قْلُ

 .أي إذا أحقؾ الؿديـ طؾك مؾلء أي طؾك رجٍؾ آخر طـده حؼ لصاحب الديـ

 :«طؾك مؾلء»: قْلُ

 :وبدكف قال الشاطر، ومالف، هق الؼادر طؾك القفاء بؼقلف: والؿؾل قال العؾؿاء

 تطقؾاااقـ لقاااااااالل وأكااااات مؾاااااااقئة

 

 وأحسااـ يااا ذات القشاااح التؼاضااقا 

اًبا: أما ققلف  فػل هذه الحالة ، وهذا هق الؿؿاصؾ، ؾػخيعد وي، فال يؽقن كذَّ

 .يعترب رضل الؿحتال
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فنن كان فؼقًرا ، بلن يؽقن طـده مال يستطقع القفاء مـف: وأما الؿؾل يف الؿال

 .أطترب رضا الؿحتال

فنن كان ٓ ، هق أن يؿؽـ احضاره طـد الؿحاكؿة إلك مجؾس الحؽؿ: وبدكف

فنكف ٓ يؾزم هـا تحقل الؿحتال ، يؿؽـ محاكؿتف شرًطا كإب أو طاده كالسؾطان

 .(1)إٓ برضاه

 :«فؾقتبع»: قْلُ

 .طـد الؿحال طؾقفأي فؾقتبع حؼف مـ 

 .«الدرر الؿؽـقن يف أحؽام الديقن»: وأذكر هـا بعض مباحث الحقالة مـ كتابل

 :أسنإ احلٛاي١ أسبع١ 

 .وهق الذي طؾقف الديـ: محقؾ - 1

 .وهق صاحب الديـ: محال - 2

 .وهق الذي اكتؼؾ الديـ إلك ذمتف: ومحال طؾقف - 3

 .(2)وهق الديـ أو الحؼ: ومحال بف - 4

 :ػشٚط احلٛاي١ أسبع١ 

 :إٔ تهٕٛ ع٢ً دٜٔ َظتكش :األٍٚ 

كؿفر الؿرأة قبؾ ، أي ثابت معروف خرج مـ ذلؽ الديـ غقر الؿستؼر

وقد يختؾػا فال يؽقن هـالؽ ، فتستقيف الؿفر، الدخقل إذ قد يحصؾ الدخقل

وخرجت أيًضا ، وقد ٓ يتحصؾ، وكثؿـ الؿؽاتب قد يتحصؾ لف الؿال، ديـ
                                                                                       

 (.4/51(، الؿغـل )126 - 6/125« )الشرح الؿؿتع»راجع  (1)

 (.5/158« )البقان»(، و4/65« )الؿغـل»راجع  (2)
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 .إذا قد يػسخ البقع قبؾ تحصؾف لحقالف بالسؾؿ

 .أن تؽقن بؿال معؾقم: الثاين

 :إٔ حيٌٝ بشضاٙ :ايجايح 

ڦ ڄ ﴿: اهلل تعالك والدلقؾ طؾك ذلؽ ققل، وهذا بال خالف، ٕن الحؼ طؾقف

وٓ ، فالرضا ٓ بد مـف يف جؿقع العؼقد، [16: الـساء] ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ

إٓ إذا كان الؿحال ، وكقاًل لؾؿحقؾٕن الؿحال يعترب ، يشرتط رضا الؿحال طؾقف

 .فال يؾزم مع الؿحتال أن يؼبؾ الحقالة لؾحديث الؿتؼدم، طؾقف غقر مؾلء

 :مـ حقث الرضا، فصار الؿحقؾ والؿحتال والؿحال طؾقف ثالثة أقسام

 .وهق الؿحقؾ، مـ يعترب رضاه بؽؾ حال: إول

 .وهق الؿحال طؾقف، مـ ٓ يعترب رضاه بؽؾ حال: الثاين

، وهق الؿحتال إن كان طؾك مؾلء لؿ يشرتط رضاه، مـ فقف التػصقؾ: الثالث

 .طؾك الصحقح وإن كان طؾك غقر مؾلء اشرتط رضاه

وٓ ، أن اإلحالة طؾك الؿؾلء لزم الؿحتال والؿحال طؾقف: تؾخص مؿا سبؼ

 .يشرتط رضاهؿا

 .تؿاثؾ الحؼقـ: الرابع

وكؾ طؿؾف ، ضةوالػضة بػ، مـ حقث الجـس كلن يحقؾ الذهب بذهب

 .ومـ حقث الصػة فال يحقؾ سؾقؿ بؿؽسر، بجـسفا

والؿمجؾ ، والتلجقؾ فقحال الديـ الحال طؾك الحال، ومـ حقث الحؾقل

 .(1)طؾك الؿمجؾ طؾك الراجح مـ أققال أهؾ العؾؿ

                                                                                       

« الشرح الؿؿتع»(، 65 - 4/65« )الؿغـل»(، 153 - 5/158« )البقان»راجع لفذه الشروط  (1)
= 
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وطؾك هذا أهؾ ، فنذا كان الحقالة طؾك مؾئ وجب طؾك الؿحتال قبقلفا

 .وحؿؾف الجؿفقر طؾك آستحباب، وابـ جرير، ثقروأبق ، وأكثر الحـابؾة، الظاهر

 :قال الحافظ 

 .(3/565) «الـقؾ» ـها. ووهؿ مـ كؼؾ فقف اإلجؿاع

 هؾ يشترط رضا الؿحتال والؿحال طؾقف؟

 :اطؾؿ أن الػؼفاء اختؾػقا يف هذه الؿسللة إلك أققال

، مؾلءذهب الحـابؾة إلك أكف ٓ يعترب رضاهؿا إذا كاكت الحقالة طؾك : إول

 .وهذا ققل الشافعل يف رواية

فقعترب الرضا مـ ، ذهب أبق حـقػة إلك اطتبار رضاهؿا ٕهنا معاوضف: الثاين

 .الؿتعاقديـ

أما الؿحال ، ما ذهب إلقف مالؽ والشافعل إلك اطتبار رضك الؿحتال: الثالث

 .طؾقف فال يشرتط رضاه إٓ إذا كان الؿحال طدًوا لف

تبار الرضا لؾؿحال والؿحال طؾقف إٓ إذا كان والراجح كؿا تؼدم طدم اط

 .الؿحال طؾقف غقر مؾلء لعؿقم الحديث

 :ولؾؿحال طؾقف، ولؾؿستحقؾ، لؾؿحقؾ: والحقالة فقفا كػٌع طظقؿ لؾثالثة

 .يتخؾص مـ الظؾؿ الذي طؾقف: فنن الؿحقؾ

 .ومـ التلخر يف قضاء حؼف، يتخؾص مـ البؼاء تحت الظؾؿ: والؿستحقؾ

 الحؼقق مـ التخؾص ويؼع الؿسامحة فتؼع ،طؾقف الذي الحؼ يمدي :طؾقف والؿحال

 .إلك ذمة الؿحال طؾقف، هل كؼؾ الديـ مـ ذمة الؿحقؾ: والحقالة
                                                                                       

= 
 (.3/565« )الـقؾ»(، 155 - 3/154« )الؿؿتع شرح الؿؼـع»(، 125 - 6/122)
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 :ػشٚط احلٛاي١ 

 :أن يؽقن الؿحقؾ والؿحال طؾقف جائًزا التصرف - 1

 .أو محجقًرا طؾقف، فال يؽقن أحدهؿا مجـقًكا أو غقر راشد

 :طؾقف مديـًا لؾؿحقؾأن يؽقن الؿحال  - 2

وطـدي ، حتك يؾزمف أداء الحؼ لؽـ لق أن رجاًل تربع وقال طؾل الديـ

 .ووافؼ لزمف اإلتباع ووجب طؾك ذلؽ إداء، الؼضاء

 .أن يؽقن الديـ الؿحال طؾقف قد حؾ أجؾف - 3

 .أن يؽقن الديـ الؿحال طؾقف مساوًيا لؿا ُيطاَلب بف الؿديـ - 4

 :بقـ الُؿحقؾ وصاحب الحؼوالؼبقل ، اإليجاب - 5

وأيضا الؿستحقؾ ذهب جؿٌع مـ أهؾ ، وأما الؿحال طؾقف فال يؾزم رضاه

َفنَِذا ُأْتبَِع »: بـص الحديث اذهب إلك فالن وخذ حؼؽ العؾؿ إلك أكف ٓ يؾزم رضا

 .«َأَحُدُكْؿ َطَؾك َمِؾلٍء َفْؾَقْتَبعْ 

 هؾ لؾؿستحقؾ أن يرجع؟

أكف لقس لف أن ، بقب البخاري يف صحقحفوطؾقف ، ذهب جؿع مـ أهؾ العؾؿ

  لق قال، يرجع
َّ
قال أكا ما ، ثؿ تػرقا فؾؿا جاء طـده، رجؾ متربع ديـ زيد طؾل

حتك يمدي الديـ الذي طؾقف ، ما يطالب إٓ هق، سلططقؽ اذهب صالب صاحبؽ

 .وتعقَّـ، ووجب طؾقف، ٕكف قد التزم

 .«الؿؽـقن يف أحؽام الديقنالدر »: وقد تؽؾؿت طؾك هذه الؿسائؾ يف كتابل

  :سهِ احلٛاالت ايٓكذ١ٜ 

 :وحؽؿفا قريبة مـ أحؽام الباب

بحقث أن الرجؾ يضع مالف طـدهؿ يف ، إٓ أهنا ُجعؾت طؾك كظاٍم خاص
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ويؽقن بقـفؿا ، يف دولٍة أو مؽاٍن آخر، ويستؾؿف أخر، أو يف مؽاٍن آخر، دولةٍ 

 .فقف مـ الربا شلءوهذا جائٌز ولقس ، زيادة مال حؼ التحقيؾ

إٓ أن أهؾ العؾؿ اختؾػقا إذا أدى بغقر العؿؾة التل وضع هبا ففؾ يجقز لف أن 

، اهلل يستؾؿ بغقر العؿؾة الؿرسؾة فؽثقر مـ أهؾ العؾؿ ومـفؿ شقخـا يحقك حػظف

فنذا سؾؿ بالسعقدي استؾؿ بالسعقدي وإذا  طؾك أكف ٓبد مـ التساوي يف الـؼديـ

 .بالدوٓرسؾؿ بالدوٓر استؾؿ 

ٕكف لقس ، لؽـ الذي يظفر واهلل أطؾؿ أكف يجقز لف الؼبض بلي طؿؾة شاء

يف  وإكؿا هق طبارة طـ ديـ وضعف مثال، ها وها، بصرف حتك كشرتط يًدا بقد

الؿؿؾؽة واستؾؿف مـف يف القؿـ وصاحب الديـ يجقز لف أن يؼضل الديـ الذي 

 .بـػس سعر الققم بالعؿؾة التل استدان هبا أو بعؿؾٍة أخرى، طؾقف

وذهب بعض أهؾ العؾؿ إلك جقاز هذه الؿعامؾة طؾك أهنا صرف لؽـ 

 .بؿجرد وصقل الصؽ إلك الذي أودع بف الؿال يعترب صرافة

وهذا ، العؾؿاء طؾك أكف لقس بربا وهذه الػتقى طؾقفا ابـ باز وجؿع مـ 

 .الذي تطؿئـ إلقف الـػس

وهق أن بعضفؿ يضع طـدك ، ةوكان العؾؿاء الؼدماء يعربون طـفا بالسػتج

فؿـ جعؾف ديـًا بحًتا ، ففؾ يجقز الزيادة طؾك ذلؽ، يف بؾٍد آخر ثؿ يستؾؿف، شقًئا

ويلخذ هـاك ، يؼقل كقػ يعطقـل خؿسة ألػ ريال سعقدي، لؿ يجقز الزيادة

 ًٓ  .حؼ اإلرسال خؿسقـ ريا

هذا وإن كان صقرتف الديـ إٓ أن هذه الخؿسقـ طبارة طـ أجرة : وققؾ 

 .وغقر ذلؽ مـ إطؿال التل يؼقم هبا الـاس، الخدمات
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 َٔ أدزى َاي٘ بعٝٓ٘ عٓد »: رحدٜح

 د«زدٌ قد أفًظ فٗٛ أحل ب٘ َٔ غريٙ

 

  َقاَل َرُسقُل : َقاَل  ڤ )طـ أبل هريرة - 287
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص َسِؿْعُت الـَّبِلَّ : َأْو َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـْ » :- َيُؼقُل  ـْ  بِفِ  أََحؼُّ  َفُفقَ  َأْفَؾَس  َقْد  - إْكَسانٍ  َأوْ  - َرُجؾٍ  ِطـَْد  بَِعقْـِفِ  َمالَفُ  أَْدَركَ  َم  .((1)«َغقْرِهِ  ِم

l: 

  َقاَل َرُسقُل »: قْلُ
ِ
 :«ملسو هيلع هللا ىلص َسِؿْعُت الـَّبِلَّ : َأْو َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 .ملسو هيلع هللا ىلصوهذا لشدة ورطفؿ يف رواية حديث الـبل ، هذا تردد مـ الراوي

 .جقاز رواية الحديث بالؿعـك: ّفُٔ

أو ، هذا الحديث لبقان مسللة مفؿة وهل الَحْجر والتػؾقسوذكر الؿصـػ 

وَيحؾ ، وذلؽ أن الرجؾ قد يتديـ ديـًا فقؽثر ديـف فال يستطقع أن يؼضقف7 الَػَؾس

 .فنذا صالب الغرماء َحَجر طؾقف الؼاضل، إجؾ

 :ٚساٍ ايٓاغ يف ٖزا ايباب ثالث١ 

ففذا ٓ ، قضاء الديـرجٌؾ تديـ ديقًكا وحؾ إجؾ وكان مالف يستقطب  - 1

 .ويجب طؾك الؼاضل أن يمدبف حتك يمدي الذي طؾقف مـ الديقن، ُيحَجر طؾقف

 اهلل ففذا قد قال، ولقس لديف ما يؼضل، رجٌؾ طؾقف ديقن وحؾ إجؾ - 2

 وٓ يجقز أن ُيؽؾػ ما ٓ يطقؼ، [158: البؼرة] ﴾ائ ەئ ەئوئ﴿: يف شلكف. 

فنن ، ٓ يستقطب الديقن رجؾ طؾقف ديقن وحؾ إجؾ ولديف مال - 3
                                                                                       

 (.2666(، ومسؾؿ يف صحقحف )1781أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)
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، ويؽقن الؿال أسقة الغرماء، الؼاضل يحجر طؾقف إذا صالب أصحاب الديقن

 .فقؼسؿ بقـفؿ طؾك مؼدار أكصبتفؿ، طؾك ما يليت

 :ٚاحَلذش ٜٓكظِ إىل قظُني 

 .َحجر مـ أجؾ الغقر - 1

 .وَحجر مـ أجؾ الـػس - 2

 .ففق الحجر يف الديقن: أما الَحجر الذي مـ أجؾ الغقر

اهلل  ففق الَحجر طؾك السػقف الذي ٓ يحسـ التصرف قال: وأما مـ أجؾ الـػس

 :﴿ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ

 .[6: الـساء] ﴾ۉ

 .والَحجر مـ أجؾ الغقر يـتفل إذا أدى إلك الغرماء حؼفؿ

أو الؿػؾس ، لق أن رجاًل أدرك مالف بعقـف قبؾ أن يتصرف فقف الؿديقن: فائدة

مـ »: ملسو هيلع هللا ىلصلؼقل الـبل ، فعـد ذلؽ يلخذ مالف بعقـف سقاءً ، وٓ هبة، شراءٍ  وٓ، ببقعٍ 

 .«أدرك مالف بعقـف طـد رجؾ قد أفؾس ففق أحؼ بف مـ غقره

، فنذا ما وزع الؼاضل الؿال الذي طؾقف إسقة بقـ الغرماء ارتػع طؾقف الَحجر

ٍء إٓ إذا فتح
ْ
7 إلك كٍؾ حؼفطؾقف فنكف يمدي   اهلل ولقس ٕحٍد أن يطالبف بَِشل

 .ٕكف ٓ يحؾ مال امرٍئ مسؾؿ إٓ بطقبة مـ كػسة

ـْ » :فائدة ـْ  بِفِ  أََحؼُّ  َفُفقَ  أَْفَؾَس  َقدْ  - إْكَسانٍ  َأوْ  - َرُجؾٍ  ِطـَْد  بَِعقْـِفِ  َمالَفُ  أَْدَركَ  َم  :«َغقْرِهِ  ِم

 :قذ ٜعرب عٓٗا بعض أٌٖ ايعًِ مبظأي١ ايظفش 

، فقجقز لؽ أن تلخذه، هبقئتف وصػتفوهق أن ُيسرق طؾقؽ متاٌع فقجدتف 

 .بدون الرجقع إلك مـ هق طـده
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 ِٜٔ  :ٚيف ٖزا احلذٜح ػذ٠ ايذَّ

، بحقث ُيحجر طؾقف بعد أن كان كامؾ التصرف، وأكف يبقح طرض اإلكسان ومالف

 .ويتحؽؿ الؼاضل يف مالف بالقجف الذي يراه كافًعا لف، إلك مؼقد التصرف

 :ٚيف احلذٜح َٔ ايفٛائذ 

فنن اإلكسان ، )ما ٓ ُيدرك كؾف ٓ ُيرتك جؾف(: دلقؾ لؾؼاطدة الػؼفقة: إولك

 .فؾف أن يستخرج بعضف، قد ٓ يستخرج جؿقع حؼف

 .فقعطك كؾ ذي حؼ حؼف، أن الحؼقق ٓ ُتفدر بحالٍ : الثاكقة

وتارة ، تارة سعة، وأن اإلكسان يتغقر مـ حال إلك حال، حال الدكقا: الثالثة

 .وقؾة، إفالسٍ 

ـْ َأْدَرَك َماَلُف بَِعْقـِفِ »: قْلُ  :«َم

 .أو قريبًا مـف فنكف ٓ يجقز لف أن يلخذه، يخرج بف مالق أدرك غقره مـ الؿال مثقاًل لف

 :«ِطـَْد َرُجؾٍ »: قْلُ

 .وإٓ لق كان طـد امرأة أيًضا، خرج مخرج الغائب

 :«- َأْو إْكَسانٍ  -»: قْلُ

 .والـساءيدخؾ فقف الرجال ، أطؿ مـ الرجؾ

 .أي قد لحؼف الػؾس: «َقْد َأْفَؾَس »: قْلُ

 .وأما يف شلن إخرى فالػؾس أطظؿ مـ هذا، وهذا يف شلن الدكقا

  فػل حديث َأبِل ُهَرْيَرَة َأنَّ َرُسقَل 
ِ
: ؟ َقاُلقاَأَتْدُروَن َما اْلُؿْػِؾُس »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

َٓ  اْلُؿْػؾُِس فِقـَا َيا َرُسقَل  ـْ   َم
ِ
َٓ َمَتاعَ اهلل   َقاَل َرُسقُل ، ِدْرَهَؿ َلُف َو

ِ
اْلُؿْػِؾُس : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـْ َيْلتِل َيْقَم اْلِؼَقاَمِة بَِصاَلتِِف َوِصَقاِمِف َوَزَكاتِِف َوَيْلتِل َقْد َشَتَؿ َهَذا َوَقَذَف  تِل َم ـْ ُأمَّ ِم
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ـَاتِِف  ـْ َحَس َهَذا َوَأَكَؾ َماَل َهَذا َوَسَػَؽ َدَم َهَذا َوَضَرَب َهَذا َفَقْؼُعُد َفَقْؼَتصُّ َهَذا ِم

ـْ  ـْ اْلَخَطاَيا ُأِخَذ ِم ـْ َحَسـَاتِِف َفنِْن َفـِقَْت َحَسـَاُتُف َقْبَؾ َأْن ُيْؼَتصَّ َما َطَؾْقِف ِم َوَهَذا ِم

ل الـَّاِر َقاَل َخَطاَياُهْؿ َفُطرَِح َطَؾْقِف 
 .أخرجف مسؾؿ (1)«ُثؿَّ ُصرَِح فِ

، يؼدم أوٓها، أن الؿال إذا تزاحؿت طؾقف الحؼقق: ويف الحديث مـ الػقائد

 .واهلل أطؾؿ، وأحؼفا بف
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 قض٢ ايٓيب بايشفع١ يف نٌ »: رحدٜح

 د«..،.فإذا ٚقعت احلدٚد، َا مل ٜكطِ

 

ػَعةِ  ملسو هيلع هللا ىلص الـبلُّ قضك »: قال ڤ بـ طبداهلل )وطـ جابر - 288 يف كؾِّ ما لؿ  بالشُّ

 .((1)«فال ُشػَعةَ ، وُصرَِفِت الطُّرُق ، فنذا وقَعِت الُحدودُ ، ُيؼَسؿْ 

l: 

، هذا الحديث يتؽؾؿ طؾك باٍب مفؿ مـ أبقاب الؿعامؾة وهق باب الشػعة

 .ويؽقن يف إمقال الؿشرتكة

 :(7/425يف الؿغـل ) قال ابـ قدامة 

 اْستِْحَؼاُق »
َ
ـْ اكْتََؼَؾْت إَلقْفِ ِهل ـْ َيِد َم

ِة َشِريؽِِف اْلُؿـْتَِؼَؾِة َطـُْف مِ ِريِؽ اكْتَِزاَع ِحصَّ  .الشَّ

َُاِع  َٚاْيِإِد  ١َِّ َٞ َثاِبَت١ٌ ِبايظُّ ِٖ َٚ: 

ـَّةُ  ا السُّ   َقَضك َرُسقُل »: َقاَل  ڤ َفَؿا َرَوى َجابِرٌ : َأمَّ
ِ
ْػَعِة فِقَؿا َلْؿ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل بِالش 

ُرُق ، َفنَِذا َوَقَعْت اْلُحُدودُ ، ُيْؼَسؿْ  َولُِؿْسؾِِؿ . ُمتََّػٌؼ َطَؾْقفِ . «َفاَل ُشْػَعةَ ، َوُصِرَفْت الط 

  َقَضك َرُسقُل »: َقاَل 
ِ
ْػَعِة فِل ُكؾِّ ِشْرٍك َلْؿ ُيْؼَسؿْ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َٓ ، َأْو َحائِطٍ ، َرْبَعةٍ 7 بِالش 

َفنِْن َباَع َوَلْؿ ، َوإِْن َشاَء َتَركَ ، َفنِْن َشاَء َأَخذَ . يَؽفُ َيِحؾ  َلُف َأْن َيبِقَع َحتَّك َيْسَتْلِذَن َشرِ 

 .«َيْسَتْلِذْكُف َفُفَق َأَحؼ  بِفِ 

  إكََّؿا َجَعَؾ َرُسقُل »: َولِْؾُبَخاِريِّ 
ِ
ْػَعَة فِقَؿا َلْؿ ُيْؼَسؿْ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َفنَِذا َوَقَعْت ، الش 
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ُرُق ، اْلُحُدودُ  ْجَؿاعُ « .ُشْػَعةَ َفاَل ، َوَصَرَفْت الط  ا اإْلِ ـُ اْلُؿـِْذرِ ، َوَأمَّ َأْجَؿَع : َفَؼاَل اْب

ِريِؽ الَِّذي َلْؿ ُيَؼاِسؿْ  ْػَعِة لِؾشَّ ـْ َأْرِض َأْو َداٍر ، َأْهُؾ اْلِعْؾِؿ َطَؾك إْثَباِت الش 
فِقَؿا بِقَع مِ

ـِ إَذا. َأْو َحائِطٍ  ِريَؽْق ـَ ، َأَراَد َأْن َيبِقَع َكِصقَبفُ  َواْلَؿْعـَك فِل َذلَِؽ َأنَّ َأَحَد الشَّ َوَتَؿؽَّ

ـْ َبْقِعِف لَِشِريؽِفِ 
ْستِْخاَلصِ ، مِ

ِ
ِع اْلَخاَلِص َوآ ـْ َتَقق 

ا َكاَن بَِصَدِدِه مِ ، َوَتْخؾِقِصِف مِؿَّ

ـُ اْلِعْشَرةِ  ـْ َبْقِع كَ ، َأْن َيبِقَعُف مِـْفُ ، َفَالَِّذي َيْؼَتِضقف ُحْس
، ِصقبِفِ لَِقِصَؾ إَلك َغَرِضِف مِ

َررِ  ـْ الضَّ
 ، َفنَِذا َلْؿ َيْػَعْؾ َذلَِؽ ، َوَتْخؾِقِص َشِريؽِِف مِ

ٍّ
َْجـَبِل

ِ
ْرُع ، َوَباَطُف ٕ َسؾََّط الشَّ

ِريَؽ َطَؾك َصْرِف َذلَِؽ إَلك َكْػِسفِ   .الشَّ

ََصؿَّ  ْٕ َّٓ ا َٓ َكْعَؾُؿ َأَحًدا َخاَلَػ َهَذا إ َنَّ فِل 7 ْػَعةُ َٓ َتْثُبُت الش  : َفنِكَُّف َقاَل ، َو
ِ
ٕ

َْماَلكِ  ْٕ َلْؿ ، َفنِنَّ اْلُؿْشَتِرَي إَذا َطؾَِؿ َأكَُّف ُيْمَخُذ مِـُْف إَذا اْبَتاَطفُ ، َذلَِؽ إْضَراًرا بَِلْرَباِب ا

َراءِ ، َيْبَتْعفُ  ـْ الشِّ ِريُؽ َط  .َفَقْسَتِضر  اْلَؿالُِؽ ، َوَيَتَؼاَطُد الشَّ

ٍء لُِؿَخالَ 
ْ
ْجَؿاَع اْلُؿـَْعِؼَد َقْبَؾفُ َوَهَذا َلْقَس بَِشل َثاَر الثَّابَِتَة َواإْلِ ْٔ َواْلَجَقاُب . َػتِِف ا

ـِ  ـْ َوْجَفْق
ا َذَكَرُه مِ َرَكاَء َيبِقُعقنَ ، َأَحُدُهَؿا7 َطؿَّ ـْ َيْشَتِري ، َأكَّا ُكَشاِهُد الش  َٓ ُيْعَدُم َم َو

ْػَعةِ َوَلْؿ َيْؿـَْعُفْؿ ، مِـُْفْؿ َغْقَر ُشَرَكائِِفؿْ   ـها. «اْستِْحَؼاُق الش 
فنذا رضل ، والؿجاور، أو الؿخالط، ما لؿ يرض الشريؽ، والشػعة جائزة

وإن مات ، أو لؿ يعؾؿ فؿتك رجع جازت الشػعة، إٓ إذا كان غائًبا، فال شػعة

 .جاز ٕبـائف الشػعة

 :ػشٚط ايؼفع١ 

 :فال تثبت إٓ بشروط أربعة، ذكر لفا أهؾ العؾؿ أربعة شروط

 .أن يؽقن الؿؾؽ مشاًطا غقر مؼسقم: أحدها

 .أن يؽقن الؿبقع أرًضا وما يف باهبا: الثاين
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 .أن يؽقن الؿباع مؿا يؿؽـ قسؿتف فقخرج مثؾ الحؿام الصغقر وكحقه: الثالث

أن يؽقن الشؼص مـتؼاًل بعقض وأما الؿـتؼؾ بغقر طقض كالفبة بغقر : الرابع

 .(777 - 715مختصًرا مـ الؿغـل ) ـها.ثقاب والصدقة واإلرث فال شػعة فقف

ـْ َطْؿِرو ِريِد  وَط ـِ الشَّ ـِ َأبِل َوقَّاصٍ  َوَقْػُت َطَؾك َسْعدِ »: َقاَل ، ڤْب َفَجاَء ، ْب

ـُ َمْخَرَمةَ  الِؿْسَقرُ   ، ْب
َّ
 ، َفَقَضَع َيَدُه َطَؾك إِْحَدى َمـْؽِبَل

ِّ
، ملسو هيلع هللا ىلص إِْذ َجاَء َأبُق َرافٍِع َمْقَلك الـَّبِل

 فِل َداِرَك؟ َفَؼاَل َسْعدٌ  َيا: َفَؼاَل 
َّ
 َما َأْبتَاُطُفَؿا: َسْعُد ابَْتْع مِـِّل َبْقَتل

ِ
: الِؿْسَقرُ  َفَؼاَل ، َواهلل

 َلَتْبَتاَطـَُّفَؿا»
ِ
َؿةً : َفَؼاَل َسْعدٌ ، َواهلل ٍَٓف ُمـَجَّ َٓ َأِزيُدَك َطَؾك َأْرَبَعِة آ  

ِ
َعةً ، َواهلل ، َأْو ُمَؼطَّ

 ، َلَؼْد ُأْططِقُت بَِفا َخْؿَس مِاَئِة ِديـَارٍ : عٍ َقاَل َأُبق َرافِ 
َّ
َٓ َأكِّل َسِؿْعُت الـَّبِل  ملسو هيلع هللا ىلصَوَلْق

 .(1)«الَجاُر َأَحؼ  بَِسَؼبِفِ »: َيُؼقُل 

وأما إذا قد باع فنكف يجب ، بسبب الشػعة7 فؼد يؾحؼ الشريؽ بعض الـؼص

 .يرد إلقف الؿال ثؿ، طؾقف أن يدفع جؿقع الؿال إلك الذي اشرتى مـ البائع إول

أو سبب يؼقل فقف ، وكثقر مـ الـاس بؿجرد أن يؽقن الرجؾ مشرتًكا يف كسب

بحقث أكف قد ، الشػعة لفا ضقابطفا يف الؿال الذي لؿ ُيؼسؿ ولؿ ُيبقـ، الشػعة

 .يمدي إلك ضرر أخر

فال شػعة ، وُطؾؿ ما لؽؾ أحد، وصرفت الطرق، أما إذا قد ُقسؿت إمقال

، حتك يؼع التداخؾ7 أو مـ شريؽف ففذا أولك، أكف إذا باع مـ جاره إٓ، كؿا تؼدم

 .«الجاُر أحؼ  بَسؼبِِف ما بعُتَؽ »وحديث أبل رافع الذي تؼدم يقضح ذلؽ 

 :«ملسو هيلع هللا ىلص قضك الـبلُّ »: قْلُ

 .وهل ما تؼدم بقاكف صؾب رد الؿال، أي حؽؿ وشرع بالشػعة
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 :«يف كؾِّ ما لؿ ُيؼَسؿْ »: قْلُ

 .أو طؼاٍر مـػصؾ، أو ثقٍب ، فال يدخؾ شػعة يف كتاٍب ، الؿشاطةأي مـ إمقال 

 :«فنذا وقَعِت الُحدودُ »: قْلُ

 .أي إذا ُصرحت الػقاصؾ بقـ إراضل والعؼار

 :«وُصرَِفِت الطُّرُق »: قْلُ

 .بحقث ٓ ضرر طؾك الجار مـ بقع جاره

 :«فال ُشػَعةَ »: قْلُ

 .وتقسعة طؾقف، تللًػا لف7 إٓ أكف يستحب أن يبقع مـ جاره، طؾك ما تؼدم

 .ويدخؾ يف الشػعة الرجال والـساء
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 ،... أصاب عُس أزضا خبٝرب»: رحدٜح

 د«...ٚتضدقت بٗا، إٕ ش٦ت حبطت أصًٗا

 

ـْ َطبْدِ  - 289   )َط
ِ
ـِ ُطَؿرَ  اهلل  َفلََتك الـَّبِلَّ . َقْد َأَصاَب ُطَؿُر َأْرًضا بَِخقْبَرَ »: َقاَل  ڤ ْب

  َيا َرُسقَل : َفَؼاَل . َيْسَتلِْمُرُه فِقَفا ملسو هيلع هللا ىلص
ِ
ًٓ َقطُّ ، إكِّل َأَصبُْت َأْرًضا بَِخقْبَرَ ، اهلل لَْؿ ُأِصْب َما

ْقَت ، إْن ِشْئَت َحَبْسَت َأْصَؾَفا: َفَؿا َتلُْمُركِل بِِف؟ َفَؼاَل ، ُهَق َأْكَػُس ِطـِْدي ِمـْفُ  َوَتَصدَّ

َق بَِفا : َقاَل . بَِفا ُف ٓ ُيبَاُع َأْصُؾَفا. ُطَؿرَفتََصدَّ : َقاَل . َوٓ ُيقَرُث ، َوٓ ُيقَهُب ، َغْقَر َأكَّ

َق ُطَؿُر فِل اْلُػَؼَراءِ  َقاِب ، َوفِل اْلُؼْرَبك، َفتََصدَّ   َوفِل َسبِقؾِ ، َوفِل الرِّ
ِ
بِقؾِ ، اهلل ـِ السَّ ، َواْب

قِْػ  ـْ َولَِقَفا. َوالضَّ َغقَْر ، َأْو ُيْطِعَؿ َصِديًؼا، ـَْفا بِالَْؿْعُروِف َأْن َيْلُكَؾ مِ : ٓ ُجـَاَح َطَؾك َم

ٍل فِقِف َوفِل َلْػظٍ   .((1)«َغْقَر ُمَتلَثِّؾٍ : ُمتََؿقِّ

l: 

 .ٕكف طؿدة يف باب الققػ: ٍرا احلدٓث ساق املصيف 

ـْ َثاَلَثةٍ »: َيُؼقل ملسو هيلع هللا ىلص والـبل َّٓ ِم ْكَساُن اْكَؼَطَع َطـُْف َطَؿُؾُف إِ ـْ : إَِذا َماَت اإْلِ َّٓ ِم إِ

ـْ ، أخرجف مسؾؿ، (2)«َأْو َوَلٍد َصالٍِح َيْدُطق َلفُ ، َأْو ِطْؾٍؿ ُيـَْتَػُع بِفِ ، َصَدَقٍة َجاِرَيةٍ  َط

 .ڤ، َأبِل ُهَرْيَرةَ 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ    َبَعَث َرُسقُل »: َقاَل  ڤ ويف الصحقحقـ َط
ِ
 ڤ ُطَؿرَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل
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َدَقةِ  ـُ : َفِؼقَؾ . َطَؾك الصَّ ـُ اْلَقلِقدِ  َجِؿقٍؾ َوَخالِدُ  َمـََع اْب   َواْلَعبَّاُس َطؿ  َرُسقلِ ، ْب
ِ
. ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

  َفَؼاَل َرُسقُل 
ِ
ـُ َجِؿقؾٍ : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َّٓ َأْن َكاَن َفِؼقًرا، َما َيـِْؼُؿ اْب ا َفلَْغـَاهُ : إ : َخالٌِد  اهللُ ؟ َوَأمَّ

ُؽْؿ َتْظِؾُؿقَن َخالًِدا   َأْدَراَطُف َوَأْطَتاَدُه فِل َسبِقؾِ َوَقْد اْحَتَبَس . َفنِكَّ
ِ
ا اْلَعبَّاُس . اهلل : َوَأمَّ

ُجِؾ ِصـُْق َأبِقفِ ، َيا ُطَؿرُ : ُثؿَّ َقاَل . َفِفَل َطَؾلَّ َوِمْثُؾَفا ، (1)«؟َأَما َشَعْرَت َأنَّ َطؿَّ الرَّ

 .اهلل  والشاهد أكف احتبس أدرطف يف سبقؾ
ې  ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې﴿: اهلل  ويؼقل 

 .الققػ اهلل  ومـ قرض، [24: التغابـ] ﴾ې

ويمخذ ، وٓ يقَهب، وٓ ُيبتاع، هق تحبقس إصؾ بحقث ٓ يباع: والققػ

 .فُقـَػؼ يف إوجف التل وقع الققػ طؾقفا، أو ثؿرٍ ، ما يخرج مـف مـ غؾةٍ 

 :سهِ ايٛقف 

ومـفا ، وأطؿال الرب كثقرة، ففق مـ أطؿال الرب، وأجره طظقؿ، وهق مستحٌب 

أو ، أو طؾك صباطة الؽتب، طؾك أبار، كالققػ طؾك الؿساجد: الصدقة الجارية

أو غقر ، وصالب العؾؿ، أو طؾك الققػ يف اإلكػاق طؾك الػؼراء، طؾك الؿصاحػ

 .ذلؽ مـ أكقاع إوقاف

 .إٓ لذلؽ اهلل  وما شرطف، التل يـتػع هبا الـاس

 :ػشٚط صش١ ايٛقف 

 :عنٍي َع١ًَٛإٔ ٜهٕٛ يف  :األٍٚ 

أو ، فال تؼقل وقػت مـ مالل فال بد أن تؼقل وقػت داًرا وقػت مزرطةً 

 .إلك غقر ذلؽ مؿا يعؾؿف الـاس، دكاًكا
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 :إٔ ٜهٕٛ ع٢ً بٍش :ايجاْٞ 

أو غقر ذلؽ مـ أكقاع ، أو ضريٍح ، أو ولٍل ، فال يجقز أن تقِقػ طؾك قبة

 .الققػ

تجد أهنا وضعت يف غقر ، العالؿوإذا تلمؾت الؽثقر مـ أوقاف الؿسؾؿقـ يف 

 .اهلل  ما يرضل
 .فلوقاف أهؾ صعدة لؾفادي

 .والست زيـب، والحسـ، والدسققل، وكثقر مـ أوقاف أهؾ مصر لؾبدوي

 .يف بابف وأوقاف العراقققـ أو كثقر مـ العراقققـ لؾجقالين ولؿـ

ضة والراف، ففل لؼبقرهؿ كالخؿقـل وغقره، وأما أوقاف اإليراكققـ الرافضة

 .اهلل ٓ إلف إٓ: لؽـ كذكر ذلؽ طؾك أهنؿ يؼقلقن، لقسقا بؿسؾؿقـ

ويجب رد الؿال إلك أهؾف يتؼسؿقكف بقـفؿ ، فؿثؾ هذه إوقاف غقر مشروطة

 .طؾك إكصبة الشرطقة

َّٔ :ايجايح  َُع  :إٔ ٜٛقف ع٢ً 

أو طؾك صـٍػ ، أو طؿروٍ ، كجفٍة كؿسجٍد أو مدرسة أو طؾك شخص كزيدٍ 

 .أو صالب العؾؿ، والؿساكقـ، كالػؼراء

 :إٔ ٜهٕٛ ايٛقف َؤبّذا :ايشابع 

وقدر بعضفؿ الققػ ، أو طشر سـقات، أو سـة، أو شفريـ، فال يققػف شفًرا

 .والصحقح أن يؽقن ممبًدا إلك الؿقت

 :أن يؽقن القاقػ مؿـ يصح تصرفف: الخامس

 .الرشدوٓ يؽقن سػقًفا لؿ يبؾغ ، وٓ محجقًرا طؾقف، فال يؽقن مجـقًكا



 
188 

 

  4/جإفــادة ذوي األفهـــام بشرح عمدة األحكام

 

 :إٔ ٜهٕٛ ايٛقف ممًًٛنا :ايظادغ 

وٓ فقؿا ٓ ، يف معصقة فنكف ٓ وفاء لـذر»: فال يؼػ مال غقره فػل الحديث

«يؿؾؽ اإلكسان
(1)

. 

 :ٚايفعٌ، ٜٚٓعكذ ايٛقف بايكٍٛ 

 .أو هذا الدكان، وقػت هذه الؿزرطة: كلن تؼقل: بالؼقل

، وُيالحظ أهنا وضعت لؾػؼراء، أو تبـل داًرا، كلن تبـل مسجًدا: وبالػعؾ

 .والؿساكقـ

، كؿا هق الحال ربؿا بعض الؿزارع ٓ ُتزَرع، وإذا ُططِّؾت مـػعة الققػ

أصبحت أرًضا بقضاء فقباع ويقضع يف الجفة التل ُوقَِػ طؾقفا فنن كان وقػف طؾك 

وإن كان وقػف طؾك صالب العؾؿ ُيجَعؾ ، بـاء وتجفقز الؿساجد الؿساجد ُيصَرف يف

 .آكػاق طؾك صالب العؾؿ وهؽذايف 

 : ومـ الؿسائؾ الؿفؿة يف هذا الباب اإلشفاد طؾك الققػ

 :سهِ اإلػٗاد يف ايٛقف 

مع أن صدقة السر أفضؾ مـ ، ولؿاذا لؿ يؽـ الققػ ِسًرا، اإلشفاد مستحب

 الصدقة الجفر؟

وإذا لؿ ُيشِفد ، ٕن الققػ مـ أطؿال الرب والخقر التل تحتاج إلك إضفار

 .فؾفذا تعقـ اإلشفاد، قد يليت القرثة ويجحدون الققػ، طؾقف

 :فطٌ ايٛقف عظِٝ 

ـَ ُحقِصَر َأْشَرَف َطَؾْقِفؿْ  ڤمـ حديث ُطْثَؿاَن ، فػل صحقح البخاري ، ِحق
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 ، اَّللَ  َأْىُشُدُكمُ »: َوَقاَل 
ِّ
  َرُسوَل  َأنا  َأَلْستُْم َتْعَلُمونَ ، ملسو هيلع هللا ىلصَواَل َأْىُشُد إاِلا َأْصَحاَب النابِي

ِ
اَّلل

َز »: َقاَل  َأَلْسُتْم َتْعَلُموَن َأىاهُ ، ؟ َفَحَػْرُتَها«َمْن َحَفَر ُروَمَة َفَلُه الَجنَّةُ »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص َمْن َجهَّ

ْزُتُهمْ «َجْوَش الُعْسَرِة َفَلُه الَجنَّةُ  ُقوُه بَِما َقاَل : َقاَل ، ؟ َفَجها  .(1)«َفَصدا

ا، شاة  حون موته  ملسو هيلع هللا ىلص ولم يرتك النبي ا، وال بعور  وإىما ، وال درهما، وال دينار 

ا للمسلمون، احتبس شوئ ا من السالح  .وما يجعله من المال وقػ 

 :«َأَصاَب ُعَمُر َأْرًضا ِبَخْوَبرَ »: قوله

وكاىت خورب من أوائل ، أي من الغنومة التي حصلها المسلمون يف خورب

 .هبا على المسلمون اَّلل  األموال التي وسع

وقول يف السابعة وقد ، وكاىت خورب للوهود وقد ُفتحت يف السنة السادسة

بن أبي  يف أول األمر حتى دفع الراية إلى علي ملسو هيلع هللا ىلص اَّلل على رسول استعصت

 .اَّلل على يديه فػتحها ،ڤ صالب

فيجالهم  بن الخطاب يهود خورب حتى كان زمن عمر ملسو هيلع هللا ىلص ولم يجِل النبي

 .بعد ذلك

 اَّلل فإن، على خالف ما كان علوه األمم السابؼة جواز تؼسوم الغنومة: وفيه

 اَّلل  ولعل هذا يييت يف باب الجهاد إن شاء، أباح للمسلمون الغنائم ،

 .والغنائم ماٌل حالل صوب

 َرُسوُل »: ڤ ْبَن اْلَعاصِ  فعن َعْمَرو
ا
  َبَعَث إَِلي

ِ
َفَيَتْوُتُه َفَيَمَرىِي َأْن ، ملسو هيلع هللا ىلص اَّلل

 ثَِوابِي 
ا
 ، َفَػَعْلُت : َقاَل ، ُثما آتَِوهُ ، َوِسالِحيآُخَذ َعَلي

ا
َد فِي ُي َفَصعا ُثما َأَتْوُتُه َوُهَو َيَتَوضا
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اهللُ  َفُقْغـُِؿَؽ ، إِكِّل ُأِريُد َأْن َأْبَعَثَؽ َطَؾك َجْقشٍ ، َيا َطْؿُرو»: ُثؿَّ َقاَل ، ُثؿَّ َصْلَصلَ ، الـََّظرَ 

ـَ الَْؿالِ َوَأْرَغُب َلَؽ َرْغَبًة ، َوُيْسِؾُؿَؽ    َيا َرُسقَل : َفُؼْؾُت ، «َصالَِحًة ِم
ِ
ُأْسؾِْؿ  إِكِّل َلؿْ ، اهلل

ـْ َأْسَؾْؿُت َرْغبًَة فِل اإِلْسالمِ ، َرْغبًَة فِل اْلَؿالِ 
  َوَأْن َأُكقَن َمَع َرُسقلِ ، َوَلؽِ

ِ
، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ُجِؾ »: َفَؼاَل لِل الُِح لِؾرَّ الِِح َيا َطْؿُرو كِْعَؿ اْلَؿاُل الصَّ  .(1)«الصَّ

 :«(َيْسَتْلِمُرُه فِقَفا ملسو هيلع هللا ىلص َفَلَتك الـَّبِلَّ »: )قال: قْلُ

 ڤ ومـ جؿقؾ صـقع الصحابة، بـ الخطاب وهذا مـ جؿقؾ ُخؾؼ طؿر

لؽـ يـبغل لؿـ كان ، وإٓ فنن مثؾ هذا آستئذان لقس بقاجب، ملسو هيلع هللا ىلص مع الـبل

وقد يجد تطققب ، فؼد يجد الؿشقرة الطقبة، تابًعا لغقره أن يستلذكف ويستشقره

 .الـػس ويؼع يف ذلؽ الخقر العظقؿ والؿستشار ممتؿـ

 :«إكِّل َأَصْبُت َأْرًضا ِبَخْقَبرَ »: قْلُ

مـ الؿغـؿ لعؾف اشرتاها  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ققؾ هؾ هذه إرض غقر التل أططاه رسقل

مـ بعض الصحابة ورأيُت الحافظ يشقر إلك أهنا أرٌض أخرى بحقث كاكت 

 .ُأططقفا واهلل أطؾؿ أكػس مـ التل كان قد

ًٓ َقطُّ ُهَق َأْكَػُس ِطـِْدي ِمـْفُ »: قْلُ  : «َلْؿ ُأِصْب َما

وفقف ، أن الؿال يتػاضؾ وأن بعض الؿال أحب إلك الشخص مـ بعض: فُٔ

ٱ ٻ ٻ ﴿: اهلل  أن اإلكسان يتصدق بلفضؾ ما طـده إن استطاع كؿا قال

 .[61: آل طؿران] ﴾ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

ـَ َمالٍِؽ  َأَكَس  وطـ َكاَن َأُبق َصْؾَحَة َأْكَثَر َأْكَصاِريٍّ بِاْلَؿِديـَِة َكْخاًل »: َيُؼقُل  ڤ ْب
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  َوَكاَن َأَحبَّ َأْمَقالِِف إَِلْقِف َبْقُرَحاَء َوَكاَكْت ُمْسَتْؼبَِؾَة اْلَؿْسِجِد َوَكاَن َرُسقُل 
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ا ُأكِْزَلْت  ـْ َماٍء فِقَفا َصقٍِّب َفَؾؿَّ
 ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ﴿َيْدُخُؾَفا َوَيْشَرُب مِ

 إِنَّ  َقاَم َأُبق َصْؾَحَة َفَؼاَل َيا َرُسقَل 
ِ
 ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ﴿اهلَل َيُؼقُل  اهلل

ِف َأْرُجق َّ َبْقُرَحاَء َوإِكََّفا َصَدَقٌة لِؾَّ
َها َوُذْخَرَها ِطـْدَ  َوإِنَّ َأَحبَّ َأْمَقالِل إَِلل   بِرَّ

ِ
اهلل

 َحْقُث َأَراكَ  َفَضْعَفا َيا َرُسقَل 
ِ
  اهلُل َقاَل َرُسقُل  اهلل

ِ
َبْخ َذلَِؽ َماٌل َرايٌِح َذلَِؽ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـَ  َْقَربِق ْٕ ل ا
َقاَل َأُبق َصْؾَحَة  َماٌل َرايٌِح َوَقْد َسِؿْعُت َما ُقْؾَت َوإِكِّل َأَرى َأْن َتْجَعَؾَفا فِ

 َفَؼَسَؿَفا َأُبق َصْؾَحَة فِل َأَقاِربِِف َوفِل َأْفَعُؾ َيا َرُسقَل 
ِ
فِ  اهلل  .(1)«َبـِل َطؿِّ

 : «َفَؿا َتْلُمُركِل بِِف ؟»: قْلُ

 :استئؿار ولل إمر واستئؿار الؿتبقع بالؿعروف: فُٔ

َؿا الطَّاَطُة فِل اْلَؿْعُروِف »: لحديث بـ أبل  أخرجف الشقخان طـ طؾل (2)«إِكَّ

 .ڤ صالب

 .لؽـ آستدٓل بعؿقم الحديث، ٓ يلمر إٓ بالؿعروف ملسو هيلع هللا ىلص والـبل

 :«إْن ِشْئَت َحَبْسَت َأْصَؾَفا: َفَؼاَل »: قْلُ

 .أي أوقػفا ٓ تباع وٓ تقهب

ْقَت بَِفا»: قْلُ  : «َوَتَصدَّ

 .أي مؿا يخرج مـفا

 .طؾك آستحبابأن الققػ لقس طؾك القجقب وإكؿا : ّفُٔ

كاكت كقتف الصدقة  ڤ أرشده إلك أمٍر يبؼك خقره فنن طؿر ملسو هيلع هللا ىلص أن الـبل: ّفُٔ
                                                                                       

 (.665(، ومسؾؿ يف صحقحف )2752أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)

 (.2578(، ومسؾؿ يف صحقحف )4276أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)
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أي بؼل أصؾفا ٓ : «إْن ِشئَْت َحَبْسَت َأْصَؾَفا»: طؾك الققػ ملسو هيلع هللا ىلص فدلف الـبل، الؿجردة

وإكؿا يقضع ، وٓ ُيرَهـ وٓ يقَهب وٓ تشؿؾف شلء مـ التصرفات، وٓ ُيبتاع، يباع

 .وإحقاٍء واكتباٍه إلك غقر ذلؽ، يؼقم طؾقف بزراطةٍ طؾقف كاضٌر 

التل ، أن الققػ مـ أكقاع الصدقات إٓ أكف مـ الصدقات الجاريات: ّفُٔ

: يؼقل اهلل  قد يؼقل قائؾ ألقس، يبؼك خقرها وبرها لؾؿسؾؿ بعد مقتف

 .[36: الـجؿ] ﴾مئ ىئ يئ جب حب خب﴿

 .هل مـ سعل اإلكسان ففق الذي أوقػفا وتصدق هبا: كؼقل

َق ُطَؿرُ »: قْلُ  :«َفَتَصدَّ

، يقهب وٓ، وٓ يقرث، غقر أكف ٓ يباع أصؾفا، طؾك ما تؼدم مع حبس أصؾفا

قد بقَّـ  ملسو هيلع هللا ىلص فعؾك الؼقل برفعفا يؽقن الـبل ملسو هيلع هللا ىلص مـ ققل الـبل، وقد روي مرفقطا

وطؾك الؼقل بعدم رفعفا وأن طؿر هق ، ڤ بـ الخطاب أحؽام الققػ لعؿر

، ملسو هيلع هللا ىلص كان معؾقًما طـدهؿ فلراد تقكقد ذلؽ طـد الـبللعؾ أصؾ الققػ ، الؼائؾ

 :بـ الخطاب حجة شرطقة لعؿر ملسو هيلع هللا ىلص ويؽقن يف تؼرير الـبل

َؾاااعْ  ااال َطْصااارِِه ُثاااؿَّ اِصَّ
 َوَماااا َجاااَرى فِ

 

ُه َفْؾاااااااااُقتََّبعْ    َطَؾااااااااااْقِف إِْن َأَقاااااااااااارَّ

اهلل طؾقفؿ طؾك الصدقة فؼد تصدق بعضفؿ  حرص الصحابة رضقان: ّفُٔ 

وما ، بـصػ مالف ڤ وتصدق طؿر ابـ الخطاب، كلبل بؽر الصديؼبؿالف 

 .والققػ، والفبات، زالقا يتـافسقن يف الصدقات

 : «ٓ ُيَباعُ »: قْلُ

كلن ، وإكؿا ٓ بلس أن يـتؼؾ الـاضر طؾقف، أي ٓ يـتؼؾ مـ مِْؾٍؽ إلك مِؾؽ

أما أن ُيباع  ،يؽقن طـد زيٍد مـ الـاس وإذا ما فرط فقف اكتؼؾ إلك طؿرو مـ الـاس
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ففذا ، وما يػعؾف الـاس يف صـعاء وغقرها مـ بقع أراضل إوقاف، وُيبتاع فال

 .وإكؿا هق تـازل طـ إجارةٍ ، لقس بقًعا

 :«َوٓ ُيقَرُث »: قْلُ

وٓ الـساء بؾ هل محبقسة إن كاكت طؾك أشخاٍص مـفؿ ، ٓ يرثفا الرجال

وإن ، طؾك ما كاكت طؾقفوإن كان طؾك جفٍة بؼقت ، بؼقت طؾك ما ُحبست طؾقف

 .كاكت طؾك وصٍػ بؼقت طؾك ما كاكت طؾقف

، أو دكان طؾك فالن، وهل تػارق القصقة فقجقز أن تؼػ قطعة مـ إرض

فنن القصقة ٓ تصح لقارث إٓ أهنؿ يؼقلقن ، وفالن مـ أبـائؽ بخالف القصقة

بعضفؿ وقال ، إن كان الققػ طؾك أبـائف ُيقَزع بقـ الرجال والـساء بالسقية

لؾذكر مثؾ حظ إكثققـ وإن كاكت الققػ طؾك قبقؾة يقزع طؾك الؿحتاجقـ مـفؿ 

 .ٕكف إذا وِزع طؾك الؼبقؾة ربؿا لؿ يستقطبفا

َٓ ُيْقَهب»: قْلُ  :«َو

فالفبة مال ُيعطك بدون ، اهلل الفبة معروفة وسقليت بقان أحؽامفا إن شاء

 .يلخذه مال الفالؽ ورثتفوالقرث أن ، والبقع مال ُيعطك مؼابؾ شلء، كقال

َق ُطَؿرُ »: قْلُ  :«َفَتَصدَّ

 .ڤ بـ الخطاب أي أوقػفا طؿر

 :«فِل اْلُػَؼَراءِ »: قْلُ

 .ويدخؾ فقفؿ الؿسؽقـ، وهؿ الذيـ ٓ يؿؾؽقن الؿال

 :«َوفِل اْلُؼْرَبك»: قْلُ

مـ الؿحتاجقـ ويصؾح أن تؽقن يف غقر الؿحتاجقـ ٕن  ڤ أي قرابة طؿر
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 .مـ باب الصدقةباب الققػ أوسع 

َقاِب »: قْلُ ل الرِّ
 :«َوفِ

 .أي مـ كان مؿؾقًكا فلراد أن ُيعتؼ أو مؽاتب لإلطتاق فنكف ُيعان

  َوفِل َسبِقؾِ »: قْلُ
ِ
 :«اهلل

وغقر ذلؽ ، وتجفقز الؼـقات الؿائقة، وشؼ الطرقات، كالجفاد وصؾب العؾؿ

 .ويدخؾ فقف اإلكػاق طؾك صالب العؾؿ

ْقِػ »: قْلُ  :«َوالضَّ

 .وقد يؽقن غقر ابـ سبقؾ، ٕن الضقػ ابـ سبقؾ، أيًضا ُيطَعؿ مـفا الضقػ

ـْ َولَِقَفا»: قْلُ  :«َأْن َيْلُكَؾ ِمـَْفا: ٓ ُجـَاَح َطَؾك َم

وققؾ ، ققؾ يلكؾ ما يرد شفقتف، أي ٓ حرج يف أكؾ الـاضر مـفا بالؿعروف

ٓ ، بالؿعروفوهذا هق إضفر أكف يلكؾ بؼدر حاجتف ، يلكؾ مـفا بؼدر حاجتف

والؿعروف هق ما تعارف طؾقف أهؾ ، سقؿا إذا كان قائؿا طؾقفا وقد فرغ كػسف لفا

 .الؿحؾة التل فقفا الققػ

 :«َأْو ُيْطِعَؿ َصِديًؼا»: قْلُ

زاره أو مر ، يجقز أن ُيطعؿ صديًؼا، يعـل كؿا جاز لف أن يلكؾ بالؿعروف

 .طؾقف أو كان بقـف وبقـف مداخؾة

ٍل فِقفِ َغْقَر »: قْلُ  :«ُمَتَؿقِّ

 .أي غقر مدخٍر مـ ذلؽ الؿال

 :«َغْقَر ُمَتَلثِّؾٍ : َوفِل َلْػظٍ »: قْلُ

وهق بؿعـاه فالققػ مصؾحة طامة يـبغل أن تبؼك طؾك ما وضعت لف فؿـ 
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 .بدل فؼد أساء وضؾؿ واهلل الؿستعان

إٓ ، ففذه بعض أحؽام الققػ وإٓ فنن الققػ شلكف طظقؿ وهق مـ الؼربات

كؿا تؼدم طـ مؼصده الشرطل إلك مؼصد بدطل ، كثقر مـ الـاس قد حرفقهأن 

 .التقفقؼ والسداد اهلل  وكسلل
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 فإٕ ...، ٚال تعد يف صدقتو»: رحدٜح

 د«ايعاٖد يف ٖبت٘ نايعا٥د يف ق٦ٝ٘

 

ـْ  - 291   َسبِقؾِ  فِل َفَرسٍ  َطَؾك َحَؿْؾُت » :َقاَل  ڤ ُطَؿرَ  )َط
ِ
 َكانَ  الَِّذي َفلََضاَطفُ  ،اهلل

 ،َتْشتَرِهِ  ٓ :َفَؼاَل  ؟ ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َفَسلَلُْت  ،بُِرْخصٍ  يَبِقُعفُ  أَكَّفُ  َفظَـَـُْت  ،أَْشتَرَِيفُ  أَنْ  َفلََرْدُت  ،ِطـَْدهُ 

 .((1)«َققْئِفِ  فِل َكالَْعائِدِ  ِهبَتِفِ  فِل اْلَعائَِد  َفنِنَّ  ،بِِدْرَهؿٍ  َأْطَطاَكفُ  َوإِنْ  ،َصَدَقتَِؽ  فِل َتُعْد  َوٓ

ـْ  - 291 ـِ  )َوَط  .(2)«َققْئِفِ  فِل َكالَْعائِدِ  ِهبَتِفِ  فِل الَْعائِدَ » :َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص َرُسقَل  أَنَّ  ڤ َطبَّاسٍ  اْب

 .((3)«اْلَعائُِد فِل ِهَبتِِف َكاْلَؽْؾِب َيِؼلُء ُثؿَّ َيُعقُد فِل َقْقئِفِ »: ويف لػظ

ـِ الـُّْعَؿانِ ) - 292 ـِ َبِشقرٍ  َط َق َطَؾلَّ َأبِل بَِبْعِض َمالِفِ »: َقاَل  ڤ ْب َفَؼاَلْت . َتَصدَّ

ل َطْؿَرةُ    ٓ َأْرَضك َحتَّك ُتْشِفَد َرُسقَل : بِـُْت َرَواَحةَ  ُأمِّ
ِ
َفاْكَطَؾَؼ َأبِل إَلك ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

  َرُسقلِ 
ِ
  َفَؼاَل لَُف َرُسقُل ، لِقُْشِفَد َطَؾك َصَدَقتِل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ِ
َهَذا بَِقلَِدَك أََفَعْؾَت : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

َدَقةَ  ،َفَرَجَع أَبِل، اهللَ َواْطِدلُقا فِل أَْوٓدُِكؿْ  اتَُّؼقا: َقاَل ، ٓ: ُكؾِِّفْؿ؟ َقاَل   .(4)«َفَردَّ تِْؾَؽ الصَّ

 .(5)«َفنِكِّل ٓ َأْشَفُد َطَؾك َجْقرٍ ، َفال ُتْشِفْدكِل إًذا»: َوفِل َلْػظٍ 

 .«(َغْقرِيَفَلْشِفْد َطَؾك َهَذا »: َوفِل َلْػظٍ 

                                                                                       

 (.2518ومسؾؿ يف صحقحف )(، 3883أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)

 (.2511(، ومسؾؿ يف صحقحف )1512أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)

 (.2511(، ومسؾؿ يف صحقحف )5646، 1656أخرجف البخاري يف صحقحف ) (3)

 (.2513(، ومسؾؿ يف صحقحف )1654أخرجف البخاري يف صحقحف ) (4)

 ( كال الؾػظقـ.2513أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (5)
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l: 

 .هذه إحاديث مدارها يف بقان أحؽام باب الفبة

 .كقع مـ أكقاع العطاء بغقر طقض: والفبة

 :ٚايعطاء بػري عٛض ٜٓكظِ إىل ثالث١ أقظاّ 

 :اهلل إما أن يعطقف ويطؾب إجر مـ - ١

 اهلل ففذا هق الصدقة ومعؾقم ما لؾصدقات مـ إجقر والربكات وكؿ حث

  يف سـتف ملسو هيلع هللا ىلصطؾقفا يف الؽتاب وحث طؾقفا رسقلف. 

 :ويحسـ إلقف بفا، وإما أن يعطقف لقتللػف - ٢

وهل مـ أسباب الؿحبة ، كان يؼبؾ الفدية وُيثقب طؾقفا ملسو هيلع هللا ىلص والـبل، ففذه الفدية

 .ڤأخرجف ابـ أبل يعؾك طـ أبل هريرة ، (1)«تفادوا تحابقا»: ويف الحديث، وإلػة

 :أجؾ مصؾحة الُؿْعَطك كػسف ففذه هل الفبةوإما أن يعطقف مـ  - ٣

 .وهل جائزٌة وفقفا مصالح كثقرة مـ حقث يقسع طؾك الؿعَطك ويـػؼ الُؿعطل لف

 :َٔ أسهاّ اهلب١ 

 :أكفا وطٌد يجب أن يقىف بف - 1

، والصحقح وجقب القفاء، مع أن بعض أهؾ العؾؿ ذهب إلك طدم القجقب

َث كَذَب : ثالٌث  الؿـافِِؼ  آيةُ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل قال رسقل وإذا ، وإذا وَطَد أخَؾَػ ، إذا حدَّ

ـَ خانَ   .ڤ طـ أبك هريرة أخرجاه. (2)«اؤُتِؿ

 :أكف ٓ يجقز العقد فقفا بعد القطد بفا - 2

 .وحتك قبؾ أن يعطقفا طؾك الصحقح
                                                                                       

 (.5275« )الؿسـد»(، وأبق يعؾك يف 667« )إدب الؿػرد»البخاري يف  أخرجف (1)

 (.66(، ومسؾؿ يف صحقحف )33أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)
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ْقءِ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل قال رسقل الَِّذي َيُعقُد فِل ِهَبتِِف َكاْلَؽْؾِب َيْرِجُع ، َلْقَس َلـَا َمَثُؾ السَّ

 .(1)«فِل َقْقئِفِ 

 أم أكفا تشاركف فقف بعض الدواب؟، هؾ العقد يف الؼلء خاص بالؽالب

 اهلل وقد ضرب، وهق أخس الحققان، الحديث لؿ يذكر فقف إٓ الؽؾب

 ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ﴿: بف مثاًل لعالؿ السقء قال تعالك

ھ ھ ھ ے ے ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ ھ 

ۓ ۓ ﮲﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽﮾ 

﮿ ﯀ ﯁          

 .[244-246: إطراف] ﴾      ڭ ڭ

 :والذكر وإكثك، يتساوى فقفا الصغقر والؽبقر - 3

 اهلل وأن، ورجح بعضفؿ أن إكثك تخالػ الذكر، وهق ققل لبعض العؾؿاء

 جعؾ لألكثك كصػ حظ قد ، وأطدل العادلقـ، وهق أحؽؿ الحاكؿقـ

وهق ققٌل وجقف مع أن بعض ، فؿـ باب أولك يف الفبة، الذكر يف الؿقراث

7 لؽـ رأيـا الشقخ ابـ طثقؿقـ يرى هذا الؼقل أوَجف، مشايخـا يرجح التساوي

 .واهلل أطؾؿ، لؿا تؼدم بقاكف

 :ٓ يجقز العقد فقفا مطؾًؼا حتك ولق بالشراء - 4

 .«َتْشَترِهِ ٓ »: كؿا يف حديث الباب

 .وذلؽ لعؾ الؿقهقب لف يتجاوز يف السعر مـ باب الحقاء: قال بعض أهؾ العؾؿ

، يشرتيف إذا صال إمد ووجده يباع بثؿـ الؿثؾ فؾف أن: وقال بعض أهؾ العؾؿ

                                                                                       

 (.2511(، ومسؾؿ يف صحقحف )1511، 1656أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)
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َوٓ َتُعْد فِل َصَدَقتِؽ َوإِْن ، ٓ َتْشَترِهِ »: لفذا الحديث7 لؽـ القرع أن ٓ يشرتيف

 .«بِِدْرَهؿٍ ََأْطَطاَكُف 

 :بـػسف بدون صؾب مـف لق أن الؿقهقب لف أطاد الفبة - 5

 هؾ يجقز ذلؽ؟

 
َّ
َصؾَّك فِل  ملسو هيلع هللا ىلص استدل بعض أهؾ العؾؿ طؾك ذلؽ بحديث َطائَِشَة َأنَّ الـَّبِل

ا اكَْصَرَف َقاَل  بَِخِؿقَصتِل َهِذِه اْذَهبُقا »: َخِؿقَصٍة َلَفا َأْطاَلٌم َفـََظَر إَِلك َأْطاَلمَِفا كَْظَرًة َفَؾؿَّ

ـْ َصاَلتِل  .متػؼ طؾقف، (1)«إِلَك َأبِل َجْفٍؿ َوْأُتقكِل بِلَْكبَِجاكِقَِّة َأبِل َجْفٍؿ َفنِكََّفا َألَْفتْـِل آكًِػا َط

 :يف الػتح قال الحافظ 

فقجقز قبقل الفبة إذا ردها ، هبة أبل جفؿ إلقف بدون صؾب مـف ملسو هيلع هللا ىلص رد الـبل

 .بدون صؾٍب 

 :لألب أن يعقد يف هبتف لقلده أكف يجقز - 6

ٓ يحؾ لؾرجؾ يعطل العطقة ثؿ يرجع فقفا إٓ القالد فقؿا »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  لؼقل رسقل

 .ڤ أخرجف أحؿد وأبق داود والرتمذي والـسائل طـ ابـ طباس، (2)«يعطل ولده

 هؾ إم تشارك إب يف هذا الحؽؿ أم ٓ تشاركف؟

قد جعؾ لفا حًؼا   سقؿا والـبلٓ ، والذي يظفر أن الؿشاركة لف واردة

 .(3)«أكَت وماُلَؽ ٕبقَؽ » ملسو هيلع هللا ىلص وقد قال الـبل، طظقًؿا
                                                                                       

 (.665(، ومسؾؿ يف صحقحف )343أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)

(، 1231(، والرتمذي )155 - 154/ 5(، والـسائل )3636(، وأبق داود )45و  4 1أخرجف أحؿد ) (2)

 (، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل75/ 1(، والحاكؿ )6282(، وابـ حبان )1344وابـ ماجف )

 (525.) 

 (.535كؿا يف اإلرواء ) (، وصححف اإلمام إلباين 1162أخرجف ابـ ماجف ) (3)
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  َحَؿْؾُت َطَؾك َفَرٍس فِل َسبِقؾِ »: قْلُ
ِ
 :«اهلل

 .اهلل لقجاهد طؾقف أي أوقػت فرسا ووهبتف يف سبقؾ

: اهلل طزوجؾ وقد قال، فضقؾة ذلؽ الػعؾ فنكف مـ إطداد الؼقة لؾجفاد: ّفُٔ

ـْ »: يؼقل ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  وٕن رسقل، [58: إكػال] ﴾ۈ ٴۇ ۇ ۆ ۆ ۈ﴿ َم

َز َغاِزًيا فِل َسبِقؾِ   فؼد غزى َجفَّ
ِ
متػؼ طؾقف، «اهلل

(1)
. 

 :«َفَلَضاَطُف الَِّذي َكاَن ِطـَْدهُ »: قْلُ

 .أي فرط فقف ولؿ يؼؿ طؾك رطايتف حتك لحؼف الضعػ

 :«َفَلَرْدُت َأْن َأْشَترَِيفُ »: قْلُ

 .يجقزأي لظـف أن ذلؽ 

ُف َيبِقُعُف بُِرْخصٍ »: قْلُ  :«َفَظـَـُْت َأكَّ

 .هنك طـ ذلؽ ملسو هيلع هللا ىلص ولؽـ الـبل، ولؿا بقـفؿ مـ الؿعروف، ٕكف قد لحؼف الضرر

 :«ملسو هيلع هللا ىلص َفَسَلْلُت الـَّبِلَّ »: قْلُ

 ولق لؿ يؽـ إٓ مـ باب، العقدة إلك أهؾ العؾؿ يف كؾ كازلة ومسللة: فُٔ

 .مالؿ تجده طـد غقرهؿ مـ الـصح والتقجقففؼد تجد طـد أهؾ العؾؿ ، الؿشقرة

 :«ٓ َتْشَترِهِ »: قْلُ

 .وهذا إمر طؾك القجقب فنكف ٓ يجقز أن يشرتي

إٓ أن الـفل ، وإمر والـفل باهبؿا واحد مـ حقث الؾغة فؽالهؿا صؾب

 .وإمر صؾب فعؾ، صؾب ترك

 :«َوٓ َتُعْد فِل َصَدَقتَِؽ »: قْلُ
                                                                                       

 (.2566(، ومسؾؿ )1573البخاري ) (1)
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 .وأكف طقد يف الصدقةبقان طؾة الـفل : ّفُٔ

 .أن الفبة قد ُيطؾؼ طؾقفا صدقة حقث يشرتكان يف بعض إحؽام: ّفُٔ

 :«َوإِْن َأْطَطاَكُف بِِدْرَهؿٍ »: قْلُ

 .أي وإن أرخص لؽ فقفا وهذا تقكقد الـفل

 :«َفنِنَّ اْلَعائَِد فِل ِهَبتِِف َكاْلَعائِِد فِل َقْقئِفِ »: قْلُ

 .وهذا فعؾ قبقح ومثؾ سقئ

ولؽـف قد صرح بف يف أحاديث ُأَخر وهق ، يصرح باسؿ العائد يف ققئةولؿ 

ثؿ يعقد يف ققئف أي يعقد ، والؼقئ هق إخراج الطعام مـ البطـ بعد بؾعف، الؽؾب

 .يف أكؾف والتغذي طؾقف

 .وذلؽ أن الؽؾب يلكؾ أقرب ما يجد مـف: قال العؾؿاء

 .الـفل طـ التشبف بالحققاكات: ّفُٔ

 .التحؾل بؿؽارم إخالق وأطالها الدطقة إلك: ّفُٔ

 .والسقئة، وإخالق الدكقئة، أن الؿسؾؿ بعقد طـ مثؾ السقء: ّفُٔ

بؾ إن بعضفؿ ذهب ، ولذلؽ كره كثقٌر مـ أهؾ العؾؿ قبقل العطقة طؾك الشػاطة

مـ َشَػَع »: قال ملسو هيلع هللا ىلص طـ الـبل، ڤفعـد أبل داود طـ أبل ُأَماَمَة ، إلك تحريؿ ذلؽ

َِخقِف  َبإِ  .(1)«بَِشَػاَطٍة َفَلْهَدى لف َهِديًَّة طؾقفا َفَؼبَِؾَفا َفَؼْد أتك َباًبا َطظِقًؿا مـ َأْبَقاِب الرِّ
                                                                                       

(، 3756) (، وهق يف الصحقحة لإلمام إلباين 3672(، وأبق داود )152/ 6أخرجف أحؿد ) (1)

الرحؿـ أبق  وهق ابـ طبد -وقال فقف: وهذا إسـاد حسـ، رجالف كؾفؿ ثؼات رجال مسؾؿ7 غقر الؼاسؿ 

طؾقف رأي الحػاظ مع الخالف الؿعروف  الرحؿـ صاحب أبل أمامة. وهق حسـ الحديث كؿا استؼر طبد

مجؿقع »فقف قديؿًا. ولذلؽ ساقف شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة مساق الؿسؾؿات يف بعض كتاباتف، اكظر مثالً 

 (.32/155« )الػتاوى
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 .الرحؿـ مختؾػ فقف والظاهر ضعػف بـ أبل طبد الؼاسؿ: ّفُٔ

 .فقـبغل لإلكسان أن ٓ يلخذ شقًئا طؾقفا، فنن الشػاطة فعؾ معروف

إلك الـظر إلك طادة الـاس فنن ، الؿسللةوذهب بعض أهؾ العؾؿ يف هذه 

أما إذا كان إكؿا أهدى مـ أجؾ هذا إمر بعقـف فال ، كاكت الفدايا بقـفؿ فال حرج

 .كؿا هق الؼقل يف هدايا العؿال، يؼبؾ

 :«يف َقْقئِفِ  كالؽؾِب يعقدُ »: قْلُ

، والســبب يف ذلؽ أكف يشره طـد إكؾ7 وكلن هذا إمر مالزم لؾؽؾب كثقًرا

فقحصؾ لفا التؼقم جراء ما يؾحؼفا ، والسبب أخر أن الؽالب قد ُتصقب بالعقـ

أو ، وقد ذكر بعضفؿ إذا كان اإلكسان يلكؾ وبجاكبف كؾب أو قط، بسبب العقـ

يـبغل لف أن يؽسر طقـف بشلء والعقـ ، كحق ذلؽ مـ الحققان الذي يـظر إلقف

َْسَقِد اْلَبِفقِؿ ِذي » ملسو هيلع هللا ىلص قال الـبل، وبعض الؽالب شقاصقـ، حؼ ْٕ َطَؾْقُؽْؿ بِا

ـِ  ُف َشْقَطانٌ ، الـُّْؼَطَتْق  .ڤ أخرجف مسؾؿ طـ جابر «َفنِكَّ

ـْ َجابِرِ  ـِ َطْبدِ  وجاء َط   ْب
ِ
  َقاَل َرُسقُل : َقاَل ، اهلل

ِ
إَِذا َسِؿْعتُْؿ ُكَباَح اْلؽاَِلِب » ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ُذوا   َوَكِفقَؼ الُْحُؿرِ بِالؾَّقِْؾ َفَتَعقَّ
ِ
َٓ َتَرْونَ ، بِاهلل ـَ َما  َـّ َيَرْي ُف  .رواه أبق داود (1)«َفنِكَّ

(:(قال»: قْلُ َق َطَؾلَّ  :«َتَصدَّ

 .أي وهب لف هبة

 :«أبل»: قْلُ

 شفد، إكصاري والد الـعؿان بـ ثعؾبة بـ سعد هق بشقر

يف فتح  ملسو هيلع هللا ىلصوشارك بعد وفاة الـبل ، والؿشاهد كؾفا، بقعة العؼبة الثاكقة
                                                                                       

 يف صحقح الســ. (، وصححف اإلمام إلباين 6283أخرجف أبق داود يف ســف ) (1)
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 .(21)وقتؾ يف معركة طقـ التؿر سـة ، العراق

 .«أهنا حديؼة»: ويف رواية، «غالم»: أي أططك بشقًرا وخصف هببة وهل

 .فُقحؿؾ طؾك أكف تصدق طؾقف بغالٍم مع الحديؼة

ل َطْؿَرةُ »: قْلُ  :«بِـُْت َرَواَحةَ  ُأمِّ

 .بـ رواحة أخت طبداهلل، بـ ثعؾبة إكصارية بـت رواحة وهل طؿرة

  َأْرَضك َحتَّك ُتْشِفَد َرُسقَل ٓ »: قْلُ
ِ
 :«ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 .وهذه مـ شدة رغبتفا يف تقثقؼ إمر

  َفاْكَطَؾَؼ َأبِل إَلك َرُسقلِ »: قْلُ
ِ
 :«لُِقْشِفَد َلك َصَدَقتِل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 .أي صاطًة لزوجتف

 .وأن يعدلقا بقـ أبـائفؿ  اهلل فقـبغل لمباء أن يتؼقا

مثؾ ما تعطل ، الذي يريد حبة حالوى لؽـ لقس مـ العدل أن تعطل الصغقر

 .الؽبقر الذي ربؿا يحتاج أكثر مـ ذلؽ فالعدل قد يؽقن بالؼؾقؾ والؽثقر

ًٓ كبقًرا حقـ أرادوا أن يساووا بقـ الذكر  ولذلؽ ضؾ آشرتاكققن ضال

 .وبقـ الـاس يف إمقال، وإكثك

ِفْؿ؟»: قْلُ  :«َأَفَعْؾَت َهَذا بَِقَلِدَك ُكؾِّ

وهؾ يتعقـ ، الؿستػتل طـ السبب الذي أوجب لف هذا الػعؾ سمال: فُٔ

 السمال مطؾًؼا ؟

ـ السمال ة الدالة طؾك أمر يحتاج إلك تػصقؾ، ٓ يتعق  .وإكؿا يسلل إذا وجدت الؼرـي

 :«اهللَ  اتَُّؼقا: َقاَل ، ٓ»: قْلُ

، الذكقب وبقـ كثــقر مـ فنهنا حائـؾٌة بقـ العــبد، اهلل  إمر بتؼقى: فُٔ
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ۇئ ۆئ ﴿: اهلل  وقال، [1: الطالق] ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں﴿: قال تعالك

جئ حئ مئ ىئ يئ جب ﴿: وقال تعالك، [7: الطالق] ﴾ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ

 [2: إحزاب] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿:  اهلل وقد قال [6: الطالق] ﴾حب خب مب
ُؼقا الـَّاُس  َيا َأيَُّفا»: ملسو هيلع هللا ىلص وقال الـبل  .«َربَُّؽؿُ  اتَّ

 :«َأْوِٓدُكؿْ َواْطِدُلقا فِل »: قْلُ

هبذا الؾػظ استدل بعض أهؾ العؾؿ إلك أن العدل يف الفبة يؽقن بقـ الذكقر 

 :واإلكاث بؿعـك واحد لؽـ قد جاء ببعض الروايات

 .بـات قالقا لؿ يؼؾ« كعؿ: ؟ قالألؽ أبـاء غقره »

َدَقة، َفَرَجَع َأبِل»: قْلُ  :«َفَردَّ تِْؾَؽ الصَّ

 .ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  امتثآ ٕمر رسقل

ثؿ قال أخر اططـل ، أو بؿائتقـ ألػ، أن رجاًل زوج ولًدا لف بؿائة ألػ ولق

 هؾ يؾزم ؟، مثؾف

 .أن ُيؾزم هبذا إمر، وٓ يجقز، ٓ يؾزم

فلوصك لؾصغقر بحؼ ، ولق أن إب زوج أبـاءه ثؿ خشل أن تقافقف الؿـقة

 .مردودةوأن القصقة ، فؼد ذهب الشقخ ابـ طثقؿقـ إلك أن ذلؽ ٓ يجقز: زواٍج 

ـ يشتغؾ مع أبقف ففؾ لف أن يفب لف شقئًا بخالف ما يفب لبؼقة إخقاكف ؟ ب  ولق كان ٓا

وأما ، ٓ يعطك إٓ مثؾ إخقاكف، إن كان آبـ يشتغؾ بًرا وصاطة: قال العؾؿاء

 .إذا كان يشتغؾ بإجرة فقعطك كلجرة إجقر

 .التجاراتوهذه أمقر تؼع بقـ أباء وإبـاء كثقًرا ٓسقؿا أصحاب 

 :«َفال ُتْشِفْدكِل إًذا»: َوفِل َلْػظٍ : قْلُ

 .ملسو هيلع هللا ىلص لقرع الـبل
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 :«َفنِكِّل ٓ َأْشَفُد َطَؾك َجْقرٍ »: قْلُ

 .ملسو هيلع هللا ىلص لبقان فضقؾتف وطؾق مـزلتف

 .أن طدم العدل يف الفبة ضؾؿ وجقر: فُٔ

 :«َفَلْشِفْد َطَؾك َهَذا َغْقرِي»: قْلُ

 هذا أمر لؾقجقب أو لالستحباب أو لإلباحة؟

وإكؿا هق مـ باب التبؽقت ، وٓ لإلباحة، وٓ لالستحباب، ٓ لؾقجقب

 .أكا ٓ أشفد طؾك مثؾ هذا فاذهب وأشفد غقر كالؿـؽر طؾقف: كلكف يؼقل، واإلكؽار

فؽقػ بغقره مـ ، أن طدم الؿساواة بقـ إبـاء يف الفبة يعترب مـ الجقر: ّفُٔ

الباب وغقره فنكـا يف زمـ قد ٓ أن يتجاوز طـا يف هذا   اهلل فـسلل، إمقر

 اهلل لؽـ طسك،  اهلل يستطقع الرجؾ أن يؾتزم بالعدل إٓ أن يشاء

 وباهلل التقفقؼ، أن يعػق ويصػح. 
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 اهلل عاٌَ أٌٖ خٝرب  إٔ زضٍٛ»: رحدٜح

 د«بشطس َا خيسج َٓٗا َٔ مثس أٚ شزع

 

ـِ ُطَؿرَ  - 293 ـِ َطْبداهلل اْب   َرُسقَل َأنَّ »: ڤ، )َط
ِ
َطاَمَؾ َأْهَؾ َخْقَبَر بَِشْطرِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـْ َثَؿرٍ َأْو َزْرعٍ   .((1)«َما َيْخُرُج ِمـَْفا ِم

ـْ َرافِعِ  - 294 ـِ َخِديٍج  )َوَط َوُكـَّا ُكْؽِري . ُكـَّا َأْكَثَر إْكَصاِر َحْؼاًل »: َقاَل  ڤ ْب

َوَلْؿ ُتْخرِْج َهِذِه َفـََفاَكا ، َفُربََّؿا َأْخَرَجْت َهِذهِ َوَلُفْؿ َهِذِه ، َطَؾك َأنَّ َلـَا َهِذهِ ، إْرَض 

ـْ َذلَِؽ  ا بِاْلَقِرِق . َط  .((2)«َفَؾْؿ َيـَْفـَا: َفَلمَّ

ـَْظَؾةَ  - 295 ـْ َح ـِ َقْقٍس َقاَل  َولُِؿْسِؾٍؿ َط ـْ كَِراِء  َسَلْلُت َرافِعَ : ْب ـَ َخِديٍج َط ْب

َهِب َواْلَقِرِق؟  َؿا َكاَن الـَّاُس ُيَماِجُروَن َطَؾك . ٓ َبْلَس بِفِ »: َفَؼاَل إَْرِض بِالذَّ إكَّ

  َطْفِد َرُسقلِ 
ِ
ْرِع ، َوَأْقَباِل اْلَجَداِولِ ، بَِؿا َطَؾك اْلَؿاِذَياَكاِت  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ـْ الزَّ َوَأْشَقاَء ِم

ـْ لِؾـَّاِس كَِراٌء إَّٓ َوَيْفِؾُؽ َهَذا َوَلْؿ ، َوَيْسَؾُؿ َهَذا، َوَيْسَؾُؿ َهَذا، َفَقْفِؾُؽ َهَذا َيُؽ

ا َشْلٌء َمْعُؾقٌم َمْضُؿقنٌ . َولَِذلَِؽ َزَجَر َطـْفُ . َهَذا  .((3)«َفال َبْلَس بِفِ : َفَلمَّ

 .إَْكَفاُر اْلؽَِبارُ : اْلَؿاِذَياَكات

ِغقرُ : َواْلَجَداِولِ   .الـََّفُر الصَّ

                                                                                       

 (، والؾػظ لف.2662بـحقه، ومسؾؿ يف صحقحف ) (7175أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)

 (.2674(، ومسؾؿ يف صحقحف )1331أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)

 (.2674أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (3)
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l: 

وهل ما ، الزروعلبقان مسللٍة مفؿة مـ مسائؾ : احلدٓث املصيف  ساق

 :وكؾفا بؿعـك واحد، أو الؿخابرة، أو الؿزارطة، تسؿك بالؿحاقؾة

 .فـسبة إلك أهؾ َخْقَبر: أما الؿخابرة

ا الؿزارطة  .فـسبة إلك الزراطة: وَأمَّ

 .فـسبة إلك الحؼقل: وأما الؿحاقؾة

 .كؿا يف صحقح مسؾؿ مـ طدة صرق، وإمر بفا، وقد جاء الـفل طـفا

بـ خديج الذي يف  فُقحَؿؾ طؾك ما هق ُمبقَّـ يف حديث رافع: فؿا ُكفل طـف

الباب أهنؿ كاكقا يمجرون إرض طؾك أن لف هذا الجزء ولصاحبف أخر فؼد يؼع 

 .الغبـ والغرر طؾك أحدهؿا إما صاحب إرض أو صاحب الزرع

 :ٚاجلائض يف ٖزٙ املضسع١ سايتإ 

أو ما يؼقم مؼامفا مـ الـؼقد  أو الػضة، أن يمجر الؿزرطة بالذهب: إول 

 .يف السـة ففذا جائزٌ ، كلن يؼقل أجرتؽ هذه الؿزرطة بؽذا وكذا مـ الـؼقد

، أن يؼقل أجرتؽ مزرطتل طؾك أن لل كصػ أو ثؾث ما يخرج مـفا: الثاين

 .ففذا جائزٌ 

طؾك أن لل هذا ، وهق الؿـفل طـف أن يؼقل أجرتؽ مزرطتل: والثالث

 طـف ،الجاكب ولؽ هذا الجاكب
ٌ
ربؿا أكزل ، اهلل  ٕن الؿطر بقد، ففذا مـفل

وربؿا أكبت ، وربؿا أكبتت الجؿقع، جزًءا مـفا وربؿا سؼك، مطًرا سؼك الجؿقع

 .بعض الؿزرطة فقؾحؼ الضرر بلحدهؿا

  َأنَّ َرُسقَل »: قْلُ
ِ
 : «َطاَمَؾ َأْهَؾ َخْقَبرَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ًٓ طؾك إرض فنن الـبل ا لؿا غزى خقرب دخؾقها  ملسو هيلع هللا ىلص أي أكف اتخذهؿ ُطؿَّ
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، طؾقفا القفقد ملسو هيلع هللا ىلص فاستخدم الـبل، وأخذ إرض وكاكت غـقؿة لؾؿسؾؿقـ، طـقة

فنما أن يؽقن الؿراد بالشطر ، وما خرج مـفا لفؿ مـف كصقب، يعؿؾقن فقفا

 .وإما أن يؽقن الؿراد أن لفؿ كصقًبا مؿا يخرج مـفا، الـصػ

 :يخرصفا طؾقفؿ اهلل ابـ رواحة طبد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل وقد بعث إلقفؿ رسقل

ـْ َجابِرٍ  ُهْؿ َرُسقُل  َأَفاءَ »: َأكَُّف َقاَل  ڤ فَع   اهلُل َطَؾك َرُسقلِِف َخْقَبَر َفَلَقرَّ
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

  َكَؿا َكاُكقا َوَجَعَؾَفا َبْقـَُف َوَبْقـَُفْؿ َفَبَعَث َطْبدَ 
ِ
ـُ  اهلل ـَ َرَواَحَة َفَخَرَصَفا َخَرَصَفا اْب ْب

ـَ  ـُ َرَواَحَة َأَخُذوا الثََّؿَر  َرَواَحَة َأْرَبِعق ا َخقََّرُهْؿ اْب َأْلَػ َوْسٍؼ َوَزَطَؿ َأنَّ اْلَقُفقَد َلؿَّ

 .(1)«َوَطَؾْقِفْؿ ِطْشُروَن َأْلَػ َوْسٍؼ 

ويعؾؿف مـ كثرت مالزمتف لؾؿزارع فقؼدر ما يخرج ، معؿقٌل بف: والخرص 

، مع أن البصؾ، أو البطاط، فربؿا وقػ طؾك مزرطة البصؾ، مـفا طؾك التؼريب

وبـظرٍة أو كظرتقـ يؼقل هذه الؿزرطة فقفا كذا وكذا ، أسػؾ إرض، والبطاط

ـْ مـ الؿحصقل
فقؼقل هذه فقفا كذا وكذا مـ ، وربؿا وقػ طؾك مزرطة التؿر، صِ

 .وحدد ما فقفا، أو العـب، أو الشعقر إوسؼ وربؿا وقػ طؾك مزرطة الحـطة

ـْ َثَؿرٍ َأْو َزْرعٍ ِبَشْطرِ َما َيْخُرُج »: قْلُ  :«ِمـَْفا ِم

فؼد كاكت لفؿ ، مؼابؾ إرض التل هل لفؿ، وٕصحابف ملسو هيلع هللا ىلص الشطر لؾـبل

وهذا ، الذي لؾقفقد مؼابؾ ما يؼقمقن بف مـ العؿؾ والشطر، اهلل  بحؽؿ

، والؿزارطة معفؿ وٓ يضر يف أصؾ القٓء، دلقٌؾ طؾك جقاز الؿتاجرة مع الؽػار

ـُصرة ، والرضا، والؿقؾ، والرباء قائٌؿ طؾك الؿحبةفنن القٓء ، والرباء وال

 .والؿسؾؿقن كاكقا بعقديـ طـ ذلؽ

                                                                                       

 (.184برقؿ ) (، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل 3726أخرجف أبق داود يف ســف ) (1)
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ـْ َثَؿرٍ »: قْلُ  .بالـظر إلك كقع الشجر كالـخؾ وكحقه: «َما َيْخُرُج ِمـَْفا ِم

أو ، أو الشعقر، أو الحـطة، بالـسبة إلك كقع الزرع كالعؾػ: «َأْو َزْرعٍ »: قْلُ

 :ما يؾل ذلؽ فإرض

إما أن يؽقن فقفا ثؿر وإما أن يؽقن فقفا زرع والغالب ان الثؿار تؽقن يف أشجاٍر 

ا الزرع ففق يف كقٍع سريع آكجعاف، يطقل مؽثفا ولذلؽ مثَّؾ ، وسريع الذهاب، وَأمَّ

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة َقاَل : ومثؾ الؿـافؼ بإرزة، الؿسؾؿ بالخامة مـ الزرع ملسو هيلع هللا ىلص الـبل َقاَل : فَع

  َرُسقُل 
ِ
ـُ ُيِصقبُُف » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َٓ َيَزاُل الُْؿْمِم يُح ُتِؿقُؾُف َو َٓ َتَزاُل الرِّ ْرِع  ـِ َكَؿثَِؾ الزَّ َمثَُؾ الُْؿْمِم

َٓ َتْفَتزُّ َحتَّك َتْستَْحِصَد  َْرِز  ْٕ  .(1)«الْباََلُء َوَمَثُؾ الُْؿـَافِِؼ َكَؿَثِؾ َشَجَرِة ا

ـِ »: َوفِل ِرَواَيةٍ  ًة َمَثُؾ اْلُؿْمِم يُح َتْصَرُطَفا َمرَّ ْرِع ُتِػقُئَفا الرِّ ـَ الزَّ َكَؿَثِؾ اْلَخاَمِة ِم

َٓ ، َوَتْعِدُلَفا ُأْخَرى َحتَّك َتِفقَج  َْرَزِة اْلُؿْجِذَبِة َطَؾك َأْصِؾَفا  ْٕ رِ َكَؿَثِؾ ا
َوَمَثُؾ اْلَؽافِ

ًة َواِحَدةً   .«ُيِػقُئَفا َشْلٌء َحتَّك َيُؽقَن اْكِجَعاُفَفا َمرَّ

إكؿا أخذه خقرب وما فقفا  ملسو هيلع هللا ىلص فنن الـبل، ِحؾ الغـائؿ: ويف الحديث مـ الػقائد

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ ﴿: غـقؿة لؾؿسؾؿقـ قال تعالك

 .[4: الحشر] ﴾گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں

ـْ َأبِل : قبؾ الػتح داطقا لفؿ إلك اإلسالم ملسو هيلع هللا ىلص وقد ذهب إلقفؿ الـبل فَع

ـُ فِل اْلَؿْسِجِد إِْذ َخَرَج إَِلْقـَا َرُسقُل : َأكَُّف َقاَل ، ُهَرْيَرةَ    َبْقـَا َكْح
ِ
: َفَؼاَل ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

  َفَؼاَم َرُسقُل ، َفَخَرْجـَا َمَعُف َحتَّك ِجْئـَاُهؿْ ، اْكَطِؾُؼقا إَِلك َيُفقدَ »
ِ
، َفـَاَداُهؿْ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

َفَؼاَل َلُفْؿ ، َبؾَّْغَت َيا َأَبا اْلَؼاِسؿِ  َقدْ : َفَؼاُلقا، َيا َمْعَشَر َيُفقَد َأْسِؾُؿقا َتْسَؾُؿقا: َفَؼاَل 

  َرُسقُل 
ِ
َفَؼاَل ، َقْد َبؾَّْغَت َيا َأَبا اْلَؼاِسؿِ : َفَؼاُلقا، َذلَِؽ ُأِريُد َأْسِؾُؿقا َتْسَؾُؿقا: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

                                                                                       

 (.1586) مسؾؿ يف صحقحفو (،6755البخاري ) أخرجف (1)
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  َلُفْؿ َرُسقُل 
ِ
ِف : الثَّالَِثَة َفَؼاَل : َفَؼاَل َلُفؿْ ، َذلَِؽ ُأِريُد : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َْرُض لِؾَّ ْٕ َؿا ا اْطَؾُؿقا َأكَّ

َْرضِ ، َوَرُسقلِفِ  ْٕ ـْ َهِذِه ا ـْ َوَجَد ِمـُْؽْؿ بَِؿالِِف َشْقًئا ، َوَأكِّل ُأِريُد َأْن ُأْجِؾَقُؽْؿ ِم َفَؿ

ِف َوَرُسقلِفِ ، َفْؾَقبِْعفُ  َْرَض لِؾَّ ْٕ َّٓ َفاْطَؾُؿقا َأنَّ ا  .مسؾؿو البخاري أخرجف، (1)«َوإِ

فؿا زالقا يعاَمؾقن حتك ، بـ الخطاب القفقد يف خقرب إلك زمـ طؿروقد بؼل 

فؽسروا ، بـ الخطاب يف لقؾٍة لؾـظر يف بعض أرضف ذهب إلقفؿ طبداهلل ابـ طؿر

قال  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل فؼالقا يا أمقر الؿممـقـ أقركا رسقل، وطـد ذلؽ أجالهؿ طؿر، يده

القفقد والـصارى مـ  ٕخرجـ»: يؼقل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل اسؽت واهلل لؼد سؿعت رسقل

 .ڤ فلخرجفؿ، (2)«جزيرة العرب

ـْ َكافِعٍ  ـِ ُطَؿَر ، كؿا ثبت ذلؽ يف صحقح البخاري ط ـِ اْب ا »: َقاَل ، ڤَط َلؿَّ

  َفَدَع َأْهُؾ َخْقَبَر َطْبدَ 
ِ
ـَ ُطَؿرَ  اهلل   َرُسقَل  إِنَّ : َفَؼاَل ، َقاَم ُطَؿُر َخطِقًبا، ْب

ِ
َكاَن  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ُكؿُ »: َوَقاَل ، َطاَمَؾ َيُفقَد َخْقَبَر َطَؾك َأْمَقالِِفؿْ  ُكْؿ َما َأَقرَّ   َوإِنَّ َطْبدَ  «اهللُ  ُكِؼرُّ
ِ
ـَ  اهلل ْب

ـَ الؾَّْقؾِ ، ُطَؿَر َخَرَج إَِلك َمالِِف ُهـَاكَ 
َوَلْقَس َلـَا ، َفُػِدَطْت َيَداُه َوِرْجالَهُ ، َفُعِدَي َطَؾْقِف مِ

َكا َوُتْفَؿُتـَا َوَقْد َرَأْيُت إِْجالََءُهؿْ ، ُدوٌّ َغْقَرُهؿْ ُهـَاَك طَ  ا َأْجَؿَع ُطَؿُر َطَؾك ، ُهْؿ َطُدو  َفَؾؿَّ

ـَ : َفَؼاَل ، َبـِل َأبِل الُحَؼْقِؼ  َذلَِؽ َأَتاُه َأَحدُ  َكا ، َيا َأمِقَر الُؿْممِـِق َأُتْخِرُجـَا َوَقْد َأَقرَّ

ٌد  َأَضـَـَْت َأكِّل َكِسقُت : َفَؼاَل ُطَؿرُ ، إَْمَقاِل َوَشَرَط َذلَِؽ َلـَاَوَطاَمَؾـَا َطَؾك ، ملسو هيلع هللا ىلصُمَحؿَّ

  َقْقَل َرُسقلِ 
ِ
ـْ َخْقَبَر َتْعُدو بَِؽ َقُؾقُصَؽ َلْقَؾًة َبْعَد »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َكْقَػ ِبَؽ إَِذا ُأْخرِْجَت ِم

ـْ َأبِل الَؼاِسؿِ : َفَؼاَل  «َلْقَؾةٍ 
  َكَذْبَت َيا َطُدوَّ : َقاَل ، َكاَكْت َهِذِه ُهَزْيَؾًة مِ

ِ
َفَلْجالَُهْؿ ، اهلل

ـَ الثََّؿرِ ، ُطَؿرُ 
ًٓ َوإِباًِل ، َوَأْطَطاُهْؿ قِقَؿَة َما َكاَن َلُفْؿ مِ ـْ َأْقَتاٍب ، َما

َوُطُروًضا مِ
                                                                                       

 (.2456(، ومسؾؿ يف صحقحف )3254أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)
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 .(1)«َوِحَباٍل َوَغْقِر َذلَِؽ 

 :«ُكـَّا َأْكَثَر إْكَصاِر َحْؼاًل »: قْلُ

، بؾد وأرضا وهذا يختــؾػ مـ، مـ أكثرهؿ زراطةً أي أن آل رافع ابـ خديج 

، الشراء أو، طؾك حسب اإلرث، فؼد تجد هذا البقت أكثرهؿ زراطة، إلك بؾد

ـْ َأكَسِ : ملسو هيلع هللا ىلص وإكصار هؿ كرش الـبل ـِ َمالٍِؽ َقاَل  فَع   َقاَل َرُسقُل : ْب
ِ
: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

َْكَصاُر َكِرِشل َوَطْقَبتِل َوإِنَّ الـَّاَس » ْٕ ـْ ُمْحِسـِِفؿْ ا ، َسَقْؽُثُروَن َوَيِؼؾُّقَن َفاْقَبُؾقا ِم

ـْ ُمِسقئِِفؿْ   .(2)«َوَتَجاَوُزوا َط

ـْ َأَكسٍ   : أيًضا َقاَل  ڤ وَط
 
ـَ َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص َرَأى الـَّبِل ْبَقاَن ُمْؼبِؾِق الـَِّساَء َوالصِّ

 : َحِسْبُت َأكَُّف َقاَل 
 
ـْ ُطُرٍس َفَؼاَم الـَّبِل

ـْ َأَحبِّ »: َفَؼاَل ُمْؿثاًِل  ملسو هيلع هللا ىلص مِ ُفؿَّ َأْكُتْؿ ِم الؾَّ

 .(3)«الـَّاِس إَِللَّ َقاَلَفا َثاَلَث ِمَرارٍ 

ْكَصارِ »: ودطا لفؿ فؼال ْٕ ْكَصاِر َوأْبـَاِء أْبـَاِء ا َٕ ُفَؿ اِْغِػْر لأِلَْكَصاِر َوأْبـَاِء ا  (4)«الؾَّ

 .متػؼ طؾقف

 سبقؾ وإمقال يف، الُؿَفجوبذلقا ، وطادوا مـ طاداه ،وآووه ملسو هيلع هللا ىلص كاصروا الـبل

 .اهلل 

 :«َوُكـَّا ُكْؽرِي إْرَض »: قْلُ

 .طؾك كقال معؾقم، أي كمجرها

                                                                                       

 (.1438أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)

 (.1628(، ومسؾؿ يف صحقحف )3466أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)

 (.1685(، ومسؾؿ يف صحقحف )3456أخرجف البخاري يف صحقحف ) (3)

 (.1685(، ومسؾؿ يف صحقحف )7685أخرجف البخاري يف صحقحف ) (4)
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 : «َوَلُفْؿ َهِذهِ ، َطَؾك َأنَّ َلـَا َهِذهِ »: قْلُ

فعؾك  ولقس طؾك مجؿقع الثؿر، أي طؾك اْلَؿاِذَياَكاِت وطؾك ما يخرج مـفا

وأما طؾك أن لؽ هذا ولل ، جائزةمجؿقع الثؿر الذي يخرج مـفا تؽقن اإلجارة 

 .هذه فاإلجارة غقر جائزة

 :«َفُربََّؿا َأْخَرَجْت َهِذِه َوَلْؿ ُتْخرِْج َهِذهِ »: قْلُ

 طـ ذلؽ ٕن فقف غرر
َ
 .وضؾؿ لبعضفؿ، وهذا هق السبب الذي مـ أجؾف ُكِفل

ـْ َذلَِؽ »: قْلُ  : «َفـََفاَكا َط

 .يػقد التحريؿ ملسو هيلع هللا ىلص أن هنل الـبل: ّفُٔ

، والدكققية لؾؿسؾؿقـ، مـ أطؾؿ الـاس بالؿصالح الديـقة ملسو هيلع هللا ىلص أن الـبل: ّفُٔ

ُيحَؿؾ طؾك بعض الحآت التل ، «َأْكُتْؿ َأْطَؾُؿ بَِلْمرِ ُدْكَقاُكؿْ »: وما جاء مـ حديث

 .ملسو هيلع هللا ىلص لؿ يطؾع طؾقفا

ـْ َرافِعِ ، ويف صحقح مسؾؿ ـِ َخِديٍج  َط َْرَض َطَؾك »: َقاَل ، ڤْب ْٕ ُكـَّا ُكَحاقُِؾ ا

  َطْفِد َرُسقلِ 
ِ
ـُْؽِريَفا بِالث ُؾِث ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ُبعِ ، َف ك، َوالر  َفَجاَءَكا َذاَت ، َوالطََّعاِم اْلُؿَسؿَّ

ـْ ُطُؿقَمتِل   َكَفاَكا َرُسقُل »: َفَؼاَل ، َيْقٍم َرُجٌؾ َم
ِ
ـْ َأْمٍر َكاَن َلـَا َكافًِعا  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َط

 َوَرُسقلِِف َأْكَػُع َلـَ  َوَصَقاِطَقةُ 
ِ
َْرضِ ، ااهلل ْٕ ، َفـُْؽِرَيَفا َطَؾك الث ُؾِث ، َكَفاَكا َأْن ُكَحاقَِؾ بِا

ُبعِ  ك، َوالر  َْرِض َأْن َيْزَرَطَفا، َوالطََّعاِم اْلُؿَسؿَّ ْٕ َوَكِرَه ، َأْو ُيْزِرَطَفا، َوَأَمَر َربَّ ا

 .(1)«كَِراَءَها َوَما ِسَقى َذلَِؽ 

ا بِاْلَقِرِق »: قْلُ أو الريال أو ، يعـل اإليجار بالذهب والػضة: «َيـَْفـَاَفَؾْؿ : َفَلمَّ

 غقر ذلؽ مـ أكقاع اإلجار جائزٌ 
                                                                                       

 (.2675أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (1)
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َهِب َواْلَقِرِق ؟ َسَلْلُت َرافِعَ »: قْلُ ـْ كَِراِء إَْرِض بِالذَّ ـَ َخِديٍج َط جاء : «ْب

أيًضا يف الصحقح أن ابـ طؿر لؿا بؾغف هذا الحديث طـ رافع ابـ خديج تعجب 

أكف أمر بؽراء  ملسو هيلع هللا ىلص يؽري إرض ويخرب طـ الـبل مؿـ ڤ طؿرمـف وكان ابـ 

ابـ طباس وحديث ابـ طؿر  أول لُقزِرطفا كؿا يف حديث، إرض فؾقزرطفا

ـْ َكاَكْت َلُف َأْرٌض َفْؾَقْزَرْطَفا َأْو لَِقْؿـَْحَفا َفنِْن لَْؿ »: ملسو هيلع هللا ىلص وجاء طـ غقرهؿ قال الـبل َم

 .(1)«َيْػَعْؾ َفْؾُقْؿِسْؽ َأْرَضفُ 

أو طؾك اإلجارة ، وحديث ابـ طؿر محؿقٌل طؾك اإلجارة بالذهب والػضة

بـ خديج محؿقٌل طؾك اإلجارة مع تحديد لؽ  بؿا يخرج مـفا وحديث رافع

 .ڤ فنن ابـ طؿر شديد القرع، ولل هذا وترك ابـ طؿر مـ باب القرع، هذا

 : «ٓ َبْلَس بِفِ »: قْلُ

فلحقاكا يتعذر طؾك الؿػتل أن يليت ، الدلقؾٍ أي يجقز وفقف جقاز الػتقى بغقر ذكر 

 .بالدلقؾ ٓسقؿا إذا كان قد وثؼ الـاس بف وإن زاد الدلقؾ ففق زيادة خقٍر وتعؾقؿٍ 

  إكََّؿا َكاَن الـَّاُس ُيَماِجُروَن َطَؾك َطْفِد َرُسقلِ »: قْلُ
ِ
 : «بَِؿا َطَؾك الَْؿاِذَياَكاِت  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 .أي إَْكَفاُر اْلؽَِبارُ 

 :«َوَأْقَباِل اْلَجَداِولِ »: قْلُ

ِغقرُ   .أي الـََّفُر الصَّ

ْرِع َفَقْفِؾُؽ َهَذا»: قْلُ ـْ الزَّ َوَيْفِؾُؽ َهَذا ، َوَيْسَؾُؿ َهَذا، َوَيْسَؾُؿ َهَذا، َوَأْشَقاَء ِم

ـْ لِؾـَّاِس كَِراٌء إَّٓ َهَذا  :«َولَِذلَِؽ َزَجَر َطـْفُ . َوَلْؿ َيُؽ

 ٕن الؿزارع التل بجاكب، أجؾف ُذكَِر هذا الحديث هذا هق إمر الذي مـ
                                                                                       

 (.2635(، ومسؾؿ يف صحقحف )1378أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)
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فقصبح الذي ، دخؾ طؾقفا الؿاء فلخذها، ربؿا إذا كزل الؿطر الغزير، إهنار

وتؾؽ التل يف الجاكب أخر ربؿا جاءها ، اختار هذا الجاكب لقس معف شلء

 .وأكتجت، وأثؿرت، فرتطرطرت، الـفر الصغقر

ا َشْلٌء »: قْلُ  : «َفال َبْلَس بِفِ : َمْعُؾقٌم َمْضُؿقنٌ َفَلمَّ

أو ، أو ربع ما يخرج مـفا، إما كصػ ما يخرج مـفا، شلء معؾقم مضؿقن

 .أو الدراهؿ، أو طؾك كذا وكذا مـ الدكاكقر، ثؾث ما يخرج مـفا

ولؿ ، أهؿقة الزراطة فػقفا سعة طؾك الؿسؾؿقـ: ويف هذا الحديث مـ الػقائد

وأصبح الؿسؾؿقن ، آ لؿا ضعػقا يف جاكب الزراطةيتحؽؿ الؽػار بالؿسؾؿقـ 

 .وكحق ذلؽ مـ الؿلكقٓت، مـ الؼؿح وإرز، يعتؿدون طؾك ما يليت مـ بالد الؽػار

 .والتؼقى، والتعاون طؾك الرب، جقاز اإلجارة: ّفُٔ

 .اهلل طؾقفؿ وأصحابف رضقان ملسو هيلع هللا ىلص آحتجاج بؿا كان طؾقف الـبل: ّفُٔ

 .بـؼقصة أن الزراطة لقست: ّفُٔ

وقال ، الزراطة: فؼال بعضفؿ: وقد اختؾػ العؾؿاء أيفؿا أشرف مـ الؿؽاسب

7 والصحقح أن الجفاد أشرف الؿؽاسب، الجفاد: وقال بعضفؿ، التجارة: بعضفؿ

«َوُجِعَؾ ِرْزِقل َتْحَت ضِؾِّ ُرْمِحل»: ملسو هيلع هللا ىلص جعؾف رزق الـبل اهلل  ٕن
(1)

. 

مع مـ كاكت ٓ تتلثر فاكظر والسـة ، أن الشروط الؿقافؼة لؾؽتاب: ّفُٔ

 .طامؾ القفقد مع خبثفؿ ومؽرهؿ

أو غقر ذلؽ إذا كاكت الؿشاركة ، أو خداًطا، أن الشريؽ إذا كان خائـًا: ّفُٔ

 لؽـ، فبعضفؿ ربؿا يشارك رجاًل لف أمقال يف البـؽ، طؾك وجٍف مشروع ٓ يضر
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وٓ يضره كقن شريؽف ، فقجقز ذلؽ، هذا الؿتجر الذي شاركف فقف لقس فقف ربا

 .يتعاصك الربا

، اهلل  وأكؾقا ما حرم، وربؿا شربقا الخؿر، فالقفقد كاكقا يتعاصقن الربا
 .ملسو هيلع هللا ىلص ومع ذلؽ طامؾفؿ الـبل

ٕن ، التعامؾ مع الؽػار لقس فقف إطاكة لفؿ طؾك الؿسؾؿقـ مطؾؼا أن: ّفُٔ

أو مـ ، ٓ تشرتي مـ الدكؿارك أو مـ فركسا، بعضفؿ يتقسع يف هذه الؿسللة

إلك غقر ذلؽ وهذه مـ ، قاصعقا البضائع الؿستقردة، أو مـ أمريؽا، بريطاكقا

 .التل يريد الـاس هبا تثقير الشارع، البدع الؿحدثة

قد تعامؾ مع القفقد والـصارى ورهـ درطة مـ يفقدي والدرع  ملسو هيلع هللا ىلص وإٓ فنن الـبل

 .الؿصالحويف الحديث مـ الػقائد أن درئ الؿػاسد مؼدم طؾك جؾب ، سالح

، أو زرع، والؿصؾحة يف ما يخرج مـ ثؿرٍ ، مـ أي جفة ؟ الؿػسدة يف الغرر

 .ولؿ يـظر إلك الؿصؾحة التل قد تتحؼؼ لؾـاس يف ذلؽ، الؿػسدة ملسو هيلع هللا ىلص فدفع الـبل

فال يعتؿد ، اهلل اهلل وأن إمر بقد أن أصحاب الزراطة يعتؿدون طؾك: ّفُٔ

اهلل أن يفؾؽ هذا  فنذا أراد ،معداتفوٓ ، وٓ طؾك مالف، اإلكسان طؾك زراطتف

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤڦ ﴿: أهؾؽف قال تعالك

ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ 

ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک گگ گ گ ڳ 

 [15-26: الؼؾؿ] ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ

 :ٚيف احلذٜح َٔ ايفٛائذ 

ولقس مـ بـؼقصة  أن اإلكسان لف أن يشرتط يف بقعف وشرائف وأن هذا لقس

 .الؿروءة خقاِرم
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ـْ لِؾـَّاِس كَِراٌء »: ما كان طؾقف الـاس مـ الؼؾة ملخقٌذ مـ ققلف: ّفُٔ َوَلْؿ َيُؽ

َّٓ َهَذا قبؾ أن ، الذي كان طؾقف الصحابة يف مبدأ إمر وهذا هق الحال، «إ

 .اهلل طؾقفؿ بالػتقح يػتح

 .هذا بعض ما يتعؾؼ هبذا الحديث والحؿد هلل رب العالؿقـ
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  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قض٢ زضٍٛ»: رحدٜح

 د«بايعُس٣ ملٔ ٖٚبت ي٘

 

ـْ َجابِرِ  - 296 ـِ َطْبدِ  )َط   ْب
ِ
  َقَضك َرُسقُل »: َقاَل  ڤ اهلل

ِ
ـْ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل بِاْلُعْؿَرى لَِؿ

 .(1)«ُوِهَبْت َلفُ 

ـْ ُأْطِؿَر ُطْؿَرى َلُف َولَِعِؼبِفِ »: َوفِل َلْػظٍ  َفا لِؾَِّذي ُأْططَِقَفا. َم ٓ َتْرِجُع إَلك الَِّذي ، َفنِكَّ

ُف َأْطَطك َطَطاًء َوَقَعْت فِقِف اْلَؿَقاِريُث : َأْطَطاَها  .(2)«َٕكَّ

َؿا اْلُعْؿَرى الَّتِل َأَجاَزَها َرُسقُل »: َوَقاَل َجابِرٌ    إكَّ
ِ
ِهَل َلَؽ : َأْن َيُؼقَل ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ا إَذا َقاَل ، َولَِعِؼبَِؽ  َفا َتْرِجُع إَلك َصاِحبَِفا، ِهَل َلؽ َما ِطْشَت : َفَلمَّ  .«َفنِكَّ

ـْ َأْطَؿَر ُطْؿَرى ، َأْمِسُؽقا َطَؾْقُؽْؿ َأْمَقاَلُؽْؿ َوٓ ُتْػِسُدوَها»: َوفِل َلْػٍظ لُِؿْسِؾؿٍ  ُف َم َفنِكَّ

 .((3)«َولَِعِؼبِفِ ، َوَمقًِّتا، َحقًّا: َفِفَل لِؾَِّذي ُأْطِؿَرَها

l: 

 .باب العؿرىالحديث لبقان أحؽام : ساق املصيف 

 .بالعؿرى والرقبك: وهذا الباب يسؿك يف أبقاب الػؼف

 .وقد جاءت إحاديث بجقازه ومـعف

  ڤ َوَجابِرْ ، َأبِل ُهَرْيَرةَ  فػل حديث
ِّ
ـْ الـَّبِل اْلُعْؿَرى »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص َجِؿقًعا َط

                                                                                       

 (.2516(، ومسؾؿ يف صحقحف )1516أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)

 (.2516أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (2)

 (.2516أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (3)
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َْهِؾَفا ِٕ  .ُمتََّػٌؼ َطَؾْقفِ ، (1)«َجائَِزةٌ : َأْو َقاَل ، ِمقَراٌث 

 : َلْػظٍ َوفِل 
َّ
ْقَبك َجائَِزةٌ »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ الـَّبِل  .«الرُّ

 .وقد جاء يف بعض إحاديث أكف كفك طـ العؿرى

 .وقبؾ أن كتحدث طـ الحؽؿ كبقـ ما معـك العؿرى والرقبك

 .ولعؼبؽ ما طِشَت ، هذا البقت لؽ: أن يؼقل لؽ قائٌؾ : العؿرى

 .مت قبؾؽ فبقتل لؽوإن ، إن مت قبؾل فبقتؽ لل: أو أن يؼقل لؽ قائٌؾ 

 .ويرقب مقتف، مـ حقث أن كؾ واحد مـفؿ يـتظر مقت أخر: فسؿل رقبك

 .ٕهنا ُأططقت إلك العؿر: وسؿقت طؿرى

 .ملسو هيلع هللا ىلص ففذا الذي هنك طـف الـبل

 .ٕن العؿرى يف صقرهتا هبة7 ففذا مؿـقعٌ ، فنذا كان ططاًء إلك مقت أحدهؿا

 مثُؾ  َلـا لقَس » :ملسو هيلع هللا ىلص قال الـبل ،وقد تؼدم معـا أن الفبة ٓ يجقز العقد فقفا

قء  .«العائُد يف ِهَبتِف كالؽْؾِب يعقُد يف َققئِف ،السُّ

 .ففق أيًضا مـفل طـف، أو طشُت ، كقكف يؼقل هذا البقت لؽ ما طشَت : والرقبك

أو هذه ، أطؿرتؽ هذا الدار: تؼقل، ما كان مـ ططاٍء مستؿر: والجائز مـفا

 .مؾؽ صاحبفا وطؼبفوتخرج مـ ، الؿزرطة ففل لؽ ولعؼبؽ

 .أو بحقاة شخص مـفؿا، ما ُققد رجقطف بؿقت شخص مـفؿا: فالؿؿـقع مـفا

 .ملسو هيلع هللا ىلص وسقليت يف حديث الـبل، ما ُأصؾؼ: والجائز مـفا

  َقَضك َرُسقُل »: قْلُ
ِ
ـْ ُوِهَبْت َلفُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  :«بِاْلُعْؿَرى لَِؿ

 .أي حؽؿ هبا لؿـ وهبت وأططقت لف وٓ يضر الؼقد

                                                                                       

 (.2515، 2516(، ومسؾؿ يف صحقحف )1515أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)
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لقس لؽ ، أو هذه الؿزرطة ما طشُت ، أكا أهبؽ هذه الدار: حتك لق قؾت لف

 .اهلل ففق باصؾ وإن كان مائة شرط ٕن أي شرٍط لقس يف كتاب7 العقد

، ويمجرها ،ويرهـفا، ويتصدق هبا، ويبقعفا، يتؿؾؽفا، فالعؿرى لؿـ ُوِهَبْت َلفُ 

 .ويػعؾ هبا الذي يريد

ـْ ُأْطِؿَر ُطْؿَرى َلُف »: قْلُ َفا لِؾَِّذي ُأْططَِقَفا، َولَِعِؼبِفِ َم  :«َفنِكَّ

هذه الدار لؽ : قال، «أيؿا رجؾ أطؿر طؿرى»: كؿا جاء يف صحقح مسؾؿ

 .صارت مؾًؽا لف، فنهنا لؾذي أططقفا7 ولعؼبؽ

 :«ٓ َتْرِجُع إَلك الَِّذي َأْطَطاَها»: قْلُ

 .والفبة ٓ يجقز الرجقع فقفا، ٕهنا هبة

ُف »: قْلُ  :«َأْطَطك َطَطاًء َوَقَعْت فِقِف اْلَؿَقاِريثَٕكَّ

 أو مـ جفة الُؿعطك لف ؟ مـ جفة، وقعت فقف الؿقاريث مـ جفة الؿعطل

ًٓ يقرث  .فؽقػ ترد بعد الؼسؿة، الؿعطك لف صارت ما

َؿا اْلُعْؿَرى الَّتِل َأَجاَزَها َرُسقُل »: قال َجابِرٌ »: قْلُ   إكَّ
ِ
ِهَل : َأْن َيُؼقَل ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 :««َلَؽ َولَِعِؼبَِؽ 

 .وصاحب الحديث أدرى بؿا روى ڤ هذا تػسقر مـ جابر

ا إَذا َقاَل »: قْلُ َفا َتْرِجُع إَلك َصاِحبَِفا، ِهَل َلؽ َما ِطْشَت : َفَلمَّ  :«َفنِكَّ

، ڤ وقد رده العؾؿاء ٕكف ففؿ جابر، هذا ققل جابر مخالػ لظاهر الحديث

 .«َفنِكََّفا َتْرِجُع إَلك َصاِحبَِفا»: مـ ققلف، وففؿف مخالػ لؾـص

 .«ٓ َتْرِجُع إَلك الَِّذي َأْطَطاَها»: يؼقل ملسو هيلع هللا ىلص فالـبل

وهق ، ففذا مقققٌف طؾقف، «َفنِكََّفا َتْرِجُع إَلك َصاِحبَِفا»: يؼقل ڤ وجابر

 .مخالٌػ لؾـص
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فنما أن ُيحؿؾ طؾك أن هذا ، بعدم رجقطفا: أكف قال ڤ وقد جاء طـ جابر

، وإما أن ُيحؿؾ طؾك أكف ققل صحابل مخالػ لؾـص، ڤ لجابرققل قديؿ 

 .والعربة بؿا روى ٓ بؿا رأى

 :«(َأْمِسُؽقا َطَؾْقُؽْؿ َأْمَقاَلُؽؿْ »: )َوفِل َلْػٍظ لُِؿْسِؾؿٍ : قْلُ

إكؿا ، وهؿ ٓ يريدون ذلؽ، أو أرقبقها، أو أطؿروها، ٕهنؿ ربؿا وهبقها

ـٍ ، يريدون التؼققد بققٍت   .ففذا ٓ يجقز، شخصٍ أو ، أو زم

 :«َأْمِسُؽقا َطَؾْقُؽْؿ َأْمَقاَلُؽؿْ »: قْلُ

 .أو رقبك إٓ وأكتؿ قد تربطتؿ هبا، أو طؿرى، أو هبةٍ ، أي ٓ تتصرفقا فقف بصدقةٍ 

 :«َوٓ ُتْػِسُدوَها»: قْلُ

 .أي بشروط فاسدة مخالػة لؾؽتاب والسـة، ٓ تػسدوها

ـْ َأْطَؿَر »: قْلُ ُف َم  .أطؿرها لغقره: «ُطْؿَرىَفنِكَّ

 .أي لؾذي ُأططقفا ووهبت لف: «َفِفَل لِؾَِّذي ُأْطِؿَرَها»: قْلُ

 .ومقًتا ٕبـائف وورثتف، أي يف حقاتف يستؿتع هبا: «َولَِعِؼبِفِ ، َوَمقًِّتا، َحقًّا»: قْلُ

 .وجاء اإلذن هبؿا، أكف جاء الـفل طـ العؿرى والرقبك: ومؾخص الؿسللة

ثؿ إن ، ٓ سقؿا مع طدم العؾؿ بالتلريخ، بالـسخ فالؼقل بف متعذر: فؾق قؾـا

 .الـسخ ٓ ُيعؿد إلقف إٓ بعد الجؿع

ِهَل َلَؽ »وجدكا أن الجائز مـفا ما ُأصؾؼ ، وبالـظر يف صرق إحاديث

 .ولؿ تؼقد بققت «ِهَل َلَؽ »أو  «َولَِعِؼبَِؽ 

 َلؽ َما ِطْشَت أكت: والؿـفل طـف ما ُققد
َ
فالؿؼقدة (، )ما طشُت أكا أو(، )ِهل

 .واهلل أطؾؿ، باصؾة
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 ال ميٓعٔ داز دازٙ »: رحدٜح

 د«...إٔ ٜػسش خشب١ يف ددزاٙ

 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ  - 297   َأنَّ َرُسقَل ، ڤ )َط
ِ
َـّ َجاٌر َجاَرهُ »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َأْن : ٓ َيْؿـََع

ـَ ؟: ُهَرْيَرةَ ُثؿَّ َيُؼقُل َأُبق ، َيْغرَِز َخَشَبًة فِل ِجَداِرهِ    َما لِل َأَراُكْؿ َطـَْفا ُمْعرِِضق
ِ
َوَاهلل

ـَ َأْكَتافُِؽؿْ  َـّ بِفا َبْق  .((1)«َْٕرِمَق

l: 

 .ُحسـ الجقار: يف الحديث مـ إحؽام

 
ِّ
ـْ َأبِل ُشَرْيٍح اْلُخَزاِطل   َقاَل َرُسقُل : َقاَل ، ڤويف الصحقحقـ َط

ِ
: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـُ » ـْ َكاَن ُيْمِم ـْ إَِلك َجاِرهِ َم  َواْلَقْقِم أِخرِ َفْؾُقْحِس
ِ
 .(2)«بِاهلل

ـُ »: يؼقل كؿا يف حديث أبل هريرة يف صحقح مسؾؿ ملسو هيلع هللا ىلص والـبل َٓ ُيْمِم  
ِ
، َواهلل

ـُ  َٓ ُيْمِم  
ِ
ـُ ، َواهلل َٓ ُيْمِم  

ِ
 ؟ َقاَل  َوَما َذاَك َيا َرُسقَل : َقاُلقا «َواهلل

ِ
ـُ »: اهلل َٓ َيْلَم َجاٌر 

هُ »: َوَما َبَقائُِؼُف ؟ َقاَل : َقاُلقا «َجاُرُه َبَقائَِؼفُ   .(3)««َشرُّ

: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل: قال ڤ فػل الصحقح طـ ابـ طؿر، وحؼ الجار طظقؿ

ُثفُ ، َماَزاَل ِجْبرِيُؾ ُيقِصقـِل بِاْلَجارِ » ُف َسُقَقرِّ  .ُمتََّػٌؼ َطَؾْقفِ . (4)«َحتَّك َضـَـُْت َأكَّ
                                                                                       

 (.2586(، ومسؾؿ يف صحقحف )1753أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)

 (.75(، ومسؾؿ يف صحقحف )5826ري يف صحقحف )أخرجف البخا (2)

 (.75أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (3)

 (.1517(، ومسؾؿ يف صحقحف )5827أخرجف البخاري يف صحقحف ) (4)
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ۀ ۀ ہ ﴿: يف كتابف بلداء حؼ الجارقبؾ ذلؽ يلمر   واهلل

 .[35: الـساء] ﴾ہ ہ

 .هق الجار الذي تربطؽ بقـف قرابة: والجار ِذي اْلُؼْرَبك

 .وققؾ هق الجار مـ غقر الؼرابة، ققؾ هق الزوجة: َواْلَجاِر اْلُجـُِب 

، كالؼدر، مـ حقث إططاء الؿاطقن، ويـبغل أن يؽقن بقـ الؿتاجقَريـ التسامح

 .ويؽقن بقـفؿا تسامح يف الؿدخؾ والؿخرج، والؿاء وغقر ذلؽ، والؿؾح، والـار

، ويؽقن بقـفؿا تسامح إذا احتاج أحدهؿا أن يضع خشبة يف جدار أخر

أو استعان صاحبف بجقار أخر ، بـك أخر بجقار جاكب جدار أخر حتك وإن

 .فنن ذلؽ مـ اإلحسان

َـّ َجاٌر َجاَره»: قْلُ  :«ٓ َيْؿـََع

 .وإٓ فنن كؾ إكسان لف حؼ التصرف يف مالف، طؾك آستحباب واإلرشادهق 

 :«َأْن َيْغرَِز َخَشَبًة فِل ِجَداِرهِ »: قْلُ

 .أو لالستعاكة بجدار أخقف، إما ٓتخاذها مـقاًصا ُتعؾَّؼ طؾقف الثقاب

 .وهذا يدل طؾك كؿال هذا الديـ وطظقؿ شلكف

 :ٚيف احلذٜح َٔ ايفٛائذ 

 .أضاف الجدار إلك مالؽف ملسو هيلع هللا ىلص يؿؾؽ مالف فنن الـبلأن كؾ إكسان 

أو ، ٕكف إذا تصرف فقف بغصب7 وٓ يجقز التصرف بؿؾؽ الغقر إٓ بنذهنؿ

 .ففذا مـ الظؾؿ والبغل العظقؿ، أو كحق ذلؽ، أو سرقة، هنبة

بؾ يدخؾ فقف أحؽام ، ولقس مؼصقد الحديث آقتصار طؾك غرز الخشبة

 .رةكثقرة مؿا يتعؾؼ بلحؽام الؿجق
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 .أن اإلكسان ٓ يجقز لف أن يلخذ مـ حؼ أخقف شقًئا إٓ بنذكف: ّفُٔ

َـّ  ٓ»: قْلُ  :«َيْؿـََع

مع أهنا قد يؽقن بقـفؿ مداخؾة وإذن مطؾؼ يدل طؾك ، دلقؾ طؾك آستئذان

ـْ َجابِرٍ    َأنَّ َرُسقَل »: ذلؽ ما جاء َط
ِ
وا بِاْمَرَأٍة َفَذَبَحْت َلُفْؿ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َوَأْصَحاَبُف َمر 

ا َرَجَع َقاَلْت ، َشاًة َواتََّخَذْت َلُفْؿ َصَعاًما   َيا َرُسقَل : َفَؾؿَّ
ِ
إِكَّا اتََّخْذَكا َلُؽْؿ َصَعاًما : اهلل

  َفَدَخَؾ َرُسقُل ، َفاْدُخُؾقا َفُؽُؾقا
ِ
َٓ َيْبَدءُ ، َوَأْصَحاُبفُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل وَن َحتَّك َيْبَتِدَئ َوَكاُكقا 

 
 
  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل

 
 ، ُلْؼَؿًة َفَؾْؿ َيْسَتطِْع َأْن ُيِسقَغَفا ملسو هيلع هللا ىلصَفَلَخَذ الـَّبِل

 
َهِذِه َشاٌة : ملسو هيلع هللا ىلص َفَؼاَل الـَّبِل

ـْ آِل َسْعدِ  َفَؼاَلْت اْلَؿْرَأُة َيا رسقل، ُذبَِحْت بَِغْقرِ إِْذِن َأْهِؾَفا
َٓ َكْحَتِشُؿ مِ  إِكَّا 

ِ
ـِ  اهلل ْب

َٓ َيْحَتِشُؿقَن مِـَّا  .(1)«َوَيْلُخُذوَن مِـَّا، َكْلُخُذ مِـُْفؿْ ، ُمَعاٍذ َو

ٕن اإلكسان مفؿا بؾغ بف 7 ثؿ لق لؿ يؽـ مـ آستئذان إٓ تطققب الـػس

 .والتسامح يحتاج إلك ذلؽ، والبذل، الحال

ـَ ؟َما لِل َأَراُكْؿ َطـَْفا : ُثؿَّ َيُؼقُل َأُبق ُهَرْيَرةَ »: قْلُ  :«ُمْعرِِضق

 .أي طـ الـصقحة

 .الحث طؾك العؿؾ بالعؾؿ: ّفُٔ

 .تبؾقغ العؾؿ وإن لؿ يعؿؾ بف: ّفُٔ

ـَ َأْكَتافُِؽؿ»: قْلُ َـّ بِفا َبْق  َْٕرِمَق
ِ
 :«َوَاهلل

 .حتك تبؾغقه وتعؿؾقا بف ملسو هيلع هللا ىلص أي هذا العؾؿ الذي سؿعتف مـ الـبل

ولق كان ٓ يلمر بالؿعروف ، إكؽار الؿـؽر حتك وإن لؿ يستجب لؽ: ّفُٔ

 .مـؽر لؿا أمر بؿعروف وهنل طـ7 ويـفك طـ الؿـؽر إٓ مـ طؾؿ قبقل إكؽاره وأمره

                                                                                       

 (.172برقؿ ) (، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل 27456أخرجف أحؿد يف مسـده ) (1)
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 َٔ ظًِ قٝد : رحدٜح

 د... شرب َٔ األزض طٛق٘

 

ـْ َطائَِشةَ  - 298   َأنَّ َرُسقَل ، ڤ )َط
ِ
ـْ »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ـْ َضَؾَؿ قِقَد ِشْبٍر ِم ، إَْرضِ  َم

ـْ  َقُف ِم ـَ  ُصقِّ  .َأي َقْدَر ِشْبرٍ : ِققَد ِشْبرٍ     .((1)«َسْبِع َأَرِضق

l: 

َوَكاَن »: ڤطـ أبل َسَؾَؿَة : وهل، والحديث فقف قصة كؿا يف الصحقحقـ

ـَ َقْقمِِف ُخُصقَمٌة فِل َأْرضٍ  : َفَؼاَلْت ، َوَأكَُّف َدَخَؾ َطَؾك َطاِئَشَة َفَذَكَر َذلَِؽ َلَفا، َبْقـَُف َوَبْق

َْرَض َرُسقَل َيا َأَبا  ْٕ   َسَؾَؿَة اْجَتـِْب ا
ِ
َْرضِ »: َقاَل ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ْٕ ـَ ا ـْ َضَؾَؿ ِققَد ِشْبرٍ ِم ، َم

ـَ  ـْ َسْبِع َأَرِضق َقُف ِم  .«ُصقِّ

 .ڤ وجاء الحديث طـ أبل هريرة

 :وفقف قصة ڤبـ زيد  وجاء طـ وسعقد

ـْ َطْبدِ    فَع
ِ
ـِ ُطَؿَر  اهلل بـ زيد َكاًسا  سعقدَأنَّ مروان َأْرَسَؾ إَِلك ، ڤْب

ءٍ  - بـت أويس ُيَؽؾُِّؿقَكُف فِل َشْلِن أروى
ْ
َيَرْوكِل : َفَؼاَل  - َوَخاَصَؿْتُف فِل َشل

  َأْضؾُِؿَفا َوَقْد َسِؿْعُت َرُسقَل 
ِ
َقُف َيْقَم »: َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َْرِض ُصقِّ ْٕ ـَ ا ـْ َضَؾَؿ ِشْبًرا ِم َم

ـَ  ـْ َسْبِع َأَرِضق ، ُفؿَّ إِْن َكاَكْت َكاِذَبًة َفاَل ُتِؿْتَفا َحتَّك َيْعَؿك َبَصُرَهاالؾَّ  !«اْلِؼَقاَمِة ِم

 َما َماَتْت َحتَّك َذَهَب بََصُرَها: َقاَل . َوَتْجَعَؾ َقْبَرَها فِل بِْئِرَها
ِ
َوَخَرَجْت َتْؿِشل ، َفَقاهلل

                                                                                       

 (.2521(، ومسؾؿ يف صحقحف )1763أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)
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 َحِذَرةٌ 
َ
 .أخرجف مسؾؿ. (1)«َقْبَرَهاَوَكاَكْت ، َفَقَقَعْت فِل بِئِْرَها، فِل َداِرَها َوِهل

 .والقطقد طظقٌؿ طؾك أخذ إمقال بغقر حؼفا قؾ أو كثر

ـْ َطبْدِ    فَع
ِ
ـِ َكْعٍب  اهلل ـْ ، ْب   َأنَّ َرُسقَل  ڤ َأبِل ُأَماَمةَ  َط

ِ
ـِ اْقتََطَع »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َم

مَ  َفنِْن َكاَن َشْقئًا : َقاُلقا، َوَأْوَجَب لَُف الـَّارَ ، اهللُ َطَؾقِْف الَْجـَّةَ  َحؼَّ اْمرٍِئ ُمْسِؾٍؿ بِقَِؿقـِِف َحرَّ

 ؟ َقاَل  َيِسقًرا َيا َرُسقَل 
ِ
ـْ َأَراكٍ : اهلل اٍت ، َوإِْن َقِضقًبا ِم  .(2)«َقاَل َذلَِؽ َثاَلَث َمرَّ

  طـ َطْبدِ ، َوفِل الصحقحقـ
ِ
 ، ڤبـ مسعقد  اهلل

ِّ
ـِ الـَّبِل ـْ »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَط َم

ـٍ   اهللَ َوُهَق َطَؾقْفِ  لَِؼلَ ، ُهَق َطَؾْقَفا َفاِجرٌ ، َيْؼتَطُِع بَِفا َماَل اْمرٍِئ ُمْسِؾؿٍ  َحَؾَػ َطَؾك َيِؿق

 [44 :آل طؿران] ﴾ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ﴿: اهلُل َتَعاَلك َفَلكَْزَل  «َغْضبَانُ 

َثُؽْؿ َأُبق َطْبدِ : َفَؼاَل ، َفَجاَء إَْشَعُث ، أَيةَ    َما َحدَّ
َّ
ـِ فِل ْحَؿ ، ُأْكِزَلْت َهِذِه أَيةُ الرَّ

ـِ َطؿٍّ لِل ، َما لِل ُشُفقدٌ : ُقْؾُت ، «ُشُفقَدكَ »: َفَؼاَل لِل، َكاَكْت لِل بِْئٌر فِل َأْرِض اْب

  َيا َرُسقَل : ُقْؾُت ، «َفَقِؿقـُفُ »: َقاَل 
ِ
 ، إًِذا َيْحؾَِػ ، اهلل

 
، َهَذا الَحِديَث  ملسو هيلع هللا ىلصَفَذَكَر الـَّبِل

 .«ُمعرٌِض  َوهَق طـفُ »: ويف رواية، (3)«َتْصِديًؼا َلفُ  اهلُل َذلَِؽ  َفَلْكَزَل 

، وشديدة مـ الشدائد، فلخذ أمقال الـاس بالباصؾ طظقؿة مـ العظائؿ

 .التجاوز اهلل  كسلل

ـْ َضَؾؿ»: قْلُ  :«َم

 .أي مـ أخذه ضؾًؿا وغصًبا بغقر وجف حؼ

 :«ِققَد ِشْبرٍ »: قْلُ

ثؿ ، إلػة والؿحبة والؿداخؾةوذلؽ أن الؿتجاوريـ يؽقن بقـفؿا 7 وإن قؾ
                                                                                       

 (.2528أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (1)

 (.235(، ومسؾؿ يف صحقحف )1365أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)

 (.235(، ومسؾؿ يف صحقحف )1365أخرجف البخاري يف صحقحف ) (3)
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 .فقؽقن طؾقف هذا العذاب7 يعؿد أحدهؿا إلك شرب أو ذراع فقلخذه بغقر وجف حؼ

َقفُ »: قْلُ  :«ُصقِّ

ؾف: ققؾ  .وضع طؾك طـؼف كالطقق: وققؾ، ُحؿِّ

ـْ َسْبِع َأَرِضقـ»: قْلُ جقاز  ملسو هيلع هللا ىلص وقد بقـ الـبل. وهذا يؽقن يقم الؼقامة: «ِم

ـْ . الدفاع طـ الحؼ ـِ َزْيٍد  َسِعقدِ فَع   َأنَّ َرُسقَل ، ڤْب
ِ
ـْ ُقتَِؾ »: َقاَل ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َم

ـْ ُقتَِؾ ُدوَن ِديـِِف َفُفَق َشِفقٌد ، ُدوَن َمالِِف َفُفَق َشِفقٌد  ـْ ُقتَِؾ ُدوَن َدِمِف َفُفَق َشِفقٌد ، َوَم ، َوَم

ـْ ُقتَِؾ ُدوَن َأْهِؾِف َفُفَق َشِفقٌد   .(1)«َوَم

  ُهَرْيَرَة َقاَل َجاَء َرُجٌؾ إَِلك َرُسقلِ ويف حديث َأبِل 
ِ
  َيا َرُسقَل : َفَؼاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ِ
، اهلل

َأَرَأْيَت إِْن : َقاَل . َفاَل ُتْعطِِف َماَلَؽ : َأَرَأْيَت إِْن َجاَء َرُجٌؾ ُيِريُد َأْخَذ َمالِل ؟ َقاَل 

َأَرَأْيَت إِْن : َقاَل . َفَلْكَت َشِفقدٌ : ؟ َقاَل َأَرَأْيَت إِْن َقَتَؾـِل : َقاتِْؾُف ؟ َقاَل : َقاَتَؾـِل ؟ َقاَل 

 .أخرجف مسؾؿ، (2)«َقَتْؾُتُف ؟ َقاَل ُهَق فِل الـَّارِ 

ولق كان ، وذهب أهؾ العؾؿ إلك أن الرجؾ يجقز أن يدافع طـ حؼف وإن قؾ

 .أو أي شلء مـ الؿال، ثقًبا

حقث فالتجاوز مـ  - وذهب بعضفؿ إلك أن الؿال إن كان قؾقاًل حؼقًرا فقتجاوز

 . اهلل ولؽـ إذا دافع فؾقس طؾقف شلء طـد، لعصؿة الدماء7 - أحسـ
، أو لؿ يؼبؾ الحاكؿ مـف هذا إمر، لؽـ إن قتؾ ولؿ يظفر أكف مدافع طـ حؼف

 .- فؼد يماَخذ بالحؽؿ الدكققي مـ قصاص ودية وكحقها

                                                                                       

(، وهق يف 1658(، وابـ ماجف )2712)(، والرتمذي 225/ 4(، والـسائل )7441أخرجف أبق داود ) (1)

(، بؾػظ: 272(، ومسؾؿ )1758(، وأخرجف البخاري )737) الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل 

ـْ ُقتَِؾ ُدوَن َمالِِف َفُفَق َشِفقدٌ »  .ڤبـ طؿرو  اهلل ، مـ حديث طبد«َم

 (.278أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (2)
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قضؿ يد أخقف ثؿ ، قد أهدر سـ رجؾ ملسو هيلع هللا ىلص والـبل، وهذا مـ باب دفع الصائؾ

 .اكتزطفا مـف

وإٓ ٓ ، ويـػذ التصرف يف الؿغصقب يف حاٍل واحدة إذا أذن صاحب الؿال

وٓ شلء ، وٓ كؽاح، وٓ هبة، وٓ شراء، يجقز لؾغاصب أن يتصرف فقف ببقع

 .مـ أكقاع التصرف هذا

فنن لؿ يرده وجب طؾك ولل إمر أن يلصره ، ويجب طؾقف أن يرد الؿغصقب

 .وإٓ سجـف وأدبف، وأن يلمره بف أمًرا، أصًراطؾك ذلؽ 

، مع وجقب اإلجارة طؾقف، وإن كاكت أرًضا فزرطفا فؾف ما خرج مـ الزرع

 .ويجب طؾقف أن يرد الؿغصقب

ًٓ خؾطف بؿالف وجب طؾقف رد الؿغصقب إذا كان متؿقًزا وإن ، وإن كان ما

 .كان قد ذهب تؿقزه ُيؼقم طؾقف ويرد ققؿة الؿثؾ

ثؿ ، ثؿ ذهب وباطفا، أن رجاًل سرق مـ آخر سؾعًة مـ السؾع ومـ هذا لق

والؿشرتي يعقد إلك ، وجدها صاحب السؾعة طـد غقره فؾف الحؼ يف أخذها

 .وصاحب السؾعة لقس طؾقف شلء، البائع

وإٓ فنن الغصب باٌب واسع وصاحبف ، هذه بعض إحؽام يف الغصب

ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ جاء 7 اهلل بالغصب يعترب مـ الظالؿقـ إذا لؼل   َأّن َرُسقَل ، َط
ِ
، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

َٓ َمَتاعَ : َقاُلقا «َأَتْدُروَن َما اْلُؿْػِؾُس؟»: َقاَل  َٓ ِدْرَهَؿ َلُف َو ـْ  : َفَؼاَل ، اْلُؿْػؾُِس فِقـَا َم

تِل َيْلتِل َيْقَم اْلِؼَقاَمِة ِبَصاَلةٍ » ـْ ُأمَّ َيْلتِل َقْد َشَتَؿ وَ ، َوَزَكاةٍ ، َوِصَقامٍ ، إِنَّ اْلُؿْػِؾَس ِم

ـْ ، َوَضَرَب َهَذا، َوَسَػَؽ َدَم َهَذا، َوَأَكَؾ َماَل َهَذا، َوَقَذَف َهَذا، َهَذا َفُقْعَطك َهَذا ِم

ـْ َحَسـَاتِفِ ، َحَسـَاتِفِ  ـْ ، َوَهَذا ِم َفنِْن َفـَِقْت َحَسـَاُتُف َقبَْؾ َأْن ُيْؼَضك َما َطَؾْقِف ُأِخَذ ِم
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ل الـَّارِ ، َخَطاَياُهؿْ 
 .أخرجف مسؾؿ وقد تؼدم معـا «َفُطرَِحْت َطَؾْقِف ُثؿَّ ُصرَِح فِ

ـْ أبل بؽرة   ، ڤَوَط
َّ
  َأنَّ َكبِل

ِ
ِة اْلَقَداِع َفَؼاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َيا َأيَُّفا »: َخَطَب فِل َحجَّ

، َشْفٌر َحَرامٌ : َقاُلقا، «َفَليُّ َشْفرٍ َهَذا ؟»: َقاَل ، َبَؾٌد َحَرامٌ : َقاُلقا، «الـَّاُس َأيُّ َبَؾٍد َهَذا ؟

َٓ إِنَّ ِدَماَءُكْؿ َوَأْمَقاَلُؽْؿ َوَأْطَراَضُؽْؿ »: َقاَل ، َيْقٌم َحَرامٌ : َقاُلقا، «؟ َفَليُّ َيْقٍم َهَذا»: َقاَل  َأ

َفْؾقُبَؾِّْغ َشاِهُدُكْؿ ، َطَؾْقُؽْؿ َحَراٌم َكُحْرَمِة َيْقِمُؽْؿ َهَذا َكَشْفرُِكْؿ َهَذا َكُحْرَمِة َبَؾِدُكْؿ َهَذا

اًرا َيْضرُِب َبْعُضُؽْؿ ِرَقاَب َبْعضٍ  َٓ َتْرِجُعقا بَْعِدي ُكػَّ  .متػؼ طؾقف، (1)«َغائَِبُؽْؿ 

وأن الظؾؿ ضؾؿات ، كثر أو قؾ، طؾك أن لؽٍؾ حؼف: ويف الحديث مـ الػقائد

 .يقم الؼقامة

 .مبـقة طؾك الؿشاحةوهبذا تعؾؿ أن حؼقق العباد ، أن الظؾؿ طظقؿ وإن قؾ: ّفُٔ

 :ٚاحلكٛم ٚاملظامل ثالث١ 

 :وهق الشرك  اهلل ضؾؿ ٓ يغػره - ١

 ،إٓ أن صاحب الشرك إصغر ٓ يخـؾد يف الــار، إذا مات صاحبف طؾقف

 .وصاحب الشرك إكرب يخؾد يف الـار

 :ويعػق  اهلل فؼد يتجاوز، وضؾؿ بابف واسع - ٢

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ﴿:  اهلل وبقـ وهق يف الذكقب التل بقـ العبد

 .[225: الـساء] ﴾ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ

 :وضؾؿ قائؿ طؾك الؿشاحة - ٣

 ،والسرقة فنن شلكف يقم الؼقامة طظقؿ، واكتفاك العرض، والغصب، كالؼتؾ

 .ويتػاوت إمر فقفا
                                                                                       

 (.2546يف صحقحف ) (، ومسؾؿ2472أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)
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فػل ، اهلل فؿثاًل لق أن رجاًل تعدى طؾك امرأة رجؾ وهق مؿـ خرج يف سبقؾ

  َقاَل َرُسقُل : َقاَل  ڤ - ُبَرْيَدةَ  حديث
ِ
ـَ َطَؾك »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ُحْرَمُة كَِساِء اْلُؿَجاِهِدي

َفاتِِفؿْ  ـَ َكُحْرَمِة ُأمَّ ـْ ، اْلَؼاِطِدي ـَ َيْخُؾُػ َرُجاًل ِم ـْ اْلَؼاِطِدي ـْ َرُجٍؾ ِم َوَما ِم

َّٓ ُوِقَػ َلُف  قِفْؿ إِ
ـَ فِل َأْهِؾِف َفَقُخقُكُف فِ ـْ َطَؿِؾِف َما َشاءَ اْلُؿَجاِهِدي ، َيْقَم اْلِؼَقاَمِة َفَقْلُخُذ ِم

 .رواه مسؾؿ، (1)«َفَؿا َضـُُّؽؿْ 

فنذا ، ففذا باب الظؾؿ بقـ العباد باب طظقؿ يـبغل لإلكسان أن يتخؾص مـف

أو غقر ، أو تسقيرها، أو زراطتفا، ثؿ قام ببـائفا، أو طؼاًرا، أخذ أحدهؿ أرًضا

فنن شاء صاحبفا أن يؼبؾ مـف ، يجب طؾقف أن يردها فنكف، ذلؽ مـ إطؿال فقفا

وإٓ لزم الغاصب أن يدكفا وأن يسقي ، ما أصؾح فقفا ويعطقف الؼقؿة فذلؽ

 .إرض ويعقدها كؿا كاكت ولقس طؾك صاحب إرض شلء

فؽذلؽ صاحب إرض ٓ يلخذ ، كؿا أكـا كؾزم الغاصب أن يرد الؿال الؿغصقب

 .أو ما يتػؼقن طؾقف، أو الرد، بطقبة مـ كػسف وبالؼقؿةشلء مـ مال الؿغصقب ٓإ 
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 درباب ايًكط١

 

 [باُب ايًَُّكَط١ِ]

l: 

 .«الؾؼقط»كثقر مـ العؾؿاء يذكرون يف هذا الباب حؽؿ ووهذا باب مفؿ 

 .والؾؼطة يف باب الضقال

 .بـل اإلكسان والؾؼقط يف ما يؾؼط مـ

 :ثالث١ أْٛاع أْٗا، َٚٔ أسهاّ ايًكط١ 

ففذا ٓ يجقز ، كاإلبؾ وكحقه، كقع مـ الحققان الشديد الؼقي: الـقع إول

ولق تركت لربؿا وجدها رهبا بعد يقم أو ، ٕن يف التؼاصفا تضققع لفا7 أن تؾتؼط

 .يقمقـ وهل يف ملمـ مـ السباع وكحقها

ؾتؼط ويتعامؾ معفا طؾك ما يليت ففذه تُ ، ما كان مـ الؿعز وكحقه: الـقع الثاين

 .- اهلل إن شاء - كفبقا

 :وهذا مـؼسؿ إلك قسؿقـ، ما كان مـ إمقال وإمتعة: الـقع الثالث

 .ما لف شلن - ١

 .وما لقس لف شلن - ٢

مع اختالف أهؾ العؾؿ ، فال يدخؾ تحت أحؽام الؾؼطة: فلما ما لقس لف شلن

 .يف حده

 .وكحق ذلؽ، فذهب بعضفؿ إلك أكف السقط والعصا والدلق
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، - أي بؿا يقازي جرام مـ الذهب - إلك تحديده بربع ديـاروذهب بعضفؿ 

 .- اهلل حػظف - وهذا الذي طؾقف شقخـا يحقك

، ففذا هق الذي تجري طؾقف أحؽام الؾؼطة: كالؿال الثؿقـ، وأما ما لف شلن

 :وهل طؾك حالقـ

كؿا يف ، طـ لؼطة الحاج ملسو هيلع هللا ىلص فؼد هنك الـبل، ما كان مـ لؼطة الحرم: إول

 .طبدالرحؿـ التقؿل طـد مسؾؿحديث 

ـْ آَوى َضالًَّة َفُفَق َضال  »: بـ خالد الجفـل ويف حديث زيد ْفَفا َما لَؿْ ، َم ، (1)«ُيَعرِّ

 .أخرجف مسؾؿ

 .أخرجف الـسائل، (2)«الـارِ  َحَرُق  ضالُة الؿسؾؿِ »: ملسو هيلع هللا ىلص وقال الـبل

إٓ  لؼطتُفاتحؾُؾ  وٓ»: ملسو هيلع هللا ىلص قال الـبل، ڤ وما جاء طـ أبل هريرة وابـ طباس

«لؿـشدٍ 
(3)

. 

ٍف  إٓ وٓ ُتْؾَتَؼُط ُلْؼَطُتفا»: ويف رواية  .«لُِؿَعرِّ

إٓ لؿـ ، ٓ يجقز أن تمخذ بحال، ففذه إحاديث تدل طؾك أن لؼطة الحرم

وذلؽ أن الحاج 7 وٓ بعشر، وٓ بسـتقـ، وٓ يؽتػل بسـة، أراد أن يعرففا الدهر

 .سـقـالذي يضقع لؼطتف قد ٓ يحج إٓ بعد 

 .هل ما لؿ يؽـ يف أرض الحرم: الثاين

ؾؼ بلوصاففا، أهنا بعد معرفة شلهنا: وحؽؿف ًٓ ، وما ُيتعَّ فنن ، أن يعرففا حق
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 .وإما أن يتصدق هبا، إما كػؼة طؾك كػسف وطقالف، جاء صاحبفا وإٓ استؿتع هبا

التخققر يف »: ڤ كؿا صح طـ طؿر، فنذا جاء صاحبفا يقًما مـ الدهر ُخقِّر

 .«التصدق هبا

فُقعطك حؼف إذ أن ، أريد حؼل: وإما أن يؼقل، فُقخقر إما أن يؿضل الصدقة

 .أمقال الـاس طؾك آحرتام

 :ٚقذ أمجع ايعًُاء ع٢ً أْٗا تعشف سًٛيا 

ـَ َغَػَؾَة َقاَل  لؽـ يف حديث ُسَقْيدَ   : ْب
َّ
ـَ َكْعٍب  َلِؼقُت ُأَبل َأَخْذُت : َفَؼاَل  ڤ ْب

ًة مِاَئَة   ُصرَّ
َّ
ًٓ »: َفَؼاَل  ملسو هيلع هللا ىلص ِديـَاٍر َفَلَتْقُت الـَّبِل ْفَفا َحْق ـْ  َطرِّ ًٓ َفَؾْؿ َأِجْد َم ْفُتَفا َحْق َفَعرَّ

ًٓ َيْعِرُفَفا ُثؿَّ َأَتْقُتُف َفَؼاَل  ْفَفا َحْق ْفُتَفا َفَؾْؿ َأِجْد ُثؿَّ َأَتْقُتُف َثاَلًثا َفَؼاَل  َطرِّ اْحَػْظ َفَعرَّ

َّٓ َفاْسَتْؿتِْع بَِفاِوَطاَءَها َوَطَدَدَها  َفاْسَتْؿَتْعُت َفَؾِؼقُتُف  َوِوَكاَءَها َفنِْن َجاَء َصاِحُبَفا َوإِ

ًٓ َواِحًدا َٓ َأْدِري َثاَلَثَة َأْحَقاٍل َأْو َحْق َة َفَؼاَل   .(1)«َبْعُد بَِؿؽَّ

طـ ذلؽ ، وقد سللف شعبة، بـ كفقؾ ُأطؾ بتػرد سؾؿة التعريػ لؽـ التؽرار

 .ٓ أدري: ثالث سـقات؟ قال: ثؿ لؿا ققؾ لف، فذكر سـة

 :فايؼاٖذ 

وطؾقف مدار ، والحؽؿ لحديث زيد ابـ خالد الُجفـل، أهنا قد أطؾت بالتػرد

 .أحؽام الؾؼطة

 وذهب بعض أهؾ العؾؿ إلك  أن التعريػ ثالًثا طؾك آحتقاط ومزيد القرع.

 هؾ أخذ الؾؼطة مـ القاجبات أم مـ الؿستحبات ؟

حػاًضا طؾك إمقال إذا 7 أهؾ العؾؿ إلك أهنا مـ القاجباتذهب بعض 
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 .خشل تؾػفا

 .وهذا هق الصحقح، ٕهنا إحسان ومعروف7 والجؿاهقر طؾك أهنا مستحبة

فؿـ طرف مـ شلكف أكف سقؼقم بلحؽام الؾؼطة اسُتحب لف أخذها والؿحافظة 

، ذهبومـ طرف مـ شلكف أكف لـ يؼقم بلحؽامفا تركفا يف مؽاهنا و، طؾقفا

 . اهلل وطسك أن يحػظفا
ومـ أخػاها وجحدها ، وحتؿ، وأما أدائفا وردها إلك صاحبفا ففق واجب

 .وطظقؿة مـ طظائؿ أثام، فؼد تحؿؾ كبقرة مـ كبائر الذكقب

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة    َأنَّ َرُسقَل ، ڤفَع
ِ
ُكؾُّ اْلُؿْسِؾِؿ َطَؾك اْلُؿْسِؾِؿ »: َقاَل ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 .أخرجف مسؾؿ، (1)«َوَماُلُف َوِطْرُضفُ  َحَراٌم َدُمفُ 

ـْ ِطْرِضِف َأْو َشْلٍء َفْؾقَتََحؾَّْؾُف ِمـُْف الَْقْقَم َقْبَؾ »: وحديث َِخقِف ِم
ِٕ ـْ َكاَكْت لَُف َمْظَؾَؿٌة  َم

َٓ ِدْرَهؿٌ  َٓ َيُؽقَن ِديـَاٌر َو ـْ ، َمْظَؾَؿتِفِ إِْن َكاَن َلُف َطَؿٌؾ َصالٌِح ُأِخَذ ِمـُْف بَِؼْدِر ، َأ َوإِْن َلْؿ َتُؽ

ـْ َسقَِّئاِت َصاِحبِِف َفُحِؿَؾ َطَؾْقفِ   .ڤالبخاري طـ أبل هريرة ، (2)«لَُف َحَسـَاٌت ُأِخَذ ِم

ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ   ، وَط
ِّ
ـِ الـَّبِل تِل»: َأكَُّف َقاَل ، ملسو هيلع هللا ىلص َط ـْ ُأمَّ ـِ اْلُؿْػِؾُس ِم  «؟ َأَتْدُروَن َم

َٓ َمَتاعَ اْلُؿْػؾُِس : َقاُلقا َٓ ِديـَاَر َو َٓ ِدْرَهَؿ َلُف َو ـْ  : ملسو هيلع هللا ىلص اهللُ  َفَؼاَل َرُسقُل ، فِقـَا َم

ـْ َيْلتِل َيْقَم اْلِؼَقاَمِة ِبَصاَلتِِف َوِصَقاِمفِ » تِل َم ـْ ُأمَّ ، َوَيْلتِل َقْد َشَتَؿ َهَذا، اْلُؿْػِؾُس ِم

ـْ ، َوَضَرَب َهَذا، اَوَسَػَؽ َدَم َهَذ ، َوَأَكَؾ َماَل َهَذا، َوَقَذَف َهَذا َفُقْؼَتصُّ لَِفَذا ِم

ـْ َحَسـَاتِفِ ، َحَسـَاتِفِ  ـْ ، َفنَِذا َفـَِقْت َحَسـَاُتُف َقْبَؾ َأْن َيْؼِضَل َما َطَؾْقفِ ، َولَِفَذا ِم ُأِخَذ ِم

ل الـَّارِ 
 .أخرجف مسؾؿ، (3)«َخَطاَياُهْؿ َفُطرَِحْت َطَؾْقِف ُثؿَّ ُصرَِح فِ
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 .فُترتك طؾك حالفا وشلهنا حتك يجدها رهبا: وأما ضالة اإلبؾ

فقلخذها وتبؼك طـده فنن جاء صاحبفا ، فُقخشك أن تتؾػ: وأما ضالة الغـؿ

 .وإٓ استؿتع هبا، أططاه إياها

إما لحدوث ، وهق الطػؾ الصغقر الذي يؾتؼط: وأما بالـسبة ٕحؽام الؾؼقط

 .يقجد لف مـ يبحث طـف وٓ، أو غرق حتك يرتك الـاس ما بعدهؿ، كزٓزلٍ : حقادٍث 

 - والعقاذ باهلل - وإما كؿا هق الحال أن أن بعض مـ وقع مـفا الػاحشة

، أو طؾك باٍب مـ أبقاب الؿساجد فقؾتؼطف بعض الـاس، تطرحف يف صريؼ الـاس

ففذا حؽؿف إن رضع مـ الؿرأة التل قامت طؾك تربقتف ففل أمف مـ الرضاطة 

  َقاَل َرُسقُل : َقاَلت ڤ طائشة ويجري بقـفؿ ما دل طؾقف حديث
ِ
اهللَ  إنَّ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـْ الـََّسِب  َم ِم َضاِع َما َحرَّ ـْ الرَّ َم ِم  .متػؼ طؾقف، (1)«َحرَّ

  :سهِ املرياخ 

ويؽقن مقراثف ٕبـائف إن ، وأما الؿقراث فنكف ٓ يرثف مـ قامقا طؾك تربقتف

 .أو كان لبقت مال الؿسؾؿقـ، تزوج وكان لف أبـاء

 .وٓ يؽقن الالقط ولقًا طؾقفا، فنن ولقفا السؾطان والؼاضل: بـتًا وإن كان الؾؼقط

  :سهِ االْتظاب 

كؿا هق الحال يف ، وٓ يجقز أن يتبـاهؿ، وٓ يجقز أن ُيـسبقا إلك غقر أبقفؿ

ٕن التبـل لفذا الؾؼقط ربؿا يدخؾف يف الؿقراث وربؿا يؽقن سبًبا يف 7 بعضفؿ

لؽـ يسؿك باسؿ فالن ، إلك غقر ذلؽ مؿا يػعؾف الـاس، بؿحرمالخؾقة بؿا لقس 

 .وكحق ذلؽ، ابـ طبداهلل أو ابـ طبدالرحؿـ

                                                                                       

 (.2777(، ومسؾؿ يف صحقحف )1575أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)



             

 235 البيوع كتاب
 

 

 ، اهلل عٔ يكط١ ايرٖب ض٦ٌ زضٍٛ»: رحدٜح

 د «...اعسف ٚنا٤ٖا: ٚ ايٛزم؟ فكاٍأ

 

ـْ َزْيدِ ) - 299  َخالٍِد اْلُجَفـِلِّ  َط
ـِ   ُسئَِؾ َرُسقُل »: َقاَل  ڤ ْب

ِ
ـْ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ُلَؼَطِة َط

َهِب  ْفَفا َسـًَة َفنِْن َلْؿ ، اْطرِْف ِوَكاَءَها َوِطَػاَصَفا: َأْو اْلَقِرِق؟ َفَؼاَل ، الذَّ ُثؿَّ َطرِّ

ـْ َوِديَعًة ِطـَْدكَ  ْهرِ ، ُتْعَرْف َفاْسَتـِْػْؼَفا َوْلَتُؽ ـْ الدَّ َها : َفنِْن َجاَء َصالُِبَفا َيْقًما ِم َفَلدِّ

ـْ ، إَلْقفِ  َما َلؽ َوَلَفا؟ َدْطَفا َفنِنَّ َمَعَفا ِحَذاَءَها : َضالَِّة اإِلبِِؾ؟ َفَؼاَل َوَسَلَلُف َط

َجَر َحتَّك َيِجَدَها َربَُّفا، َوِسَؼاَءَها اِة؟ َفَؼاَل ، َترُِد اْلَؿاَء َوَتْلُكُؾ الشَّ ـْ الشَّ : َوَسَلَلُف َط

َؿا ِهَل َلَؽ َأْو َِٕخقؽ ْئِب ، ُخْذَها َفنِكَّ  .((1)«َأْو لِؾذِّ

l: 

 :«بـ خالد الجفـل زيد»: قْلُ

، وققؾ أبق صؾحة، الّرحؿـ ققؾ أبق زرطة وققؾ أبق طبد: مختؾػ يف كـقتف

 .وكان معف لقاء جفقـة يقم الػتح مات سـة ثؿان وستقـ، شفد الحديبّقة

  ُسئَِؾ َرُسقُل »: قْلُ
ِ
 :«ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 .سمال أهؾ العؾؿ فقؿا يشؽؾ: فُٔ

 .ولذلؽ كاكقا يسللقن طـ كؾ ما يـقهبؿ، العؾؿ والعؿؾتعظقؿ السؾػ لباب : ّفُٔ

 .إذ أهنؿ كاكقا يتحرجقن أن يلخذوا ما لقس لفؿ، القرع: ّفُٔ

                                                                                       

 (.2411(، ومسؾؿ يف صحقحف )62أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)
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َهِب »: قْلُ ـْ ُلَؼَطِة الذَّ  :«َأْو اْلَقِرِق؟، َط

ويدخؾ فقفا لؼطة الريآت ، - لؼطة الؿال - الؾؼطة العقـقة: الؿراد هبا

 .وما يؼقم يف الؿؼام، القرققة

ف  وطؾك ما أضـ أن الشقخ ابـ طثقؿقـ فؽلكف ، سئؾ طـ مؼدار ما ُيعرَّ

 .ذهب إلك الؿائة والخؿسقـ سعقدًيا

يؽقن ما ققؿتف جرام مـ الذهب  - اهلل حػظف - وطؾك ققل شقخـا يحقك

 .لقس فقف تعريػ

شلن  أن الؿائة السعقدي يف السعقدية لقس لفا - واهلل أطؾؿ - لؽـ الذي يظفر

 .تعترب قؾقؾة بالـسبة لغقرها

 .أما يف القؿـ قد يؽقن لفا شلن

 :«اْطرِْف ِوَكاَءَها َوِطَػاَصَفا»: قْلُ

 .اطرف أوصاففا: أي

 .هق الذي يحقيفا: القَكاءَ 

 .هق الذي ُيربط فقفا: الِعَػاص

ْفَفا َسـَةً »: قْلُ  .وهذا طؾك القجقب: «ُثؿَّ َطرِّ

ف الؾؼطة سـة  .الؿؽان الذي وجدها فقفيف : أيـ ُيعرَّ

 .ويجقز أن يقكؾ غقره يف التعريػ

 .وُيجزئ أن يؼقم بؽتابة بعض الؿـشقرات ويعؾؼفا يف الؿؽان الذي وجدها

وإن ، وأما داخؾ الؿساجد فال يـبغل أن يؼقم معرًفا لفا يف مؼدمة الؿسجد

وجدت لؼطف فؿـ أضاطفا أتك بلوصاففا ثؿ يلخذها : جؾس يف بابف وجعؾ يؼقل

 .فال حرج
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 .أي أن لؿ تعرف صاحبفا: «َفنِْن َلْؿ ُتْعَرْف »: قْلُ

 :«َفاْسَتـِْػْؼَفا»: قْلُ

 .أي أكػؼفا يف إوجف التل تريد وهذا بعد الحقل

هق أن يتصدق هبا طؾك كقة  ڤ بـ الخطاب كؿا هق فتقى طؿر: والقرع

وإن ، كاكت صدقة لصاحبفا، فنن جاء صاحبفا يقًما وأقره طؾك ذلؽ، صاحبفا

 .أبك ردها إلقف ويؽقن إجر لؾقاجد

ـْ َوِديَعًة ِطـَْدكَ »: قْلُ  :هذا هق الشاهد: «َوْلَتُؽ

وأكا طرفتفا سـة ولؿ ، «طرففا سـة»: ملسو هيلع هللا ىلص قد قال الـبل: أكف إذا أكػؼفا ما يؼقل

ـْ َوِديَعًة ِطـَْدكَ : كؼقل، أجد صاحبفا وقد استـػؼتفا  .أي بعد السـة(، )َوْلَتُؽ

 .ممداة والقديعة، السـة ففل وديعة ٓ يجقز التصرف فقفاوأما قبؾ 

ْهرِ »: قْلُ ـْ الدَّ َها إَلْقفِ ، َفنِْن َجاَء َصالُِبَفا َيْقًما ِم 7 أي ادفعفا إلقف وجقًبا: «َفَلدِّ

 .ٕكف مالؽفا

ـْ َضالَِّة اإِلبِِؾ؟»: قْلُ  :«َوَسَلَلُف َط

كؿا بقب ، ملسو هيلع هللا ىلص فغضب الـبلسللف طـ ضالة اإلبؾ ، لؿا أفتاه طـ ضالة الـؼقد

مـ  ملسو هيلع هللا ىلص وُطؾؿ غضب الـبل، «باب الغضب يف الػتقى»:  طؾقف البخاري

 .سقاقة كالمف

 :«َما َلؽ َوَلَفا؟»: قْلُ

 .وٓ تتعرض لفا، أي اتركفا وشلهنا، كالؿـؽر طؾقف

َجَر َحتَّك يَِجَدَها َربَُّفاَترُِد الَْؿاَء َوَتلُْكُؾ ، َدْطَفا َفنِنَّ َمَعَفا ِحَذاَءَها َوِسَؼاَءَها»: قْلُ  :«الشَّ

فؾؽ أن ، بـػسف أو أمـت طؾقف أيدي العابثقـ هذا فقف دلقؾ طؾك أن ما قام

 .تبؼقف يف مؽاكف حتك يليت إلقف صاحبف
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اِة؟»: قْلُ ـْ الشَّ  :«َوَسَلَلُف َط

 .وما يؼقم مؼامفا، وهل الضلن والؿعز

 .أي واستؿتع هبا: «ُخْذَها»: قْلُ

َؿا ِهَل َلَؽ َأْو َِٕخقؽ»: قْلُ ْئب، َفنِكَّ  :«َأْو لِؾذِّ

وإما أن يلخذها ، أو تردها إلك صاحبفا، أما أن تلخذها أكت وتستـػع هبا

، وإذا استؿتع هبا ثؿ جاء صاحبفا هؾ يضؿـ، ذهب بعض أهؾ الذئب فقلكؾفا

 ملسو هيلع هللا ىلصالعؾؿ إلك الضؿان كبؼقة الؾؼطات، والظاهر أكف ٓ يضؿـ لؼقل رسقل اهلل 

 .، ومعؾقم أن الذئب لق أكؾفا ما كان مـ ضؿان«لؽ ، أو ٕخقؽ ، أو لؾذئب»

ضؿـ كتابف شرح مـتؼك  - اهلل حػظف - هذه بعض إحؽام ولشقخـا يحقك

 .قد صبعت قديًؿا، ابـ الجارود رسالة يف أحؽام الؾؼطة والضقال

 .(1)وإلك هـا والحؿد هلل

 

 

  

                                                                                       

 اهلل طؾقـا بعد ثالثقـ درًسا. وكؽقن قد اكتفقـا مـ كتاب البققع، وهذا مـ فضؾ (1)
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 دايٛصاٜارباب 

 

 [ايٛصاٜا باُب]

l: 

 .«كتاب القصايا»: ويف بعض الـسخ

 .جؿع وصقة: القصايا

 .وهق تربع بالؿال بعد الؿقت

 .وتؽقن القصقة بالثؾث فؿا دوكف

 .لؽان أفضؾ، أو الخؿس، ولق طدل الؿقصل إلك الربع

 :ملا داء يف ايصشٝشني 

ـِ َطبَّاٍس  بْعِ : َقاَل ، ڤمـ حديث اْب َنَّ ، َلْق َغضَّ الـَّاُس إَِلك الر 
ِ
  َرُسقَل ٕ

ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 .(1)«الثُُّؾُث َوالثُُّؾُث َكثِقٌر َأْو َكبِقرٌ »: َقاَل 

 :بٝإ أْٛاع ايٛص١ٝ 

 .وتؽقن يف الؿعـقيات، القصقة تؽقن يف العقـقات

 .طباده بقصايا طديدات اهلل  وقد وصك

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ﴿: يف كتابف العزيز اهلل  يؼقل

 .[232: الـساء] ﴾ہ ہ ہ ھھ

                                                                                       

 (.2516(، واإلمام مسؾؿ يف صحقحف )1473أخرجف اإلمام البخاري يف صحقحف ) (1)



 
240 

 

  4/جإفــادة ذوي األفهـــام بشرح عمدة األحكام

 

 .[262: إكعام] ﴾ی ی جئ حئ مئ﴿: يف كتابف العزيز اهلل  ويؼقل

 .يف طدة مقاصـ مـ الؼرآن

ٱ ٻٻ ٻ ٻ پ پپ ﴿: يف كتابف العزيز اهلل  ويؼقل

 .[3-2: العصر] ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ﴿: يف كتابف العزيز اهلل  ويؼقل

 .[22: الـساء] ﴾ڱڱ

 .اهلل  أوصقؽؿ بتؼقى: قد ثبت طـف طدة أحاديث ويف بعضفا ملسو هيلع هللا ىلصوالـبل 
 :وغقره كؿا يف ســ أبل داود 

ـَ َساِرَيَة  مـ حديث اْلِعْرَباَض    بِـَا َرُسقُل  َصؾَّك: أكف قال، ڤْب
ِ
َذاَت  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ُثؿَّ َأْقَبَؾ َطَؾْقـَا َفَقَطَظـَا َمْقِطَظًة َبؾِقَغًة َذَرَفْت مِـَْفا اْلُعُققُن َوَوِجَؾْت مِـَْفا ، َيْقمٍ 

عٍ  َيا َرُسقَل : َفَؼاَل َقائٌِؾ ، اْلُؼُؾقُب   َكَلنَّ َهِذِه َمْقِطَظُة ُمَقدِّ
ِ
َفَؿاَذا َتْعَفُد إَِلْقـَا؟ َفَؼاَل ، اهلل

ْؿِع َوالطَّاَطةِ  ُأوِصقُؽْؿ بَِتْؼَقى»  َوالسَّ
ِ
ـُْؽْؿ ، َوإِْن َطْبًدا َحَبِشقًّا، اهلل ـْ َيِعْش ِم ُف َم َفنِكَّ

ـَ ، ْختاَِلًفا َكثِقًراَبْعِدي َفَسَقَرى ا اِشِدي ـَ الرَّ ق ، َفَعَؾْقُؽْؿ بُِسـَّتِل َوُسـَِّة اْلُخَؾَػاِء اْلَؿْفِديِّ

قا َطَؾْقَفا بِالـََّقاِجذِ  ُؽقا بَِفا َوَطضُّ ُُمقرِ ، َتَؿسَّ ْٕ َفنِنَّ ُكؾَّ ُمْحَدَثٍة ، َوإِيَّاُكْؿ َوُمْحَدَثاِت ا

 .(1)«َوُكؾَّ بِْدَطٍة َضاَلَلةٌ ، بِْدَطةٌ 

 .اهلل  أوصاهؿ بتؼقى، أو سرية، إذا بعث جقًشا ملسو هيلع هللا ىلصوكان الـبل 
 :ڤكؿا يف ســ أبل داود 

  َكاَن َرُسقُل : َقاَل ، ڤ مـ حديث ُبَرْيَدةَ 
ِ
ٍة َأْو ، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َبَعَث َأمِقًرا َطَؾك َسِريَّ

                                                                                       

، وهق يف الصحقح الؿسـد (1545) ســفيف  الرتمذي(، واإلمام 7584) ســفيف  أبق داودأخرجف اإلمام  (1)

 (، وقال فقف: هذا حديث حسـ. 612لإلمام القادطل رحؿف اهلل برقؿ )
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ِة َكْػِسفِ  َجْقٍش َأْوَصاُه بَِتْؼَقى  فِل َخاصَّ
ِ
ـَ ، اهلل

ـْ َمَعُف مِ ـَ َخْقًراَوبَِؿ : َوَقاَل ، اْلُؿْسؾِِؿق

ـَ َفاْدُطُفْؿ إَِلك إِْحَدى َثاَلِث ِخَصالٍ » ـَ اْلُؿْشرِكِق َك ِم َأْو ِخاَلٍل ، إَِذا َلِؼقَت َطُدوَّ

ُتَفا َأَجاُبقَك إَِلْقَفا َفاْقبَْؾ ِمـُْفؿْ  ْساَلِم َفنِْن َأَجاُبقَك : َوُكػَّ َطـُْفؿْ ، َفَليَّ اْدُطُفْؿ إَِلك اإْلِ

ـَ ، ْقَبْؾ ِمـُْفْؿ َوُكػَّ َطـُْفؿْ َفا ـْ َداِرِهْؿ إَِلك َداِر اْلُؿَفاِجرِي ِل ِم ، ُثؿَّ اْدُطُفْؿ إَِلك التََّحقُّ

ـَ َوَأنَّ َطَؾْقِفْؿ َما َطَؾك  َؽ َأنَّ َلُفْؿ َما لِْؾُؿَفاِجرِي
ُفْؿ إِْن َفَعُؾقا َذلِ َوَأْطِؾْؿُفْؿ َأكَّ

ـَ  ـَ َفنِْن َأَبْقا ، اْلُؿَفاِجرِي ُفْؿ َيُؽقُكقَن َكَلْطَراِب اْلُؿْسِؾِؿق َواْخَتاُروا َداَرُهْؿ َفَلْطِؾْؿُفْؿ َأكَّ

ـَ  ُيْجَرى َطَؾْقِفْؿ ُحْؽؿُ   الَِّذي َيْجرِي َطَؾك اْلُؿْمِمـِق
ِ
َٓ َيُؽقُن َلُفْؿ فِل اْلَػْلِء ، اهلل َو

َّٓ َأْن ُيَجاِهُدوا َمَع اْلُؿْسِؾؿِ  ـَ َواْلَغـِقَؿِة َكِصقٌب إِ َفنِْن ُهْؿ َأَبْقا َفاْدُطُفْؿ إَِلك إِْطَطاِء ، ق

 َتَعاَلك َوَقاتِْؾُفؿْ ، َفنِْن َأَجاُبقا َفاْقَبْؾ ِمـُْفْؿ َوُكػَّ َطـُْفؿْ ، اْلِجْزَيةِ 
ِ
ـْ بِاهلل ، َفنِْن َأَبْقا َفاْسَتِع

ـٍ َفَلَراُدوَك َأْن ُتـِْزَلُفْؿ َطَؾك ُحْؽؿِ   َتَعاَلك َوإَِذا َحاَصْرَت َأْهَؾ ِحْص
ِ
َفاَل ُتـِْزْلُفْؿ ، اهلل

َٓ َتْدُروَن َما َيْحُؽؿُ  ُؽْؿ  ـْ َأْكِزُلقُهْؿ َطَؾك ُحْؽِؿُؽؿْ ، اهللُ فِقِفؿْ  َفنِكَّ
ُثؿَّ اْقُضقا ، َوَلؽِ

ـُ ُطَقْقـَةَ  َقاَل ُسْػَقانُ  «فِقِفْؿ َبْعُد َما ِشْئُتؿْ  َفَذَكْرُت َهَذا اْلَحِديَث : َقاَل َطْؾَؼَؿة: ْب

ـِ َحقَّاَن َفَؼاَل  لُِؿَؼاتِؾِ  َثـِل ُمْسؾٌِؿ َقاَل : ْب ـُ َهْقَصؿٍ »: َقاَل َأُبق َداُودَ : َحدَّ ـِ ، ُهَق اْب َط

نٍ  الـ ْعَؿانِ  ـِ ُمَؼرِّ  ، ْب
ِّ
ـِ الـَّبِل ـِ ُبَرْيَدة مِْثَؾ َحِديِث ُسَؾْقَؿانَ  ملسو هيلع هللا ىلصَط  .(1)«ْب

اهلل  بؽتابكالتؿسؽ : والقصقة مفؿة سقاء كاكت يف باب الؿعـقيات

 ، اهلل طؾقفؿ وامتثال مـفج السؾػ الصالح رضقان، ملسو هيلع هللا ىلصوبسـة الـبل. 

وبطاطة أولل إمر يف ، ملسو هيلع هللا ىلصوبطاطة رسقلف ، اهلل  أو القصقة بطاطة

 .اهلل  صاطة
                                                                                       

، وهق يف صحقح أبل داود (272) ســفيف  الرتمذي، واإلمام (1521) ســفيف  أبق داودأخرجف اإلمام  (1)

  .صحقح فقف: إسـاده(، لإلمام إلباين رحؿف اهلل تعالك وقال 1362إم برقؿ )
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 :أما القصقة يف باب العقـقات فؾفا أحقال

 ايٛص١ٝ:سهِ  

 .وديعة أو، كديـ: إذا كان طؾقف حؼ لغقره: تؽقن واجبة: الحال إول

 .فققصل لألقربقـ مؿـ لقسقا بقارثقـ، ما إذا ما كان لف مال كثقر: ويؾتحؼ هبا

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ﴿: يف كتابف العزيز اهلل  كؿا قال

ې ې ې ې ى ىائ ائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ 

 .[252-258: البؼرة] ﴾ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی ی ی

 .وٓ وصقة لقراث، فؼد دخال يف الؿقراث: أما القالدان

فنكف يجب طؾقف أن يقصل ، فنذا كان الؿال كثقًرا: غقرهؿ مـ إقربقـوأما 

 .وهذا طؾك ققل ٕهؾ العؾؿ، بؿا يستؼقؿ بف حالفؿ، لفؿ

 .بآستحباب: وقال بعضفؿ

حتك 7 ففـا يستحب لف أن يقصل، أن يؽقن لف حؼ طـد الـاس: الحال الثاين

 .ٓ يضقع الحؼ ويرجع إلك ورثتف

كبـاء : أوجف الخقر لف مال ويحب أن يتطقع يف أن يؽقن: الحال الثالث

، والققػ طؾك الػؼراء والؿساكقـ، وحػر أبار، وإصالح الطرقات، الؿساجد

 .وغقر ذلؽ مـ إمقر إخرى

 ەئ﴿ :يف كتابف العزيز اهلل  إذ أكف فقفا طؿؾ بؼقل7 وهذا مـ الؿستحبات

 .[1: الؿائدة] ﴾وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئىئ ىئ ی ی ی

 .فقفا تقسعة طؾك الؿسؾؿقـ ثؿ إن
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 :ايجًح َٔ بأنجش أٚص٢ َٔ سهِ 

، فقصقتف باصؾة، ومـ أوصك بؿا فقق الثؾث ولف ورثف يرثقن مـف بعد مقتف

 .ولقس لف أن يقصل إٓ بالثؾث

فنن أوصك لقارث مـف بطؾت القصقة ، ولؽـ بشرط أن ٓ يقصل لقراث مـف

 .لقراث ٕكف ٓ وصقة7 ولق كاكت بلقؾ مـ الثؾث، أيًضا

 :لؿا جاء يف الســ وغقرها

 
ِّ
  َسِؿْعُت َرُسقَل  ڤ مـ حديث َأبِل ُأَماَمَة اْلَباِهؾِل

ِ
اهللَ َقْد  إِنَّ »: َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

فُ   .(1)«َفاَل َوِصقََّة لَِقاِرٍث ، َأْطَطك ُكؾَّ ِذي َحؼٍّ َحؼَّ

 .«لَِقاِرٍث  َٓ َوِصقَّةَ : بَاٌب »: يف صحقحف فؼال وطؾقف بقب اإلمام البخاري 

فإمر هـا راجع إلك بؼقة 7 وإن قدر أن الؿقت أوصك لقارث مـ القرثة

 .وإن مـعقا مـفؿ ردت، إن أحبقا أن يـػذوها كػذت القصقة، القرثة

 :بقان حؽؿ القصقة يف غقر الؿشروع

، فنن أوصك طؾك دور يف السقـؿا، ٓ تصح القصقة إٓ إذا كاكت يف مشروع

 .فقصقتف مردودة طؾقف، أو طؾك قبة وساد، أو طؾك حاكة لؾخؿر

 :لؿا جاء يف الصحقحقـ

  َقاَل َرُسقُل : َقاَلْت ، ڤمـ حديث َطائَِشَة 
ِ
ـْ َأْحَدَث فِل َأْمرَِكا »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َم

 .(2)«َفُفَق َرد  ، َهَذا َما َلْقَس فِقفِ 

 .[1: الؿائدة] ﴾ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ﴿: يف كتابف العزيز اهلل  ولؼقل
                                                                                       

 وابـ ،(1423) ماجف وابـ ،(1218) والرتمذي ،(3656) داود وأبق ،(54 6) أحؿدأخرجف اإلمام  (1)

 ، وصححف اإلمام إلباين رحؿف اهلل تعالك يف صحقح الســ.(676) الجارود

 (.2425(، واإلمام مسؾؿ يف صحقحف )1564أخرجف اإلمام البخاري يف صحقحف ) (2)
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  4/جإفــادة ذوي األفهـــام بشرح عمدة األحكام

 

 .مـ تؼدم ذكرهؿ مـ التعاون طؾك اإلثؿ والعدوانفنن القصقة طؾك 

 .والقصايا لفا أحؽام كثقرة

 :ايٛص١ٝ تصح ممٔ بٝإ 

 .الؿؿقز الطػؾ مـ صحتفا إلك أحؿد اإلمام ذهب بؾ ،بالغ طاقؾ كؾ مـ القصقة تصح

 :ايهافش ٚص١ٝ سهِ بٝإ 

 .وتصح القصقة أيًضا مـ الؽافر، وتصح القصقة مـ الؿسؾؿ

 :االبٔ أبٓاء ع٢ً ايٛص١ٝ سهِ بٝإ 

وأحب أن ، إن مات ولده قبؾ إب، يشرع لإلكسان أن يقصل ٕبـاء ابـف

 .يـزلفؿ مـزلة أبقفؿ بشرط أن ٓ يزيد ما يعطقفؿ ويقصل لفؿ طؾك ثؾث الرتكة

ومـ تطققب ، فال بد مـ إجازة القرثة، وإن زاد يف القصقة طؾك الثؾث لفؿ

 .رجعت القصقة إلك الثؾث فؼط، يرضقا بذلؽفنن لؿ ، إبـاء القارثقـ مـف

 :ايٛص١ٝ ي٘ تصح َٔ ع٢ً بٝإ 

 .والؽبقر، والصغقر، وإكثك، وتصح القصقة طؾك الذكر

 :ايعبذ ٚص١ٝ سهِ بٝإ 

، وٕكف ٓ مال لف، ٕكف لقس أهاًل لؾتؿؾؽ7 فال تصح القصقة مـف أما العبد

 .وإكؿا هق ومالف مؾؽ لسقده

 .صحت مـف القصقة، القصقة فنذا أجازه سقده طؾك

 :ايٛص١ٝ ع٢ً اإلػٗاد سهِ بٝإ 

 .حتك ٓ تضققع الحؼقق طؾك أصحاهبا7 ويستحب اإلشفاد طؾك القصقة

 :ٚٚص١ٝ دٜٔ ٚعًٝ٘ َات َٔ سهِ بٝإ 

ٕن قضاء 7 قدم الديـ طؾك القصقة، وإن مات اإلكسان طـ ديـ ووصقة
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 .مستحبة طؾقفبقـؿا القصقة هل مـ أصؾفا ، الديـ واجب طؾقف

  ﴿: قدم القصقة طؾك الديـ يف الؼرآن يف ققلف اهلل  وأما كقن

 .[22: الـساء] ﴾    

القصقة بالؾػظ مـ أجؾ زيادة آهتؿام  اهلل  إكؿا قدم: قال أهؾ العؾؿ

 .لضعػ الؿطالب هبا ٕهنا طبارة طـ تربع مـ الؿقصل7 هبا

وإٓ فنكف هق الؿؼدم طؾقفا يف ، الؾػظبخالف الديـ فؾؼقة الؿطالب بف أخر يف 

 .ٕكف حؼ واجب طؾك الؿقت أن يمديف إلك صاحبف7 الؿعـك

 بؼٞء؟ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب أٚص٢ ٌٖ بٝإ 

طؾك مـ زطؿ أن الـبل  ڤوقد ردت طائشة ، لؿ يقِص بشلء ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

 .ڤبـ أبل صالب  أوصك لعؾل ملسو هيلع هللا ىلص

 :كؿا يف الصحقحقـ

: َفَؼاَلْت ، َكاَن َوِصقًّا ڤَذَكُروا ِطـَْد َطاِئَشَة َأنَّ َطؾِقًّا : َقاَل ، مـ صريؼ إَْسَقدِ 

َفَدَطا  - َحْجِري: َأْو َقاَلْت  - َوَقْد ُكـُْت ُمْسـَِدَتُف إَِلك َصْدِري؟، َمتَك َأْوَصك إَِلقْفِ »

 .(1)«ك َأْوَصك إَِلقْفِ َفَؿتَ ، َفَؿا َشَعْرُت َأكَُّف َقْد َماَت ، َفَؾَؼْد اْكَخـََث فِل َحْجِري، بِالطَّْسِت 

 :احلذٜجني بني اجلُع بٝإ 

 .السابؼ ڤحديث طائشة 

 :وبؿا جاء يف الصحقحقـ

ٍف  مـ صريؼ َصْؾَحةُ  ـُ ُمَصرِّ   َسَلْلُت َطْبدَ : َقاَل ، ْب
ِ
ـَ َأبِل َأْوَفك  اهلل َهْؾ  ڤْب

 
 
َكْقَػ ُكتَِب َطَؾك الـَّاِس الَقِصقَُّة َأْو : َفُؼْؾُت ، «َٓ »: َأْوَصك؟ َفَؼاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن الـَّبِل
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  4/جإفــادة ذوي األفهـــام بشرح عمدة األحكام

 

  َأْوَصك بِؽَِتاِب »: ُأمُِروا بِالَقِصقَِّة؟ َقاَل 
ِ
 .(1)«اهلل

 .ٕشخاص بلطقاهنؿ، لؿ يقِص بشلء طقـل ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل : والجؿع هق

 .ملسو هيلع هللا ىلصوبسـة الـبل ، اهلل  بالتؿسؽ بؽتاب ملسو هيلع هللا ىلصوإكؿا أوصك الـبل 

 .بالـساءوأوصك ، أوصك بآل البقت ملسو هيلع هللا ىلصكؿا أكف 

 : مسؾؿ اإلمام صحقح يف كؿا

ـُ َحقَّانَ  مـ صريؼ َيِزيدُ  ـُ : َقاَل ، ْب ـُ َسْبَرةَ  اكَْطَؾْؼُت َأَكا َوُحَصْق ـُ ُمْسؾِؿٍ  َوُطَؿرُ ، ْب ، ْب

ـِ َأْرَقؿَ  إَِلك َزْيدِ  ـٌ  ،ڤ ْب ا َجَؾْسـَا إَِلقِْف َقاَل َلُف ُحَصْق ، َكثِقًراَلَؼْد َلِؼقَت َيا َزْيُد َخْقًرا : َفَؾؿَّ

  َرَأْيَت َرُسقَل 
ِ
َيا ، َوَصؾَّقَْت َخْؾَػُف َلَؼْد َلِؼقَت ، َوَغَزْوَت َمَعفُ ، َوَسِؿْعَت َحِديثَفُ ، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـْ َرُسقلِ ، َزْيُد َخْقًرا َكثِقًرا
ْثـَا َيا َزْيُد َما َسِؿْعَت مِ   َحدِّ

ِ
 : َقاَل ، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ِ
ـَ َأِخل َواهلل َيا اْب

ـْ َرُسقلِ ، َوَقُدَم َطْفِدي، َلَؼْد َكبَِرْت ِسـِّل
  َوَكِسقُت بَْعَض الَِّذي ُكـُْت َأِطل مِ

ِ
، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ْثُتُؽْؿ َفاْقَبُؾقا َٓ ، َفَؿا َحدَّ   َقاَم َرُسقُل : ُثؿَّ َقاَل ، َفاَل ُتَؽؾُِّػقكِقفِ ، َوَما 
ِ
َيْقًما فِقـَا  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

َة َواْلَؿِديـَةِ ، َخطِقبًا ـَ َمؽَّ ا َبْق رَ ، اهلَل َوَأْثـَك َطَؾْقفِ  َفَحِؿدَ  بَِؿاٍء ُيْدَطك ُخؿًّ ُثؿَّ ، َوَوَطَظ َوَذكَّ

ا َبْعُد »: َقاَل  َٓ َأيَُّفا الـَّاُس َفنِكََّؿا َأَكا َبَشٌر ُيقِشُؽ َأْن َيلْتَِل َرُسقُل َربِّل َفلُِجقَب ، َأمَّ َوَأَكا ، َأ

ـِ  ُلُفَؿا كَِتاُب : َتاِرٌك فِقُؽْؿ َثَؼَؾْق  فِقِف  َأوَّ
ِ
  اْلُفَدى َوالـُّقُر َفُخُذوا بِؽَِتاِب اهلل

ِ
، اهلل

َب فِقفِ  َفَحثَّ َطَؾك كَِتاِب  «َواْستَْؿِسُؽقا بِفِ   َوَرغَّ
ِ
ُرُكؿُ »: ُثؿَّ َقاَل ، اهلل اهللَ  َوَأْهُؾ بَْقتِل ُأَذكِّ

ُرُكؿُ ، فِل َأْهِؾ بَقْتِل ُرُكؿُ ، اهللَ فِل َأْهِؾ بَْقتِل ُأَذكِّ ـٌ  «ْقتِلاهللَ فِل َأْهِؾ بَ  ُأَذكِّ : َفَؼاَل َلُف ُحَصْق

ـْ َأْهِؾ َبقْتِِف؟ َقاَل 
ـْ َأْهُؾ َبْقتِِف؟ َيا َزْيُد َأَلْقَس كَِساُؤُه مِ ـْ َأْهِؾ بَْقتِفِ : َوَم

ـْ ، كَِساُؤُه مِ
َوَلؽِ

َدَقَة َبْعَدهُ  ـْ ُحِرَم الصَّ ـْ ُهْؿ؟ َقاَل : َقاَل ، َأْهُؾ بَقْتِِف َم  َوآُل : َوَم
ٍّ
َوآُل ، َطِؼقؾٍ ُهْؿ آُل َطؾِل

                                                                                       

 (.2537(، واإلمام مسؾؿ يف صحقحف )1478أخرجف اإلمام البخاري يف صحقحف ) (1)
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َدَقَة؟ َقاَل : َوآُل َطبَّاٍس َقاَل ، َجْعَػرٍ  ِء ُحِرَم الصَّ َٓ  .(1)«كََعؿْ : ُكؾ  َهُم

 :الصحقحقـ يف وكؿا

  ،ڤ مـ حديث َأبِل ُهَرْيَرةَ 
ِّ
ـِ الـَّبِل  َواْلَقْقِم »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَط

ِ
ـُ ِباهلل ـْ َكاَن ُيْمِم َم

ِخرِ  ْٔ ْؿ بَِخْقرٍ َأْو لَِقْسُؽْت َفنَِذا َشِفَد َأْمًرا ، ا َفنِنَّ اْلَؿْرَأَة ، َواْسَتْقُصقا بِالـَِّساءِ ، َفْؾَقَتَؽؾَّ

ـْ ِضَؾعٍ  َؾِع َأْطاَلهُ ، ُخِؾَؼْت ِم َوإِْن ، إِْن َذَهْبَت ُتِؼقُؿُف َكَسْرَتفُ ، َوإِنَّ َأْطَقَج َشْلٍء فِل الضِّ

 .(2)«َساِء َخْقًرااْسَتْقُصقا بِالـِّ ، َتَرْكَتُف َلْؿ َيَزْل َأْطَقَج 

 .ملسو هيلع هللا ىلصإلك غقر ذلؽ مـ القصايا الثابتة طـ الـبل 

 :ايٛص١ٝ نتاب١ اطتشباب بٝإ 

 .وإن أوصك بدون كتابة جاز لف ذلؽ، ويستحب أن تؽتب القصقة

ٕن كتابة القصقة يعترب حػظ 7 إٓ أن إفضؾ والؿستحب هق كتابف القصقة

 .أو مـ غقر ذلؽ، اإلكؽارأو مـ ، أو مـ التالطب، لفا مـ التغققر

حتك ٓ تضققع طؾك 7 وكذلؽ يستحب كؿا تؼدم معـا آشفاد طؾقفا

 .أو مـ غقرهؿ، أو ٓ ُتـؽر بعد ذلؽ مـ القرثة، أصحاهبا

 :ايٛص١ٝ عٔ ايشدٛع سهِ بٝإ 

7 فنن الفبة ٓ يشرع الرتاجع طـفا، بخالف الفبة، يجقز الرتاجع يف القصقة

 .ٕهنا ططقة كاجزة

لف أن يرتاجع ، فؿا دام أن الؿقصل لؿ يؿت، القصقة ففل معؾؼة بؿقتفأما 

 .طـ القصقة

 .بقـؿا القصقة هل مال يؿؾؽ بعد مقت الؿقصل، فالفبة مال يؿؾؽ يف حقـف
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 :ايصش١ ساٍ يف ايٛصاٜا تكذِٜ اطتشباب بٝإ 

 .يستحب أن تؼدم القصايا يف حال الصحة

 :لؿا جاء يف الصحقحقـ

 : َقاَل ، ڤمـ حديث َأبل ُهَرْيَرَة 
ِّ
َيا : َفَؼاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَجاَء َرُجٌؾ إَِلك الـَّبِل

  َرُسقَل 
ِ
َدَقِة َأْطَظُؿ َأْجًرا؟ َقاَل ، اهلل َق َوَأْكَت َصِحقٌح َشِحقٌح »: َأي  الصَّ َأْن َتَصدَّ

، ُقْؾَت لُِػالٍَن َكَذا، الُحْؾُؼقمَ َوَٓ ُتْؿِفُؾ َحتَّك إَِذا َبَؾَغِت ، َوَتْلُمُؾ الِغـَك، َتْخَشك الَػْؼرَ 

 .(1)«َوَقْد َكاَن لُِػالَنٍ ، َولُِػالٍَن َكَذا

 :املٛت عٓذ ايٛص١ٝ صش١ بٝإ 

تصح القصقة طـد الؿقت بشرط أن ٓ ُيعؾؿ مـ حالف أكف يريد حرمان القرثة 

 .مـ حؼفؿ يف الرتكة

 :املاٍ ظُٝع ايٛص١ٝ سهِ 

 :بجؿقع الؿالاختؾػ أهؾ العؾؿ يف حؽؿ القصقة 

صحت ، فذهب بعض أهؾ العؾؿ إلك أن الؿقصل إذا لؿ يؽـ لف وارث

 .ولؿـ يريد، القصقة مـف بجؿقع مالف لؿـ يحب

 .وذهب بعضفؿ إلك الؿـع مـ ذلؽ

 .صحت مـف القصقة بجؿقع مالف، أكف إن لؿ يؽـ لف وارث: والذي يظفر

فؿـع ، ورثتف مـ حؼفؿٕكف إكؿا مـعت مـف القصقة بجؿقع مالف حتك ٓ يحرم 

 .مـ ذلؽ حػاًضا طؾك حؼقق القرثة
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 :ايٛسث١ ع٢ً بؼٞء ٚصٝت٘ صش١ بٝإ 

 .لؽـ لقس بعقـف، ويصح مـ الؿقصل أن يقصل بشلء طؾك القرثة

 .أو هذه لػالن، هذه لزيد: كلن يؼقل، أي ٓ يقصل لقراث بعقـف

 .وإرحام، هذه الدار يـػؼ طؾك إقارب: ولؽـ يؼقل

 .ڤكؿا فعؾ ذلؽ أبق صؾحة 

 :كؿا يف الصحقحقـ

ـَ َمالٍِؽ  مـ حديث َأَكَس  َأْكَثَر إَْكَصاِر  ڤ َكاَن َأُبق َصْؾَحةَ »: َيُؼقُل ، ڤْب

ـْ َكْخؾٍ 
ًٓ مِ ، َوَكاَكْت ُمْسَتْؼبَِؾَة الَؿْسِجدِ ، َوَكاَن َأَحب  َأْمَقالِِف إَِلْقِف َبْقُرَحاءَ ، بِاْلَؿِديـَِة َما

  َرُسقُل َوَكاَن 
ِ
ـْ َماٍء فِقَفا َصقٍِّب  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ا ُأْكِزَلْت : َقاَل َأَكٌس ، َيْدُخُؾَفا َوَيْشَرُب مِ َفَؾؿَّ

َقاَم َأُبق َصْؾَحَة إَِلك  [61: آل طؿران] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ﴿: َهِذِه أَيةُ 

  َرُسقلِ 
ِ
  َيا َرُسقَل : َفَؼاَل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ِ
ٻ  ٱ ٻ ٻ﴿: َيُؼقُل  اهلَل  إِنَّ ، اهلل

 َبْقُرَحاءَ  [61: آل طؿران] ﴾ٻ پ پپ
َّ
َوإِكََّفا َصَدَقٌة ، َوإِنَّ َأَحبَّ َأْمَقالِل إَِلل

َها َوُذْخَرَها ِطـْدَ ، لِؾَّفِ    َأْرُجق بِرَّ
ِ
 َحْقُث َأَراكَ  َفَضْعَفا َيا َرُسقَل ، اهلل

ِ
َفَؼاَل : َقاَل ، اهللُ  اهلل

  َرُسقُل 
ِ
َوإِكِّل ، َوَقْد َسِؿْعُت َما ُقْؾَت ، َذلَِؽ َماٌل َرابٌِح ، َرابٌِح َذلَِؽ َماٌل ، َبٍخ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـَ    َأْفَعُؾ َيا َرُسقَل : َفَؼاَل َأُبق َصْؾَحةَ  «َأَرى َأْن َتْجَعَؾَفا فِل إَْقَربِق
ِ
َفَؼَسَؿَفا َأُبق ، اهلل

فِ  ـُ َيْحَقك كَوَقاَل َيْحقَ ، َتاَبَعُف َرْوٌح ، َصْؾَحَة فِل َأَقاِربِِف َوَبـِل َطؿِّ ـْ : َوإِْسَؿاِطقُؾ ، ْب َط

 .(1)«َرايٌِح »َمالٍِؽ 

 :ايٛساخ ايفشع ٚدذ إرا يألخ ايٛص١ٝ صش١ بٝإ 

ٕن 7 لؿ تصح مـف القصقة، قبؾ أن يؽقن لف ولد، إذا أوصك الؿقت ٕخ لف
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 .لعدم الػرع القارث، إخ هـا يؽقن وارًثا مـف

ٕكف يؽقن يف هذه 7 ولؽـ إن رزق بقلد بعد ذلؽ صحت القصقة ٕخقف

 .فال يرث مـ أخقف، الحالة محجقب بالػرع القارث

ومع ذلؽ يخالػفا الؽثقر مـ ، والقصايا باب طظقؿ مـ أبقاب الػؼف والديـ

 .اهلل  إٓ مـ رحؿ7 الـاس
وذلؽ لؿحبة الؿال يف ، وٓ سقؿا طـد الؿقت، وبالجقر، يخالػقهنا بالظؾؿ

 .كػقس كثقر مـ الـاس

 .مـ حؼفـ مـ الؿقراث، والبـات، أحدهؿ إلك حرمان الـساءفؼد يعؿد 

 .أو إلك حرامان بعض إبـاء
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 دايٛص١ٝ نتاب١ حهِربٝإ 

 

ـْ َطْبدِ  - 311   )َط
ِ
ـِ ُطَؿَر  اهلل   َأنَّ َرُسقَل  ڤْب

ِ
َما َحؼُّ اْمِرٍئ »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـِ إَّٓ َوَوِصقَُّتُف َمْؽُتقَبٌة ِطـَْدهُ َيبِقُت ، َلُف َشْلٌء ُيقِصل فِقفِ ، ُمْسِؾؿٍ   .«َلْقَؾتَْق

ـُ ُطَؿرَ : َزاَد ُمْسِؾؿٌ  ْت َطَؾلَّ َلْقَؾٌة ُمـُْذ َسِؿْعُت َرُسقَل »: َقاَل اْب   َما َمرَّ
ِ
َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 .«(إَّٓ َوِطـِْدي َوِصقَّتِل، َذلَِؽ 

l: 

 :بقان حؽؿ كتابة القصقة لؿـ كان طؾقف حؼقق لمخريـ

لؿـ كان طؾقف ، هذا الحديث دٓلة لؿـ ذهب طؾك وجقب كتابة القصقة يف

 .وغقر ذلؽ، أو القدائع، أو الرهقن، أو إماكات، مـ الديقن: حؼ لمخريـ

 .وققلف ضعقػ، فؾؿ يؼؾ بف إٓ داود الظاهري، أما أن تؽقن الؽتابة واجبة مطؾًؼا

 .«َما َحؼُّ اْمرٍِئ ُمْسِؾؿٍ »: قْلُ

 .الرجال والـساءيدخؾ يف ذلؽ 

 .«َلُف َشْلٌء ُيقِصل فِقفِ »: قْلُ

 .ويدل طؾقف، يجب طؾقف أن يخرب بف، أي طؾقف حؼ

ـِ »: قْلُ  .«َيبِقُت َلْقَؾَتْق

 .أي تؿضل طؾقف لقؾتان

 .«ثالث لقال»: وجاءت رواية أخرى يف صحقح اإلمام مسؾؿ

 .استحباب الؿسارطة بالقصقة: ّفُٔ
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قبؾ أن يقايف إجؾ ، التل طؾك اإلكسانوجقب التخؾص مـ الحؼقق : ّفُٔ

 .وهل طؾقف

 .أن اإلسالم ديـ الؿحافظة طؾك الحؼ: ّفُٔ

 .فضقؾة الؿبادرة طؾك العؿؾ الصالح: ّفُٔ

 .ٕن الشقطان حريص طؾك تلخقر القصقة7 ترغقؿ الشقطان: ّفُٔ

 .«إَّٓ َوَوِصقَُّتُف َمْؽُتقَبٌة ِطـَْدهُ »: قْلُ

 .أمقـ أي قد كتبت ووضعت يف مؽان

 :ايظفش عٓذ ايٛص١ٝ اطتشباب بٝإ 

أو دطقة ، أو زيارة، أو طؿرة، كسػر حج: ويستحب ذلؽ طـد آستعداد لألسػار

 .أو غقر ذلؽ مـ إسػار الؿخقػة، اهلل  أو جفاد يف سبقؾ، اهلل  إلك

 :ايٛص١ٝ يف االػٗاد سهِ بٝإ 

 .لؿ يذكر ذلؽ ملسو هيلع هللا ىلصٕن الـبل 7 قد يمخذ مـ هذا الحديث طدم وجقب اإلشفاد

 .وهذا هق الصحقح مـ أققال أهؾ العؾؿ

 .حتك ٓ تضقع الحؼقق طؾك أهؾفا7 إٓ أن آشفاد مستحب

 :سذ١ املٛصٞ خط إٔ بٝإ 

 .وذلؽ إن ُطؾؿ أن هذا هق خطف7 خط الؿقصل إن كان هق الؽاتب يؽقن حجة

ـُ ُطَؿرَ : َزاَد ُمْسِؾؿٌ »: قْلُ ْت َطَؾلَّ َلْقَؾٌة ُمـُْذ َسِؿْعُت َرُسقَل َما »: َقاَل اْب   َمرَّ
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 .««إَّٓ َوِطـِْدي َوِصقَّتِل، َيُؼقُل َذلَِؽ 

 .اهلل طؾقفؿ إلك العؿؾ بالعؾؿ مسارطة السؾػ الصالح رضقان: ٍرا فُٔ

، اهلل  اهلل طؾقفؿ إلك امتثال أمر مبادرة السؾػ الصالح رضقان: ّفُٔ
 .ملسو هيلع هللا ىلصوأمر رسقلف 
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 ؟اهلل  ُيعؾؿ لؿاذا اختارهؿوهبذا 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴿: اهلل  ففؿ الؿؿتثؾقن لؼقل

 .[233: آل طؿران] ﴾پ پ ڀ ڀ ڀ

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿: اهلل  ولؼقل

 ﴾ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ ھ ھ ھ ھ ڱ
 .[12: الحديد]

ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ ﴿: اهلل  ولؼقل

 .[275: البؼرة] ﴾چ چ ڇ ڇ

 .حقث أكف كان يعؿؾ بالعؾؿ، ڤفضقؾة ٓبـ طؿر : ّفُٔ

ٕن 7 إلك الؿسارطة لؾعؿؾ بالعؾؿ، ومـ إلقفؿ، دطقة لطالب العؾؿ: ّفُٔ

 .هذا هق ثؿرة العؾؿ الؿػقدة لصاحبفا

إكؿا  ڤٕبـ ابـ طؿر 7 أن اإلكسان غقر مماخذ بؿا كان قبؾ العؾؿ: ّفُٔ

 .هذا الحديث ملسو هيلع هللا ىلصشرع بالؽتابة بعد أن طؾؿف الـبل 

 :وقد جاء يف ســ أبل داود 

ـِ ُشَرْحبِقَؾ  مـ حديث َطبَّادِ  ـْ : َقاَل  ڤ ْب
َأَصاَبْتـِل َسـٌَة َفَدَخْؾُت َحائًِطا مِ

َفَجاَء َصاِحُبُف َفَضَرَبـِل ، َوَحَؿْؾُت فِل َثْقبِل، ِحقَطاِن اْلَؿِديـَِة َفَػَرْكُت ُسـُْباًل َفَلَكْؾُت 

  َرُسقَل َفَلَتْقُت ، َوَأَخَذ َثْقبِل
ِ
َٓ ، َما َطؾَّْؿَت إِْذ َكاَن َجاِهاًل »: َفَؼاَل َلفُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َو

 َثْقبِل َوَأْطَطاكِل  - «َساِغًبا»: َأْو َقاَل  - «َأْصَعْؿَت إِْذ َكاَن َجائًِعا
َّ
َوَأَمَرُه َفَردَّ َطَؾل

ـْ َصَعامٍ 
 .(1)«َوْسًؼا َأْو كِْصَػ َوْسٍؼ مِ

 .والحؿد هلل رب العالؿقـ
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ـْ َسْعدِ  - 311 ـِ َأبِل َوقَّاصٍ  )َط   َجاَءين َرُسقُل »: َقاَل  ڤ ْب
ِ
َيُعقُدكِل َطاَم  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـْ َوَجٍع اْشَتدَّ بِل َفُؼْؾُت  ِة اْلَقَداِع ِم   َرُسقَل  َيا: َحجَّ
ِ
ـْ اْلَقَجِع َما ، اهلل َقْد َبَؾَغ بِل ِم

ُق بُِثُؾَثْل َمالِل؟ َقاَل َوٓ َيرُِثـِل إَّٓ اْبـٌَة ، َوَأَكا ُذو َمالٍ ، َتَرى : ُقْؾُت ، ٓ: َأَفَلَتَصدَّ

ْطُر َيا َرُسقَل  ؟ َقاَل  َفالشَّ
ِ
إِكََّؽ َأْن ، َوالثُُّؾُث َكثِقرٌ ، الثُُّؾُث : َفالثُُّؾُث َقاَل : ُقْؾت، ٓ: اهلل

ػقَن الـَّاَس  ـْ َأْن َتَذَرهْؿ طاَلًة َيَتَؽػَّ َؽ ، َتَذَر وَرَثَتَؽ َأغـقاَء خقٌر م ـْ ُتـِْػَؼ َكَػَؼًة  وإكَّ َل

 إَّٓ ُأِجْرَت بَِفا َتْبَتِغل بَِفا َوْجفَ 
ِ
َيا : ُقْؾُت : َقاَل . َحتَّك َما َتْجَعُؾ فِل فِل اْمَرَأتَِؽ ، اهلل

 ُأَخؾَُّػ َبْعَد َأْصَحابِل؟ َقاَل  َرُسقَل 
ِ
َػ َفَتْعَؿَؾ َطَؿالً َتْبَتِغل بِِف : اهلل ـْ ُتَخؾَّ إكََّؽ َل

  َوْجفَ 
ِ
، َوَلَعؾََّؽ َأْن ُتَخؾََّػ َحتَّك َيـَْتِػَع بَِؽ َأْقَقامٌ ،  إَّٓ اْزَدْدت بِِف َدَرَجًة َوِرْفَعةً اهلل

ُفؿَّ َأْمِض َْٕصَحابِل ِهْجَرَتُفؿْ  .َوُيَضرُّ بَِؽ آَخُرونَ  ُهْؿ َطَؾك َأْطَؼابِِفؿْ ، الؾَّ ، َوٓ َتُردَّ

ـِ اْلَبائُِس َسْعُد  ـُ َخْقَلَة  َلؽِ   َيْرثِل َلُف َرُسقُل ْب
ِ
ةَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  .((1)«َأْن َماَت بَِؿؽَّ

ـْ َطْبدِ  - 312   )َط
ِ
ـِ َطبَّاٍس  اهلل ـْ الثُُّؾِث إَلك »: َقاَل  ڤْب قا ِم َلْق َأنَّ الـَّاَس َغضُّ

ْبِع؟ َفنِنَّ َرُسقَل    الرُّ
ِ
 .((2) «َوالثُُّؾُث َكثِقرٌ ، الثُُّؾُث : َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

l: 

ـْ »: قْلُ ـِ َأبِل َوقَّاصٍ  َسْعدِ َط  .«ڤ ْب

وكان ، أحد العشرة الؿبشريـ بالجـة، ڤبـ مالؽ إكصاري  هق سعد

 .اهلل  وهق أول مـ رمك بسفؿ يف سبقؾ، مجاب الدطقة
 .وكزلت فقف آيات مـ الؼرآن
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 :كؿا يف صحقح اإلمام مسؾؿ 

ـُ َسْعدٍ  مـ صريؼ ُمْصَعُب  ـْ َأبِقفِ ، ْب َأكَُّف ، ڤ - بـ أبل وقاص سعد - َط

ـَ اْلُؼْرآِن َقاَل 
َؿُف َأَبًدا َحتَّك َيْؽُػَر »: َكَزَلْت فِقِف آَياٌت مِ َٓ ُتَؽؾِّ َحَؾَػْت ُأم  َسْعٍد َأْن 

َٓ َتْشَرَب ، بِِديـِفِ  َٓ َتْلُكَؾ َو اَك بَِقالَِدْيَؽ  َزَطْؿَت َأنَّ : َقاَلْت ، َو َؽ ، اهلَل َوصَّ ، َوَأَكا ُأم 

ـَ اْلَجْفدِ : َقاَل . بَِفَذاَوَأَكا آُمُرَك 
 َطَؾْقَفا مِ

َ
ـٌ َلَفا ُيَؼاُل ، َمَؽَثْت َثاَلًثا َحتَّك ُغِشل َفَؼاَم اْب

َيةَ  فِل اْلُؼْرآِن َهِذهِ  اهلُل  َفَلْكَزَل ، َفَجَعَؾْت َتْدُطق َطَؾك َسْعدٍ ، َفَسَؼاَها، َلُف ُطَؿاَرةُ  ْٔ : ا

ڳ ﴿ َوفِقَفا [5 : العـؽبقت] ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ﴿

  َوَأَصاَب َرُسقُل : َقاَل  [26: لؼؿان] ﴾ڳ ڳ ڳڱ
ِ
َفنَِذا ، َغـِقَؿًة َطظِقَؿةً  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ُسقَل ، فِقَفا َسْقٌػ َفَلَخْذُتفُ  ْقَػ : َفُؼْؾُت ، ملسو هيلع هللا ىلصَفَلَتْقُت بِِف الرَّ ْؾـِل َهَذا السَّ ـْ َقْد ، َكػِّ َفَلَكا َم

ـْ َحْقُث »: َفَؼاَل ، َطؾِْؿَت َحاَلفُ  ُه ِم َحتَّك إَِذا َأَرْدُت َأْن ُأْلِؼَقُف فِل ، َفاْكَطَؾْؼُت  «َأَخْذَتفُ  ُردُّ

َمْتـِل َكْػِسل َٓ ـْ »َقاَل َفَشدَّ لِل َصْقَتُف ، َأْططِـِقفِ : َفُؼْؾُت ، َفَرَجْعُت إَِلْقفِ ، اْلَؼَبِض  ُه ِم ُردُّ

: َقاَل  [2: إكػال] ﴾ٱ ٻ ٻٻ﴿: اهلُل  َقاَل َفَلْكَزَل  «َحْقُث َأَخْذَتفُ 

 
ِّ
، َدْطـِل َأْقِسْؿ َمالِل َحْقُث ِشْئُت : َفُؼْؾُت ، َفَلَتاكِل ملسو هيلع هللا ىلصَوَمِرْضُت َفَلْرَسْؾُت إَِلك الـَّبِل

َبْعُد ، َفَؽانَ ، َقاَل َفَسَؽَت ، َفالث ُؾَث : ُقْؾُت ، َقاَل َفَلَبك، َفالـِّْصَػ : ُقْؾُت ، َقاَل َفَلَبك

ـَ َوَأَتْقُت طَ : َقاَل . الث ُؾُث َجائًِزا َْكَصاِر َواْلُؿَفاِجِري ْٕ ـَ ا
َتَعاَل : َفَؼاُلقا، َؾك َكَػٍر مِ

َم اْلَخْؿرُ ، ُكْطِعْؿَؽ َوَكْسِؼَؽ َخْؿًرا  - َقاَل َفَلَتْقُتُفْؿ فِل َحشٍّ ، َوَذلَِؽ َقْبَؾ َأْن ُتَحرَّ

ـْ ، َفنَِذا َرْأُس َجُزوٍر َمْشِقيٌّ ِطـَْدُهؿْ  - َواْلَحش  اْلُبْسَتانُ  َقاَل َفَلَكْؾُت . َخْؿرٍ  َوِزقٌّ مِ

ـَ ِطـَْدُهؿْ ، َوَشِرْبُت َمَعُفؿْ  َْكَصاَر َواْلُؿَفاِجِري ْٕ اْلُؿَفاِجُروَن : َفُؼْؾُت . َقاَل َفَذَكْرُت ا

َْكَصارِ  ْٕ ـَ ا
ْأِس َفَضَرَبـِل. َخْقٌر مِ بِِف َفَجَرَح بَِلْكِػل ، َقاَل َفَلَخَذ َرُجٌؾ َأَحَد َلْحَقِل الرَّ

  ُسقَل َفَلَتْقُت رَ 
ِ
  اهلُل  َفَلْخَبْرُتُف َفَلْكَزَل ، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

َّ
: َشْلَن اْلَخْؿرِ  - َيْعـِل َكْػَسفُ  - فِل
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 .(1)«[68: الؿائدة] ﴾ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ﴿

 .وأرضاه، ڤ، وقصة إسالمف مع أمف مشفقرة

  َجاَءين َرُسقُل »: َقاَل : قْلُ
ِ
ِة اْلَقَداعِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  .«َيُعقُدكِل َطاَم َحجَّ

 .وهق مـ حؼ الؿسؾؿ طؾك الؿسؾؿ، واستحباب ذلؽ، طقادة الؿريض: فُٔ

 :كؿا جاء يف الصحقحقـ

 :الصحٔحني يف داء ننا

ـِ َطاِزٍب  مـ حديث الَبَراءِ   »: َقاَل ، ڤْب
 
ـْ ، بَِسْبعٍ  ملسو هيلع هللا ىلصَأَمَرَكا الـَّبِل َوَكَفاَكا َط

َباِع الَجـَائِزِ : َسْبعٍ  اِطل، َوِطَقاَدِة الَؿِريضِ ، َأَمَرَكا بِاتِّ ، َوَكْصِر الَؿْظُؾقمِ ، َوإَِجاَبِة الدَّ

الَمِ ، َوإِْبَراِر الَؼَسؿِ  ـْ ، َوَتْشِؿقِت الَعاصِسِ ، َوَردِّ السَّ ةِ : َوَكَفاَكا َط َوَخاَتِؿ ، آكَِقِة الِػضَّ

َهِب  يَباِج ، َوالَحِريرِ ، الذَّ  ، َوالدِّ
ِّ
ل  .(2)«َواإِلْسَتْبَرِق ، َوالَؼسِّ

 :أًٓضا الصحٔحني يف ّداء

  َسِؿْعُت َرُسقَل : َقاَل ، ڤمـ حديث َأَبل ُهَرْيَرَة 
ِ
َحؼُّ »: َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

الَمِ : الُؿْسِؾِؿ َطَؾك الُؿْسِؾِؿ َخْؿٌس  َباُع الَجـَائِزِ ، َوِطَقاَدُة الَؿرِيضِ ، َردُّ السَّ ، َواتِّ

ْطَقةِ   .(3)«َوَتْشِؿقُت الَعاصِسِ ، َوإَِجاَبُة الدَّ

 :بصٓادٗ  مطله اإلماو ّاىفسد

  َأنَّ َرُسقَل : ڤ مـ حديث َأبِل ُهَرْيَرةَ 
ِ
َحؼُّ اْلُؿْسِؾِؿ َطَؾك »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

َـّ َيا َرُسقَل : قِقَؾ  «اْلُؿْسِؾِؿ ِست   ؟ َما ُه
ِ
ْؿ َطَؾْقفِ »: َقاَل ، اهلل َوإَِذا َدَطاَك ، إَِذا َلِؼقَتُف َفَسؾِّ

ْتفُ  َوإَِذا َطَطَس َفَحِؿَد ، َوإَِذا اْسَتـَْصَحَؽ َفاْكَصْح َلفُ ، َفَلِجْبفُ  َوإَِذا َمِرَض ، اهللَ َفَسؿِّ
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بِْعفُ   .«َفُعْدُه َوإَِذا َماَت َفاتَّ

 .ڤلؾؿػضقل وهق سعد ابـ أبل وقاص  ملسو هيلع هللا ىلصطقادة الػاضؾ وهق الـبل : ّفُٔ

 .كثقًرا ملسو هيلع هللا ىلصوهذا الػعؾ قد حصؾ مـ الـبل 

 .الَْٔد مً غالًما ملسو هيلع هللا ىلص الييب عاد فكد

 :كؿا يف صحقح اإلمام البخاري 

 : َقاَل ، ڤمـ حديث َأَكٍس 
َّ
، َفَؿِرَض ، ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن ُغالٌَم َيُفقِديٌّ َيْخُدُم الـَّبِل

 
 
َفـََظَر إَِلك َأبِقِف َوُهَق ِطـَْدُه ، «َأْسِؾؿْ »: َفَؼاَل َلفُ ، َفَؼَعَد ِطـَْد َرْأِسفِ ، َيُعقُدهُ  ملسو هيلع هللا ىلصَفَلَتاُه الـَّبِل

 ، َفَلْسَؾؿَ ، ملسو هيلع هللا ىلصَأصِْع َأَبا الَؼاِسِؿ : َفَؼاَل َلفُ 
 
ِف »: َوُهَق َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلصَفَخَرَج الـَّبِل الَحْؿُد لِؾَّ

ـَ الـَّارِ   .(1)«الَِّذي َأْكَؼَذُه ِم

 .األىصاز مً زداًل ملسو هيلع هللا ىلص الييب ّعاد

 :كؿا يف مسـد اإلمام أحؿد 

  ،ڤ مـ حديث َأكَسٍ 
َّ
ـْ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِل اِر َيُعقُدهُ  َدَخَؾ َطَؾك َرُجٍؾ مِ ، بَـِل الـَّجَّ

  َفَؼاَل َلُف َرُسقُل 
ِ
َّٓ : ُقْؾ ، َيا َخاُل »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ؟ َفَؼاَل : َفَؼاَل  «اهللُ  َٓ إِلََف إِ َأَو َخاٌل َأكَا َأْو َطؿٌّ

 
 
َّٓ ُهقَ : ُقْؾ : َفَؼاَل َلفُ ، «َٓ بَْؾ َخاٌل »: ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِل  .(2) «َكَعؿْ »: َخْقٌر لِل؟ َقاَل : َقاَل ، َٓ إَِلَف إِ

 .ڤ عبادٗ بً ضعد ملسو هيلع هللا ىلص الييب ّعاد

 :كؿا يف الصحقحقـ

  مـ حديث َطْبدِ 
ِ
ـِ ُطَؿَر  اهلل ـُ ُطَباَدَة َشْؽَقى َلفُ  اْشَتَؽك َسْعدُ : َقاَل ، ڤْب ، ْب

 
 
ـِ  َيُعقُدُه َمَع َطْبدِ  ملسو هيلع هللا ىلصَفَلَتاُه الـَّبِل ْحَؿ ـِ َطْقٍف  الرَّ ـِ َأبِل َوقَّاصٍ  َوَسْعدِ ، ْب ، ْب
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  َوَطْبدِ 
ِ
ـِ َمْسُعقٍد  اهلل ا َدَخَؾ َطَؾْقِف َفَقَجَدُه فِل َغاِشَقِة َأْهؾِفِ ، ڤْب َقْد »: َفَؼاَل ، َفَؾؿَّ

  َٓ َيا َرُسقَل : َقاُلقا «َقَضك
ِ
 ، اهلل

 
 ، ملسو هيلع هللا ىلصَفَبَؽك الـَّبِل

ِّ
ا َرَأى الَؼْقُم ُبَؽاَء الـَّبِل  ملسو هيلع هللا ىلصَفَؾؿَّ

ـِ  إِنَّ َأَٓ َتْسَؿُعقَن »: َفَؼاَل ، َبَؽْقا ُب ِبَدْمِع الَعْق ـْ ، َوَٓ بُِحْزِن الَؼْؾِب ، اهللَ َٓ ُيَعذِّ
َوَلؽِ

ُب بَِفَذا ُب بُِبَؽاِء َأْهِؾِف َطَؾْقفِ ، َأْو َيْرَحؿُ  - َوَأَشاَر إَِلك لَِساكِفِ  - ُيَعذِّ  «َوإِنَّ الَؿقَِّت ُيَعذَّ

 .(1)«َوَيْحثِل بِالت َراِب ، بِالِحَجاَرةِ َوَيْرمِل ، َيْضِرُب فِقِف بِالَعَصا»: ڤَوَكاَن ُطَؿُر 

 .ڤ ابيتُ ابً ملسو هيلع هللا ىلص الييب ّعاد

 :كؿا يف الصحقحقـ

ـُ َزْيٍد  ُأَساَمةُ  مـ حديث  : َقاَل ، ڤْب
ِّ
إَِلْقِف إِنَّ اْبـًا لِل  ملسو هيلع هللا ىلصَأْرَسَؾِت اْبـَُة الـَّبِل

الَمَ ، َفْلتِـَا، ُقبَِض  ِف َما َأَخَذ إِنَّ »: َوَيُؼقُل ، َفَلْرَسَؾ ُيْؼِرُئ السَّ َوُكؾ  ، َوَلُف َما َأْطَطك، لِؾَّ

ك َفَؼاَم ، َفَلْرَسَؾْت إَِلْقِف ُتْؼِسُؿ َطَؾْقِف َلَقْلتَِقـََّفا، «َوْلَتْحَتِسْب ، َفْؾَتْصبِرْ ، ِطـَْدُه بَِلَجٍؾ ُمَسؿًّ

ـُ ُطَباَدةَ  َوَمَعُف َسْعدُ  ـُ َجَبؾٍ  َوَمَعاذُ ، ْب  ، ْب
 
ـُ َكْعٍب  َوُأَبل ـُ َثابٍِت َوِرَجاٌل  دُ َوَزيْ ، ْب ، ْب

  َفُرفَِع إَِلك َرُسقلِ 
ِ
 َوكَْػُسُف َتَتَؼْعَؼعُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

 
بِل ٌـّ : َقاَل  - الصَّ  - َحِسْبتُُف َأكَُّف َقاَل َكَلكََّفا َش

  َيا َرُسقَل : َفَؼاَل َسْعدٌ ، َفَػاَضْت َطْقـَاهُ 
ِ
اهللُ  َهِذِه َرْحَؿٌة َجَعَؾَفا»: َما َهَذا؟ َفَؼاَل ، اهلل

َؿا َيْرَحؿُ ، فِل ُقُؾقِب ِطَباِدهِ  َحَؿاءَ  َوإِكَّ ـْ ِطَباِدِه الرُّ  .(2)«اهللُ ِم

 .ومع أقاربف، اهلل طؾقفؿ مع أصحابف رضقان ملسو هيلع هللا ىلصففذا هق شلن الـبل 

 .«طام حجة القداع»: قْلُ

 .أي يف العام الذي كان فقف حجة القداع

، الصالة الشريػة طؾك صاحبفا أفضؾوهق يف السـة العاشرة مـ الفجرة الـبقية 
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 .وأتؿ التسؾقؿ

 .يف مؽة ڤبـ أبل وقاص  وكان مرض سعد

ـْ َوَجٍع اْشَتدَّ بِل»: قْلُ  .«ِم

 .ڤ، حتك أشرف طؾك الفالك، أي مـ مرض

  َيا َرُسقَل : َفُؼْؾُت »: قْلُ
ِ
 .«اهلل

 .سمال أهؾ العؾؿ طؿا ُيشؽؾ طؾقف مـ الؿسائؾ: ّفُٔ

أو ، اهلل  الشؽقى لؾخؾؼ إذا لؿ يؼرتن هبا سخط طؾكمشروطقة : ّفُٔ

 .طؾك قدره وقضائف

ـْ اْلَقَجِع َما َتَرى»: قْلُ  .«َقْد َبَؾَغ بِل ِم

، ومـ الضعػ، وإسؼام، بقان ما قد يعرتي اإلكسان مـ إمراض: فُٔ

، وهذا إذا صرب طؾقفا 7اهلل  وهذا كؾف يف مقزان حسـاتف طـد، ومـ الشدة

 .اهلل  يحصؾ مـف تسخط طؾك أقداروإذا لؿ 
 بذْٚ٘؟ أّ، االستظاب َع ٜهٕٛ األدش ٌٖ بٝإ 

 :اختؾػ أهؾ العؾؿ يف ذلؽ إلك أققال

أم يحصؾ لف إجر ، اهلل  هؾ يمجر الؿريض إذا احتسب إجر طؾك

 .حتك بدون آحتساب

ولؽـ مع آحتساب يؽقن ، والذي يظفر أكف يمجر حتك وإن لؿ يحتسب

 .ويزيد أجره طؾك ذلؽ، اهلل  أطظؿ طـدأجره 

 .رحؿة لؾؿسؾؿقـ اهلل  وإمراض مـ الؽػارات التل جعؾفا

 .وترفع بف أثام، فقصقب اإلكسان الؿرض فتؽػر بف الذكقب والؿعاصل
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 :الصحٔحني يف ننا

  :ڤ مـ حديث َأبِل ُهَرْيَرةَ 
ِّ
ـِ الـَّبِل ـْ ، َما ُيِصقُب الُؿْسِؾؿَ »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَط ِم

ْقَكِة ُيَشاُكَفا، َوَٓ َهؿٍّ َوَٓ ُحْزٍن َوَٓ َأًذى َوَٓ َغؿٍّ ، َكَصٍب َوَٓ َوَصٍب  َّٓ ، َحتَّك الشَّ إِ

رَ  ـْ َخَطاَياهُ  َكػَّ  .(1)«اهللُ بَِفا ِم

 .«َوَأَكا ُذو َمالٍ »: قْلُ

 .طؾك العبد اهلل  بـعؿة التحدث: فُٔ

 .[22: الضحك] ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ﴿: يف كتابف العزيز اهلل  كؿا قال

اهلل  كؿا قال، ويحرم طؾقف أن يػتخر بذلؽ وإكؿا الذي يـؽر طؾك العبد

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ﴿: مخرًبا لـا طـ حال قارون

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

 .[45: الؼصص] ﴾ڦ

 .بؿعـك صاحب: وذو

 .«َوٓ َيرُِثـِل إَّٓ اْبـَةٌ »: قْلُ

 .إٓ ابـة واحدة فؼط ڤلؿ يؽـ لسعد ، أي يف ذلؽ الحقـ

 .وأن يتصدق بالثؾثقـ، أن يبؼل لفا الثؾث مـ مالف فؼط ڤفلراد 

7 ولؽـ أراد أن يقصل، حرص أن ٓ يحرم ابـتف مـ الؿقراث ڤأكف : ّفُٔ

 .لظـف أن القصقة جائزة

ُق بُِثُؾَثْل َمالِل؟ َقاَل »: قْلُ  .«ٓ: َأَفَلَتَصدَّ

القرثة  حتك يجقزها، بالثؾثقـ لردت القصقة إلك الثؾث فؼط ڤولق تصدق 
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 .ويرضقن بذلؽ

 .وٓ إثؿ، فال مـؽقر طؾقف، وأما إذا تصدق يف حقاتف

 .ملسو هيلع هللا ىلص الييب علُٔ ٓيهس ّمل، نلُ مبالُ تصدم قد ڤ الصدٓل بهس أبا فإٌ

 :كؿا يف ســ أبل داود 

ـَ اْلَخطَّاِب  ُطَؿرَ  مـ حديث   َأَمَرَكا َرُسقُل »: َيُؼقُل  ڤ، ْب
ِ
َيْقًما َأْن  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

َق  ًٓ ِطـِْدي، َكَتَصدَّ ، اْلَقْقَم َأْسبُِؼ َأَبا َبْؽٍر إِْن َسَبْؼُتُف َيْقًما: َفُؼْؾُت ، َفَقاَفَؼ َذلَِؽ َما

  َفَؼاَل َرُسقُل ، بِـِْصِػ َمالِل َفِجْئُت 
ِ
َْهِؾَؽ؟»: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ِٕ ، مِْثَؾفُ : ُقْؾُت ، «َما َأْبَؼْقَت 

  َفَؼاَل َلُف َرُسقُل ، بُِؽؾِّ َما ِطـَْدهُ  ڤَوَأَتك َأُبق َبْؽٍر : َقاَل 
ِ
َما َأْبَؼْقَت »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

َْهِؾَؽ؟ ٍء َأَبًدا: ُقْؾُت ، اهلَل َوَرُسقَلفُ  َأْبَؼْقُت َلُفؿُ : َقاَل  «ِٕ
ْ
 .(1)«َٓ ُأَسابُِؼَؽ إَِلك َشل

 .أو بعد الؿقت، طـد الؿقت وإكؿا الؿراد بالصدقة هـا التل تؽقن بؿعـك القصقة

 .اهلل طؾقفؿ يتـافسقن طؾقفا ولفذا كان السؾػ الصالح رضقان7 فضقؾة القصقة: ّفُٔ

 .«ٓ»: لف ملسو هيلع هللا ىلصوهذا مـ ققل الـبل ، إكؽار الؿـؽر: ّفُٔ

ْطُر َيا َرُسقَل : ُقْؾُت »: قْلُ ؟ َفالشَّ
ِ
 .«اهلل

 .أي الـصػ

 .مـ الشلءويليت بؿعـك الجزء ، يليت بؿعـك الـصػ: والشطر

 :كؿا يف صحقح اإلمام مسؾؿ 

َْشَعِريِّ  ْٕ   َقاَل َرُسقُل : َقاَل  ڤ مـ حديث َأبِل َمالٍِؽ ا
ِ
الطُُّفقُر »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

يَؿانِ  ِف َتْؿأَلُ اْلِؿقَزانَ ، َشْطُر اإْلِ ِف َتْؿَمَنِ  َوُسْبَحانَ ، َواْلَحْؿُد لِؾَّ  َواْلَحْؿُد لِؾَّ
ِ
َأْو  - اهلل

                                                                                       

(، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل رحؿف اهلل برقؿ 2545أخرجف اإلمام أبق داود يف ســف ) (1)

 (، وحسـف اإلمام إلباين رحؿف اهلل تعالك يف صحقح أبل داود. 655)
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َْرضِ َما  - َتْؿأَلُ  ْٕ َؿاَواِت َوا ـَ السَّ اَلُة ُكقرٌ ، َبْق ْبُر ِضَقاءٌ ، َوالصَّ َدَقُة ُبْرَهاٌن َوالصَّ ، َوالصَّ

ٌة َلَؽ َأْو َطَؾْقَؽ   .(1)«ُكؾُّ الـَّاِس َيْغُدو َفَبايٌِع َكْػَسُف َفُؿْعتُِؼَفا َأْو ُمقِبُؼَفا، َواْلُؼْرآُن ُحجَّ

فالطفقر هق 7 الؿعـك الجزءولؽـ ، لقس هق الـصػ: فالؿراد بالشطر هـا

 .جزء مـ اإليؿان

، ثؿ بعد الشطر، ٕكف ذكر الثؾثقـ، أكف أراد الـصػ: ولؽـ ففؿ مـ سقاق الحديث

 .والذي بقـ الثؾثقـ والثؾث وهق الـصػ، ذكر الثؾث

 .«ٓ: َقاَل »: قْلُ

 .ذلؽ ملسو هيلع هللا ىلصأي أكؽر طؾقف الـبل 

 .«َوالثُُّؾُث َكثِقرٌ ، الثُُّؾُث : َفالثُُّؾُث َقاَل : ُقْؾت»: قْلُ

 .ولؽـ مع ذلؽ الثؾث كثقر، أي يجقز لؽ أن تتصدق بالثؾث

 .لف العؾة مـ ذلؽ يف الحديث بعد ذلؽ ملسو هيلع هللا ىلصثؿ بقـ الـبل 

 .ما طؾقف اإلسالم مـ حػظ إمقال ٕصحاهبا: ّفُٔ

أن كػؼة الرجؾ طؾك مـ يجب طؾقف الـػؼة طؾقفؿ أولك وأوجب مـ : ّفُٔ

 .كػؼتف طؾك الغقر

، بلي كقع مـ أكقاع الحقؾ، ٓ يجقز أن ُيحرم اإلكسان مؿا هق لف حؼوأكف 

 .وٓ سقؿا ما يؼقم بف البعض مـ القصايا وقصدهؿ حرمان القرثة مـ حؼفؿ

 .جقاز القصقة بالثؾث: ّفُٔ

 .إٓ أن بعض أهؾ العؾؿ جقزها يف حؼ مـ لقس لف وارث

كؿا قال ذلؽ ، عفعؾقف ان يـؼص مـ الثؾث إلك الرب، وأما مـ كان لف وارث
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 .ڤأو يـؼص إلك الخؿس كؿا هق ققل أبل بؽر الصديؼ ، ڤابـ طباس 

ػقَن الـَّاَس »: قْلُ ـْ َأْن َتَذَرهْؿ طاَلًة َيَتَؽػَّ  .«إِكََّؽ َأْن َتَذَر وَرَثَتَؽ َأغـقاَء خقٌر م

 .بـؼقصة وٓ، أن حػظ إمقال لؾقرثة لقس بعقب: فُٔ

 .لؾؼاطدة الؿعروفة طـد الـاس، أن إقربقـ أولك بالؿعروف: ّفُٔ

 :ويدل طؾك ذلؽ ما جاء يف الصحقحقـ

ـَ َمالٍِؽ  مـ حديث َأَكَس  َأْكَثَر إَْكَصاِر  ڤ َكاَن َأُبق َصْؾَحةَ »: َيُؼقُل ، ڤْب

ـْ كَْخؾٍ 
ًٓ مِ ، ُمْستَْؼبَِؾَة الَؿْسِجدِ َوَكاَكْت ، َوَكاَن َأَحب  َأْمَقالِِف إَِلقِْف بَْقُرَحاءَ ، بِاْلَؿِديـَِة َما

  َوَكاَن َرُسقُل 
ِ
ـْ َماٍء فِقَفا َصقٍِّب  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ا ُأكِْزَلْت َهِذِه : َقاَل َأَكٌس ، َيْدُخُؾَفا َوَيْشَرُب مِ َفَؾؿَّ

َقاَم َأبُق َصْؾَحَة إَِلك  [61: آل طؿران] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ﴿: أَيةُ 

  َرُسقلِ 
ِ
  َيا َرُسقَل : َفَؼاَل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ِ
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿: َيُؼقُل  اهلَل  إِنَّ ، اهلل

 بَْقُرَحاءَ  [61: آل طؿران] ﴾پ پپ
َّ
َأْرُجق ، َوإِكََّفا َصَدَقٌة لِؾَّفِ ، َوإِنَّ َأَحبَّ َأْمَقالِل إَِلل

َها َوُذْخَرَها ِطـْدَ    بِرَّ
ِ
 َحْقُث َأَراكَ  َفَضْعَفا َيا َرُسقَل ، اهلل

ِ
  َرُسقُل  َفَؼاَل : َقاَل ، اهللُ  اهلل

ِ
اهلل

َوإِكِّل َأَرى َأْن ، َوَقْد َسِؿْعُت َما ُقْؾَت ، َذلَِؽ َماٌل َرابٌِح ، َذلَِؽ َماٌل َرابٌِح ، بٍَخ »: ملسو هيلع هللا ىلص

ـَ    َأْفَعُؾ َيا َرُسقَل : َفَؼاَل َأبُق َصْؾَحةَ  «َتْجَعَؾَفا فِل إَْقَربِق
ِ
َفَؼَسَؿَفا َأبُق َصْؾَحَة فِل َأَقاِربِِف ، اهلل

فِ َوبَـِل  ـُ َيْحقَك َوَقاَل َيْحقَك، َتابََعُف َرْوٌح ، َطؿِّ ـْ َمالٍِؽ : َوإِْسَؿاِطقُؾ ، ْب  .(1)«َرايٌِح » َط

 .أن التصدق طؾك الـاس مع حاجة إبـاء يعترب مـ ضعػ اإليؿان: فُٔ

 .ٜعٍٛ مبٔ بايبذء أَش ملسو هيلع هللا ىلص فايٓيب 

 :كؿا يف الصحقحقـ

ـِ ِحَزاٍم  مـ حديث َحؽِقؿِ   ، ڤْب
ِّ
ـِ الـَّبِل ـَ »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَط الَقُد الُعْؾَقا َخْقٌر ِم

                                                                                       

 (.665)(، واإلمام مسؾؿ يف صحقحف 2752أخرجف اإلمام البخاري يف صحقحف ) (1)



 
264 

 

  4/جإفــادة ذوي األفهـــام بشرح عمدة األحكام

 

ْػَؾك ـْ َتُعقُل ، الَقِد السُّ ـْ َضْفرِ ِغـًك، َواْبَدْأ بَِؿ َدَقِة َط ـْ َيْسَتْعِػْػ ، َوَخْقُر الصَّ َوَم

فُ  ـِ ُيْغـِفِ ، اهللُ  ُيِعػَّ ـْ َيْسَتْغ  .(1)«اهللُ  َوَم

 :وجاء يف ســ الـسائل 

 مـ حديث 
ِّ
  َقِدْمـَا اْلَؿِديـََة َفنَِذا َرُسقُل »: َقاَل  ،ڤ َصاِرٍق اْلُؿَحاِربِل

ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـْ َتُعقُل ، َيُد اْلُؿْعطِل اْلُعْؾَقا»: َقائٌِؿ َطَؾك اْلِؿـَْبِر َيْخُطُب الـَّاَس َوُهَق َيُؼقُل  : َواْبَدْأ بَِؿ

َؽ   .ُمْخَتَصرٌ  (2)«َأْدَكاكَ ، َأْدَكاكَ ُثؿَّ ، َوَأَخاكَ ، َوُأْخَتَؽ ، َوَأَباكَ ، ُأمَّ

 .فنن تؽػػ الـاس مذلة7 فضقؾة آستغـاء طـ الـاس: فُٔ

ـٍ طـفؿ أحبقه: وطادة الـاس ومـ رأوه يتطؾع إلك ، أهنؿ مـ رأوه مستغ

 .أمقالفؿ ويتشرف لفا أبغضقه

أمقال  ولفذا كان الرسؾ وإكبقاء طؾقفؿ الصالة والسالم مـ أزهد الـاس طـ

 .الـاس

ومع ذلؽ لؿ يلخذوا مـفؿ شقًئا مـ ، ففؿ أزهد الـاس طـ أمقال الـاس

وتحذيرهؿ ، وطبادتف وصاطتف اهلل  إلك تقحقد، إجقر طؾك دطقهتؿ لفؿ

 .ومـ سائر الذكقب والؿعاصل، ومـ البدع، ومـ الؽػر، مـ الشرك بف

وهل كامؾة مقفقرة لفؿ يقم ، يف تبؾقغفؿ رسالتف اهلل  فلجقرهؿ طؾك

 .اهلل  الؼقامة طـد

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ﴿: يف كتابف العزيز اهلل  كؿا يؼقل
                                                                                       

 (.2837(، واإلمام مسؾؿ يف صحقحف )2714أخرجف اإلمام البخاري يف صحقحف ) (1)

(، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل رحؿف اهلل برقؿ 1631أخرجف اإلمام الـسائل يف ســف ) (2)

(، وقال فقف: هذا حديث صحقح وهق مـ إحاديث التل ألزم الدارقطـل البخاري ومسؾؿا أن 612)

 يخرجاه. وصححف اإلمام إلباين رحؿف اهلل تعالك يف صحقح الـسائل.
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 .[287: يقسػ] ﴾ڀ

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ﴿: اهلل  ويؼقل

 .[66: الػرقان] ﴾ٿ

حب خب مب ىب يبجت حت خت مت ىت ﴿: أيًضا يف كتابف العزيز اهلل  ويؼقل

 .[286: الشعراء] ﴾يت جث

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ﴿: يف كتابف العزيز اهلل  ويؼقل

 .[54-55: ص] ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ﴿: اهلل  ويؼقل

 .[34-35: محؿد] ﴾ۈ ٴۇ ۋ

ـْ ُتـِْػَؼ َكَػَؼًة َتْبَتِغل بَِفا َوْجفَ »: قْلُ  إَّٓ ُأِجْرَت بَِفا وإكََّؽ َل
ِ
 .«اهلل

 .فضؾ الـػؼة: فُٔ

 .شرط اإلخالص لؼبقل العؿؾ مـ صاحبف: ّفُٔ

 .ملسو هيلع هللا ىلصمتبًعا لسـة كبقف ، ٓ يؼبؾ مـ إطؿال إٓ ما كان خالًصا لقجفف اهلل  فنن

 .إثبات صػة القجف هلل : ّفُٔ
 .وهق مـ الصػات الذاتقة الخربية

 .[55: الؼصص] ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ﴿: اهلل  كؿا قال

 .أي إٓ ذاتف الؿتصػة بالقجف 
 .[14: الرحؿـ] ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴿: يف كتابف العزيز اهلل  وققل

 .أي ذاتف الؿتصػة بالقجف 
 :وكؿا جاء يف ســ اإلمام الـسائل 

اِئِب  مـ صريؼ َطَطاءُ  ـُ السَّ ـْ َأبِقفِ ، ْب ارُ  َصؾَّك: َقاَل ، َط ـُ َياِسرٍ  بِـَا َطؿَّ  ڤ ْب
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اَلةَ : َفَؼاَل َلُف َبْعُض اْلَؼْقمِ ، َفَلْوَجَز فِقَفا، َصاَلةً  ْػَت َأْو َأْوَجْزَت الصَّ : َفَؼاَل ، َلَؼْد َخػَّ

ا َطَؾك َذلَِؽ  ـْ َرُسقلِ ، َأمَّ
َـّ مِ   َفَؼْد َدَطْقُت فِقَفا بَِدَطَقاٍت َسِؿْعُتُف

ِ
ا َقاَم ، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َفَؾؿَّ

ـْ َكْػِسفِ  ٌّ َغْقَر َأكَُّف َكـَك َط
ـَ اْلَؼْقِم ُهَق ُأَبل

َطاءِ ، َتبَِعُف َرُجٌؾ مِ ـِ الد  ُثؿَّ َجاَء ، َفَسَلَلُف َط

ُفؿَّ بِِعْؾِؿَؽ اْلَغْقَب »: َؼْقمَ َفَلْخَبَر بِِف الْ  َأْحقِـِل َما َطِؾْؿَت ، َوُقْدَرتَِؽ َطَؾك اْلَخْؾِؼ ، الؾَّ

ـِل إَِذا َطِؾْؿَت اْلَقَفاَة َخْقًرا لِل، اْلَحَقاَة َخْقًرا لِل ُفؿَّ َوَأْسَلُلَؽ َخْشَقَتَؽ ِفل  ،َوَتَقفَّ الؾَّ

َفاَدةِ  َضا َواْلَغَضِب َوَأْسَلُلَؽ ، اْلَغْقِب َوالشَّ ل الرِّ
َوَأْسَلُلَؽ اْلَؼْصَد ِفل ، َكِؾَؿَة اْلَحؼِّ فِ

َٓ َيـَْػُد ، اْلَػْؼرِ َواْلِغـَك َٓ َتـَْؼطِعُ ، َوَأْسَلُلَؽ َكِعقًؿا  ـٍ  َة َطْق َوَأْسَلُلَؽ ، َوَأْسَلُلَؽ ُقرَّ

َضاَء َبْعَد اْلَؼَضاءِ  َة الـََّظرِ إَِلك ، َؿْقِت َوَأْسَلُلَؽ َبْرَد اْلَعْقِش َبْعَد الْ ، الرِّ َوَأْسَلُلَؽ َلذَّ

ةٍ ، َوْجِفَؽ  اَء ُمِضرَّ ل َغْقرِ َضرَّ
ْقَق إَِلك لَِؼائَِؽ فِ ةٍ ، َوالشَّ َٓ فِْتـٍَة ُمِضؾَّ ـَّا  ،َو ُفؿَّ َزيِّ الؾَّ

يَؿانِ  ـَ ، بِِزيـَِة اإْلِ  .(1)«َواْجَعْؾـَا ُهَداًة ُمْفَتِدي

 .«الـظر إلك وجفؽوأسللؽ لذة »: ملسو هيلع هللا ىلصققلف : والشاهد مـف

 :بايزات ايٛد٘ فظش َٔ سهِ بٝإ 

 .أو الثقاب، ومـ فسر القجف بالذات أو اإلحسان

ووافؼ الجفؿقة ، اهلل  وسؾؽ سبقؾ الؿعطؾة لصػات، فؼد أبعد الـجعة

 .يف هذا الؿقصـ

، طؾك ما يؾقؼ بف تعالك صػة ثابتة هلل : ومؿا يدل طؾك أن صػة القجف

 .وٓ تحريػ، وٓ تؿثقؾ، وٓ تؽققػ، تعطقؾوٓ ، مـ غقر تشبقف

 .اهلل  استعاذ بقجف ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل 
                                                                                       

(، وصححف اإلمام إلباين رحؿف اهلل تعالك يف صحقح الـسائل، 2386أخرجف اإلمام الـسائل يف ســف ) (1)

 (.1764ويف الؿشؽاة برقؿ )
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 :كؿا يف صحقح اإلمام البخاري 

ا كََزَلْت َهِذِه أَيةُ »: َقاَل ، ڤاهلل  بـ طبد مـ حديث َجابِرٍ  ہ ہ ہ ھ ﴿: َلؿَّ

  َقاَل َرُسقُل ، [56: إكعام] ﴾ھ ھ ھ ے ے ۓ
ِ
، «َأُطقُذ ِبَقْجِفَؽ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

﮴ ﴿: َقاَل  ﮳  ﮲  ﮸ ﴿ «َأُطقُذ ِبَقْجِفَؽ »: َقاَل ، [56: إكعام] ﴾ۓ ﮶  ﮷  ﮵

﮻﮼ ﮺    َقاَل َرُسقُل  [56: إكعام] ﴾﮹ 
ِ
 .(1)«- َأْو َهَذا َأْيَسرُ  - َهَذا َأْهَقنُ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

مخرج : شرك أكرب: اهلل  وآستعاذة بالؿخؾقق يف شلء ٓ يؼدر طؾقف إٓ

 .ومخؾد لف يف كار جفـؿ، لجؿقع طؿؾف السابؼ ومحبط، لصاحبف مـ مؾة اإلسالم

، اهلل  استعاذ بصػة مـ صػات ملسو هيلع هللا ىلصفدل هذا الحديث طؾك أن الـبل 
 .وهل صػة القجف

 .«َحتَّك َما َتْجَعُؾ فِل فِل اْمَرَأتَِؽ »: قْلُ

أن اإلكسان يجعؾ ويـاول الؾؼؿة مـ الطعام : ففؿ بعضفؿ مـ هذا الحديث

 .لقس فقف دٓلة طؾك ذلؽوهذا الحديث ، يف فؿ امرأتف

 .حتك ما يطعؿ الؿرء زوجتف: ولؽـ معـك الحديث

، إٓ أكف يمجر طؾك ذلؽ، وٓ يحتسب هذا الشلء، مع أكف قد ٓ يستحضر

ٕكف جؿع بقـ  7اهلل  ومع احتسابف لألجر يؽقن أجره أطظؿ وأكثر طـد

وطبادة ، طبادة اإلصعام والـػؼة طؾك إهؾ والزوجة وإقارب: طبادتقـ

 .طؾك ذلؽ اهلل  آحتساب لألجر مـ

 .أن اإلكسان يمجر طؾك القاجب مـ إطؿال: ّفُٔ

 .ومع ذلؽ يؽقن لف أجر طظقؿ طؾك ذلؽ، فالـػؼة طؾك الؿرأة واجبة طؾك زوجفا
                                                                                       

 (.7515أخرجف اإلمام البخاري يف صحقحف ) (1)
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 .فضؾ الـػؼات: ّفُٔ

حتك لق أفردت يف جزء 7 طدة آيات يف شلن الـػؼات اهلل  وقد بقـ

 .إمقر الحسـةمستؼؾ لؽان ذلؽ مـ 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ﴿: يف سقرة البؼرة اهلل  كؿا قال

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ 

ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

﮳  ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸  ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ﮲

﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿﯀ ﯁       

           ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

مب ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ىب يب

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ گ 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲﮳ ﮴ 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې 

ۆئ ۆئ ۈئ  ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ۈئ ېئ
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ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

ڱڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 

ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ 

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ٱ ٻائ ەئ ەئ

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 

ۓ ﮲﮳ ﮴ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 

ۉ ې ې ېې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 

ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 

 .[152 - 151 : البؼرة] ﴾ يئ جب حب خب مب

ُػ َبْعَد َأْصَحاِبل؟ َيا َرُسقَل : ُقْؾُت : َقاَل »: قْلُ  ُأَخؾَّ
ِ
 .«اهلل

 أي هؾ أبؼك يف مؽة وأمقت فقفا مخؾًػا ٕصحابل؟
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ـْ ُتَخؾََّػ : َقاَل »: قْلُ َؽ َل  .«إكَّ

حتك بعد ، طاش بعد ذلؽ ڤفنن سعًدا 7 ملسو هيلع هللا ىلصوهذا مـ دٓئؾ كبقة الـبل 

 .ملسو هيلع هللا ىلصمقت الـبل 

 .وأكف سقعقش بعد هذا الؿرض، سقعافقف اهلل  أخربه بلن ملسو هيلع هللا ىلصفنن الـبل 

 إَّٓ اْزَدْدت بِِف َدَرَجًة َوِرْفَعةً  َفَتْعَؿَؾ َطَؿالً َتْبَتِغل بِِف َوْجفَ »: قْلُ
ِ
 .«اهلل

سبب لرفع وأكف ، واإلخالص فقف، والتزود مـف، فضقؾة العؿؾ الصالح: فُٔ

 .الدرجات

مب ىب يب جت حت خت مت ىت ﴿: يف كتابف العزيز اهلل  كؿا قال

 .[22: الؿجادلة] ﴾يتجث مث ىث يث حج

 .كثرة الُخطا إلك الؿساجد: ومـفا

 :كؿا يف صحقح اإلمام مسؾؿ 

  َأنَّ َرُسقَل  ،ڤ مـ حديث َأبِل ُهَرْيَرةَ 
ِ
َٓ َأُدلُُّؽْؿ َطَؾك َما »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َأ

َرَجاِت؟، بِِف اْلَخَطاَيااهللُ  َيْؿُحق  َقاَل  َقاُلقا َبَؾك َيا َرُسقَل  «َوَيْرَفُع بِِف الدَّ
ِ
إِْسَباُغ »: اهلل

اَلةِ ، َوَكْثَرُة اْلُخَطا إَِلك اْلَؿَساِجدِ ، اْلُقُضقِء َطَؾك اْلَؿَؽاِرهِ  اَلِة َبْعَد الصَّ ، َواْكتَِظاُر الصَّ

َباطُ   .(1)«َفَذلُِؽُؿ الرِّ

 .اهلل  سبقؾ الجفاد يف: ومـفا

 :كؿا يف صحقح اإلمام البخاري 

  َقاَل َرُسقُل : َقاَل ، ڤمـ حديث َأبِل ُهَرْيَرَة 
ِ
 »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ِ
ـَ بِاهلل ـْ آَم َم

الَةَ ، َوبَِرُسقلِفِ  ا َطَؾك، َوَأَقاَم الصَّ  َأْن ُيْدِخَؾُف الَجـَّةَ  َوَصاَم َرَمَضاَن َكاَن َحؼًّ
ِ
َجاَهَد ، اهلل

                                                                                       

 (.162) أخرجف اإلمام مسؾؿ يف صحقحف (1)
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 َأْو َجَؾَس فِل َأْرِضِف الَّتِل ُولَِد فِقَفا فِل َسبِقؾِ 
ِ
  َيا َرُسقَل : َفَؼاُلقا، «اهلل

ِ
ُر ، اهلل َأَفالَ ُكَبشِّ

ل الَجـَِّة ِماَئَة َدَرَجةٍ »: الـَّاَس؟ َقاَل 
َها، إِنَّ فِ ـَ فِل َسبِقؾِ  َأَطدَّ   اهللُ لِْؾُؿَجاِهِدي

ِ
َما ، اهلل

ـِ َكَؿا  َرَجَتْق ـَ الدَّ َؿاِء َوإَْرضِ َبْق ـَ السَّ ُف ، َفاْسَلُلقُه الِػْرَدْوَس ، اهللَ  َفنَِذا َسَلْلُتؿُ ، َبْق َفنِكَّ

ـِ  - ُأَراهُ  - َأْوَسُط الَجـَِّة َوَأْطَؾك الَجـَّةِ  ْحَؿ ُر َأْكَفاُر الَجـَّةِ ، َفْقَقُف َطْرُش الرَّ  «َوِمـُْف َتَػجَّ

دُ  ـُ ُفَؾْقٍح  َقاَل ُمَحؿَّ ـْ َأبِق، ْب ـِ : فِ َط ْحَؿ  .(1)«َوَفْقَقُف َطْرُش الرَّ

 :ّالطي٘ الهتاب عله، الصسعٕ العله طلب: ّميَا

مب ىب يب جت حت خت مت ىت يتجث مث ىث ﴿: كؿا يف ققلف تعالك

 .وغقر ذلؽ مـ أسباب رفع الدرجات، [22: الؿجادلة] ﴾يث حج

 .«َوَلَعؾََّؽ َأْن ُتَخؾََّػ »: قْلُ

 .أي ولعؾؽ أن تعقش طؿًرا مديًدا

 .«َوُيَضرُّ بَِؽ آَخُرونَ ، َحتَّك َيـَْتِػَع بَِؽ َأْقَقامٌ »: قْلُ

 ،حتك صار أمقًرا ڤوفعاًل طاش 

 .وهؿ الؿسؾؿقن: فاكتػع بف أققامٌ 

 .وهؿ الؿشركقن والؽػار مـ القفقد والـصارى ومـ إلقفؿ: وأضر بف آخرون

 .ڤ الخطاب بـ طؿر خالفة يف الؿستشاريـ مـ ڤ وقاص أبل بـ سعد وكان

 .وهق طـفؿ راضٍ  ملسو هيلع هللا ىلصمـ الذيـ تقيف طـفؿ الـبل  ڤٕكف 

 :كؿا يف صحقح اإلمام البخاري 

ـِ َمْقُؿقٍن إَْوِديِّ  مـ صريؼ َطْؿِرو ـَ الَخطَّاِب  َرَأْيُت ُطَؿرَ »: َقاَل ، ْب ، ڤْب

  َيا َطْبدَ : َقاَل 
ِ
ـَ ُطَؿرَ  اهلل ـَ َطائَِشَة ، ڤ ْب َيْؼَرُأ »: َفُؼْؾ ، ڤاْذَهْب إَِلك ُأمِّ الُؿْممِـِق

                                                                                       

 (.1468أخرجف اإلمام البخاري يف صحقحف ) (1)
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الَمَ  ُطَؿرُ  ـُ الَخطَّاِب َطَؾْقِؽ السَّ  ، ُثؿَّ َسْؾَفا، ْب
َّ
ـَ َمَع َصاِحَبل ُكـُْت : َقاَلْت ، َأْن ُأْدَف

ا َأْقَبَؾ ، ُأِريُدُه لِـَْػِسل َفأَلُوثَِركَُّف الَقْقَم َطَؾك َكْػِسل َأِذَكْت : َلُف َما َلَدْيَؽ؟ َقاَل : َقاَل ، َفَؾؿَّ

ـَ  َلَؽ َيا َأمِقرَ  ـْ َذلَِؽ الَؿْضَجعِ »: َقاَل ، الُؿْممِـِق
 مِ
َّ
ٌء َأَهؿَّ إَِلل ْ

َفنَِذا ، َما َكاَن َشل

ـُ الَخطَّاِب  َيْسَتْلِذُن ُطَؿرُ : ُثؿَّ ُقْؾ ، ُثؿَّ َسؾُِّؿقا، ُقبِْضُت َفاْحِؿُؾقكِل ، َفنِْن َأِذَكْت لِل، ْب

وكِل إَِلك َمَؼابِِر الؿُ ، َفاْدفِـُقكِل َّٓ َفُرد  ـَ َوإِ َٓ َأْطَؾُؿ َأَحًدا َأَحؼَّ بَِفَذا إَْمِر ، ْسؾِِؿق إِكِّل 

 َرُسقُل 
َ
ـَ ُتُقفِّل ِذي ِء الـََّػِر الَّ َٓ ـْ َهُم

  مِ
ِ
ـِ اْسَتْخَؾُػقا ، َوُهَق َطـُْفْؿ َراضٍ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َفَؿ

ك ُطْثَؿانَ ، َبْعِدي َفُفَق الَخؾِقَػُة َفاْسَؿُعقا َلُف َوَأصِقُعقا َبْقرَ ، َوَصْؾَحةَ ، َوَطؾِقًّا، َفَسؿَّ ، َوالز 

ـِ  َوَطْبدَ  ْحَؿ ـَ َطْقٍف  الرَّ ـَ َأبِل َوقَّاصٍ  َوَسْعدَ ، ْب  .(1)«،...ْب

 :يف صحقحف وأخرجف اإلمام مسؾؿ 

ـِ َأبِل َصْؾَحةَ  مـ صريؼ َمْعَدانَ  ـَ اْلَخطَّاِب  َأنَّ ُطَؿرَ ، ْب ، َخَطَب َيْقَم اْلُجُؿَعةِ ، ڤ ْب

 َفَذَكَر 
َّ
  كَبِل

ِ
َوإِكِّل ، إِكِّل َرَأْيُت َكَلنَّ ِديًؽا كََؼَركِل َثاَلَث كََؼَراٍت : َوَذَكَر َأبَا بَْؽٍر َقاَل ، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

َّٓ ُحُضقَر َأَجؾِل ـْ لُِقَضقَِّع  َوإِنَّ ، َوإِنَّ َأْقَقاًما َيْلُمُروكَـِل َأنَّ َأْسَتْخؾَِػ ، َٓ ُأَراُه إِ اهلَل َلْؿ َيُؽ

َٓ ، دِيـَفُ  َٓ الَِّذي بََعَث بِِف كَبِقَُّف ،  ِخاَلَفتَفُ َو ـَ ، َفنِْن َطِجَؾ بِل َأْمرٌ ، ملسو هيلع هللا ىلصَو َفاْلِخاَلَفُة ُشقَرى بَْق

تَّةِ  ِء السِّ َٓ  َرُسقُل ، َهُم
َ
ـَ ُتُقفِّل ِذي   الَّ

ِ
 .(2)«...َوُهَق َطـُْفْؿ َراضٍ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

 .بـ أبل وقاص فتح الؼادسقة وأيًضا تقلك سعد

، بف أهؾ الشرك والؽػر واإلجرام اهلل  وأذل، اإلسالمفاكتػع بف أهؾ 

 .وطباد الـقران

 .وإكؿا يؽقن اإلكسان سبًبا يف ذلؽ، اهلل  أن الـػع والضر بقد: فُٔ
                                                                                       

 (.2361أخرجف اإلمام البخاري يف صحقحف ) (1)

 (.654أخرجف اإلمام مسؾؿ يف صحقحف ) (2)



             

 273 البيوع كتاب
 

ُفؿَّ َأْمِض َْٕصَحابِل ِهْجَرَتُفؿْ »: قْلُ  .«الؾَّ

وهذا ، وحرصف الشديد طؾك كػعفؿ، ڤٕصحابف  ملسو هيلع هللا ىلصدطقة الـبل : فُٔ

 .اهلل  وكرم أخالقف صؾك، معدكفيدل طؾك كبؾ 
ولؿا ، وذلؽ لؿـ ُرجل أن تستجاب فقف الدطقة، الدطاء لؾصالحقـ: ّفُٔ

 .فقفا مـ زيادة إلػة والؿحبة بقـ الـاس

ًٓ وآخًرا، وحده أن إمر هلل : ّفُٔ  .فنذا أراد أن يتؿ شقًئا أتؿف7 أو

 .إٓ لحاجة، اإلكسان مـفأكف ٓ يشرع الرجقع إلك البؾد الذي هاجر : ّفُٔ

 .وإذا طاد لحاجة مـ حاجاتف بعد قضاء الحاجة يخرج مـفا بعد ثالث أيام فؼط

 .أجؿعقـ ڤوأصحابف ، ملسو هيلع هللا ىلصكؿا كان يػعؾ ذلؽ الـبل 

: بؼقلف، أضاففؿ إلك كػسف ملسو هيلع هللا ىلصحقث أن الـبل  ڤفضؾ الصحابة : ّفُٔ

 .«أصحابل»

ُهْؿ َطَؾك َأْطَؼابِِفؿْ »: قْلُ  .«َوٓ َتُردَّ

 .حتك الؿؿات اهلل  الدطاء لفؿ بالثبات طؾك ديـ: فُٔ

ـِ اْلَبائُِس َسْعُد »: قْلُ ـُ َخْقَلةَ  َلؽِ  .«ْب

وإٓ ٓ حرج طؾقف ، ولؽـ بمسف مـ حقث أكف مات يف مؽة، ڤهق صحابل 

 .طؾقف اهلل  وإكؿا هق أجؾف الذي كتبف، ٕكف لؿ يتعؿد ذلؽ7 يف ذلؽ

 .وبقـ الؿسؾؿقـ، أكف لق كان مقتف يف بؾد هجرتف ملسو هيلع هللا ىلصومع ذلؽ تحسر طؾقف الـبل 

بـ  طؾك سعد ملسو هيلع هللا ىلصحقث تحسر الـبل ، فضؾ الؿقت يف بؾد الفجرة: ّفُٔ

 .لؿا مات يف مؽة، ڤ خقلة

  َيْرثِل َلُف َرُسقُل »: قْلُ
ِ
ةَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  .«َأْن َماَت بَِؿؽَّ

وبدون  ،ولؽـ بدون اطرتاض طؾك الؼدر، مشروطقة التحسر طؾك شلءٍ : فُٔ
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 .وقدره اهلل  تسخط طؾك قضاء

ْبِع؟»: قْلُ ـْ الثُُّؾِث إَلك الرُّ قا ِم  .«َلْق َأنَّ الـَّاَس َغضُّ

ولؽـ ، أي أن الؽثقر مـ الـاس يتصدققن ويقصقن بالثؾث وهذا أمر مشروع لفؿ

 .لؽان ذلؽ أفضؾ وأحسـ، لق أهنؿ أكؼصقا القصقة والصدقة مـ الثؾث إلك الربع

 .«والثؾث كثقر، الثؾث»: قال ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل ، ذكره بعده هق ما: والسبب يف ذلؽ

  َفنِنَّ َرُسقَل »: قْلُ
ِ
 .«َوالثُُّؾُث َكثِقرٌ ، الثُُّؾُث : َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 .«كبقر»: وجاء يف رواية

وإكؿا أتؿؿـا هـا شرح الحديث ، وقد تؽؾؿـا طؾك أحؽام القصقة بإمس

 .الؿتعؾؼ بذلؽ

 .القصقة بالثؾثمشروطقة : فالحديث إول فقف

 ملسو هيلع هللا ىلصٕن الـبل ، استحباب الغض مـ الثؾث إلك الربع: ويف الحديث أخر

 .تعترب كثقرة بقـ أن القصقة بالثؾث

، طؾك أكف يقصل بالثؾث إذا لؿ يؽـ لف أبـاء يرثقكف: وحؿؾ بعض أهؾ العؾؿ

 .وأن الربع والخؿس يف القصقة يؽقن لؿـ كان لف أبـاء

 والحؿد هلل رب العالؿقـ
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 دايفسا٥ض بابر
 الػرائض باب

 

 [ايَفَسا٥ِِض باُب]

l: 

 .شرطقة بضقابط ،حل إلك مقت مـ الؿال اكتؼال أحؽام يف يبحث طؾؿ :الفسائض

وحتك ٓ تضقع الحؼقق طؾك ، ٕهؿقتفاوذلؽ 7 قسؿتفا اهلل  وقد تقلك

 .أهؾفا

 .وآيات الػراض تؽاد أن تؽقن مجؿقطة فقؿا يليت مـ أيات

ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿: يف كتابف العزيز اهلل  هل ققل: األّىل اآلٓ٘

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ 

 .[4: الـساء] ﴾ٿ

 .وقؾقؾف، يف كثقر الؿال، ففذه أية دلقؾ طؾك أن الؿقراث يف الرجال والـساء

 .أي مؽتقب، اهلل  وأن هذا الؿقراث هق مػروض مـ

گ گ گ ﴿: يف كتابف العزيز اهلل  وهل ققل: ّالجالج٘ الجاىٔ٘ اآلٓ٘

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

﮼  ﮻  ﮺  ﮹  ﮸  ﮷  ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲  ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

                  ﯁  ﯀  ﮿  ﮽﮾ 

 جب  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ جئ حئ مئ ىئ يئ
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

﮳  ﮴ڭ  ﮲  ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

 .[23 - 22 : الـساء] ﴾ې ې ې ې ى ى ائ

 .ما تؼدم مـ أيات مـ ذكر الؿقاريث حدوًدا اهلل  فؿسك

 .وٓ يجقز أن ُتتعدى، يجقز أن ُتضقعٓ : ّاحلدّد

ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ﴿: يف كتابف العزيز اهلل  لؼقل

 .[2: الطالق] ﴾ڄڃ

ٻ  ٱ ٻ ٻ﴿: يف كتابف العزيز اهلل  هل ققل: السابع٘ اآلٓ٘

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

 .[245 : الـساء] ﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

ىئ ىئ ىئ ی ﴿: يف كتابف العزيز اهلل  وهل ققل: اخلامط٘ اآلٓ٘

 .[46: إكػال] ﴾ی ی ی جئحئ مئ ىئ يئ جب حب

 :اإلسخ أطباب بٝإ 

 :أسباب اإلرث ثالثة
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 .الـسب: األّل

 .الـؽاح والؿصاهرة: الجاىٕ

 .ملسو هيلع هللا ىلصكؿا قال ذلؽ الـبل ، القٓء ويؽقن لؿـ أطتؼ: الجالح

 :ايٛسث١ أقظاّ بٝإ 

 .مـ يرث بالػرض: مـفؿ

 .مـ يرث التعصقب: ومـفؿ

 .مـ يرث بالػرض والتعصقب: ومـفؿ
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 دايرنٛز َٔ ايٛازثٕٛربٝإ 

 

 :ٚاإلْاخ ايزنٛس سٝح َٔ ايٛسث١ تكظِٝ بٝإ 

 .الذيـ يرثقن مـ الؿقت ففؿ يـؼسؿقن إلك ذكقر وإكاث

 :عؼش٠ ايزنٛس َٔ ايٛاسثٕٛ 

 .وإن كزل بؿحض الذكقر، آبـ وابـف

 .[22: الـساء] ﴾گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ﴿: لؼقلف تعالك

 .وأب الجد، كلب إب: وإن طؾك بؿحض الذكقر، وإب وأبقه

 .[22: الـساء] ﴾ھ ے ے ۓ ۓ﴿: لؼقلف تعالك

 .أو ٕم، أو ٕب، سقاء كان شؼقًؼا: وإخ مطؾًؼا

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ﴿: اهلل تعالك لؼقل

 .[245 : الـساء] ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ﴿: ولؼقلف تعالك

 .[21: الـساء] ﴾ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ

 .وابـ إخ لغقر أم

 .ٕكف مـ ذوي إرحام7 ٓ يرث أما ابـ إخ ٕم

 .وإن كزل بؿحض الذكقر، وابـف، والعؿ لغقر أم

 :الصحقحقـ يف جاء لؿا

ـِ َطبَّاٍس   ، ڤمـ حديث اْب
ِّ
ـِ الـَّبِل ، َأْلِحُؼقا الَػَرائَِض بَِلْهِؾَفا»: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَط
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َْوَلك َرُجٍؾ َذَكرٍ  ِٕ  .(1)«َفَؿا َبِؼَل َفُفَق 

 .والزوج

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ  ٱ ٻ﴿: لؼقلف تعالك

 ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ٺ
 .[21: الـساء]

 .أو مـ يحؾ محؾف، وهق الؿعتؼ: ذو القٓء

 :لؿا جاء يف الصحقحقـ

َوَلْؿ ، َأنَّ َبِريَرَة َجاَءْت َتْسَتِعقـَُفا فِل كَِتاَبتَِفا: َأْخَبَرْتفُ ، ڤمـ حديث َطاِئَشَة 

ـْ 
ـْ َقَضْت مِ َفنِْن َأَحب قا َأْن ، اْرِجِعل إَِلك َأْهؾِِؽ : َقاَلْت َلَفا َطاِئَشةُ ، ِكَتاَبتَِفا َشْقًئاَتُؽ

َُٓؤِك لِل  َطـِْؽ ِكَتاَبَتِؽ َوَيُؽقَن َو
َ
َْهؾَِفا، َفَعْؾُت ، َأْقِضل

ِ
، َفَذَكَرْت َذلَِؽ َبِريَرُة ٕ

َُٓؤِك َلـَا، إِْن َشاَءْت َأْن َتْحَتِسَب َطَؾْقِؽ : َوَقاُلقا، َفَلَبْقا َفَذَكَرْت ، َفْؾَتْػَعْؾ َوَيُؽقَن َو

  َذلَِؽ لَِرُسقلِ 
ِ
  َفَؼاَل َلَفا َرُسقُل ، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ِ
َؿا الَقَُٓء ، اْبَتاِطل»: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َفَلْطتِِؼل َفنِكَّ

ـْ َأْطَتَؼ    ُثؿَّ َقاَم َرُسقُل : َقاَل  «لَِؿ
ِ
ُشُروًصا  َما َباُل ُأَكاٍس َيْشَترُِصقنَ »: َفَؼاَل ، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

  َلْقَسْت فِل كَِتاِب 
ِ
ـِ اْشَتَرَط َشْرًصا َلْقَس فِل كَِتاِب ، اهلل  َفَؾْقَس َلفُ  َم

ِ
َوإِْن َشَرَط ، اهلل

ٍة َشْرطُ   َأَحؼُّ َوَأْوَثُؼ  ِماَئَة َمرَّ
ِ
 .(2)«اهلل

 

 

  

                                                                                       

 (.2526(، واإلمام مسؾؿ يف صحقحف )5431أخرجف اإلمام البخاري يف صحقحف ) (1)

 (.2687يف صحقحف ) (، واإلمام مسؾؿ1652أخرجف اإلمام البخاري يف صحقحف ) (2)
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  4/جإفــادة ذوي األفهـــام بشرح عمدة األحكام

 

 

 دايٓطا٤ َٔ ايٛازثاتربٝإ 

 

 :وأما القارثات مـ الـساء ففـ سبع

 .وإن كزل أبقها بؿحض الذكقر، آبـوبـت ، البـت

گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ﴿: يف كتابف العزيز اهلل  لؼقل

 ﴾ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ ھھ
 .[22: الـساء]

 .والجدة، وإم

﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁     ﴿: اهلل  لؼقل

 .[22: الـساء] ﴾ 

 .أو ٕم، أو ٕب، شؼقؼة: وإخت مطؾًؼا

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ  ڈ﴿: لؼقلف تعالك

 .[21: الـساء] ﴾ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ

 .والزوجة

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ﴿: اهلل  لؼقل

 ﴾ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ
 .[21: الـساء]

 .والؿعتؼة

 :لؿا جاء يف الصحقحقـ

 .«إكؿا القٓء لؿـ أطتؼ»: وفقف، الؿتؼدم معـا ڤمـ حديث طائشة 
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 :(232 - 2/232) الفكَٕ املخلص يف اهلل حفظُ الفْشاٌ العالم٘ قال
 .هذه جؿؾة القارثقـ مـ الذكقر واإلكاث

ويعرف ذلؽ ، وطـد التػصقؾ يبؾغ الرجال خؿسة طشر وتبؾغ اإلثاث طشًرا

 .واهلل تعالك أطؾؿ، بالتلمؾ والرجقع إلك الؿصادر

 :املكذس٠ ايفشٚض بٝإ 

 .والثؿـ، والثؾثان، والسدس، والثؾث، والربع، الـصػ: الػروض الؿؼدرة ستة

 .اهلل  وذلؽ أهنا مػروضة مـ، ففذه تسؿك فروض
 :ايتعصٝب َع٢ٓ بٝإ 

 .وما بؼل مـ الؿقراث فقسؿك تعصقب

 .ما ورث بغقر هذه الػروض يسؿك تعصقب
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 دٚايصٚدات األشٚاج َرياخربٝإ 

 

 .وجقد القلد أو ولد آبـوالربع مع ، وولد آبـ، ولؾزوج الـصػ مع طدم القلد

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ﴿: لؼقلف تعالك

 ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ
 .[21: الـساء]

 :ٚايجُٔ َع ٚدٛد، ٚيًضٚد١ فأنجش ايشبع َع عذّ ايفشع ايٛاسخ 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ ﴿: لؼقلف تعالك

 .[21: الـساء] ﴾چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ

 .الزوجات إذا تعددت يف الثؿـ أيًضاويشرتكـ 

 :ايٛاسخ بايفشع املشاد بٝإ 

 .بـقف أوٓد الؿقت وأوٓد: والؿراد بالػرع القارث

 :ايٛاسخ األصٌ بٝإ 

 .وأجداده، آباء الؿقت: والؿراد بإصؾ القارث

 :احلٛاػٞ َٔ املشاد بٝإ 

 .إطؿاموما يتػرع مـ ، والعؿات، إطؿام: الؿراد مـ الحقاشل
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 دٚاألدداد اآلبا٤ َرياخ يفرباب 

 

لؼقلف 7 ولؽؾ مـ إب والجد السدس فرضا مع ذكقر القلد وولد آبـ

 .[22: الـساء] ﴾ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸﴿: تعالك

﮹ ﴿: لؼقلف تعالك7 ويرث إب والجد بالتعصقب مع طدم القلد وولد آبـ

﯁ ﯀   ﮿  ﮾  ﮽  ﮼  ﮻  فلضاف الؿقراث إلك إبقيـ ، [22: الـساء] ﴾﮺

 .فؽان لف الباقل تعصقبا، ولؿ يؼدر كصقب إب، وقدر كصقب إم، إب وإم

7 ويرث إب والجد بالػرض والتعصقب معا مع إكاث إوٓد وأوٓد البـقـ

فألقرب : أي7 «فألولك رجؾ ذكر: فؿا بؼل: ألحؼقا الػرائض بلهؾفا»: ملسو هيلع هللا ىلصلؼقلف 

 .أقرب ذكر بعد آبـ وابـف وإب هق، رجؾ مـ الؿقت

 :حاالت ثالخ لألب أٌ فتلخص

، وذلؽ مع وجقد ابـ الؿقت لصؾبف، يرث فقفا بالػرض فؼط: األّىل احلال٘

 .أو ابـ ابـف وإن كزل

 .يرث فقفا بالتعصقب فؼط مع طدم القلد وولد آبـ: الجاىٔ٘ ّاحلال٘

وجقد إكاث مـ ولد يرث فقفا بالػرض والتعصقب معا مع : الجالج٘ ّاحلال٘

 .الؿقت أو مـ ولد ابـف

 .لتـاول الـصقص لف إذا طدم إب7 والجد مثؾ إب يف مثؾ هذه الحآت

وهل ما إذا وجد معف إخقة أشؼاء أو : ويزيد الجد طؾك إب حالة رابعة

هؾ يؽقن فقفا مثؾ إب يحجب إخقة أو ٓ : فؼد اختؾػ يف هذه الحالة، ٕب

يحجبفؿ ويشاركقكف يف الؿقراث ويؽقن كقاحد مـفؿ يتؼاسؿقن الؿال أو ما 
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ٕن الجد واإلخقة تساووا 7 أبؼت الػروض طؾك كقػقات معروفة يف هذا الباب

كؿا ذهب 7 فقتساوون يف الؿقراث، واإلخقة أبـاؤه، فالجد أبقه7 يف اإلدٓء بإب

وهق ققل ، بـ ثابت وزيد، وابـ مسعقد، كعؾل7 جؿاطة مـ الصحابة إلك ذلؽ

واستدلقا ، اإلمام مالؽ والشافعل وصاحبل أبل حـقػة وأحؿد يف الؿشفقر طـف

والؼقل الثاين أن الجد يسؼط . بلدلة وتقجقفات وأققسة كثقرة يف الؽتب الؿطقلة

ـ طباس وابـ وذهب إلك ذلؽ أبق بؽر الصديؼ واب، إخقة كؿا يسؼطفؿ إب

وهق ققل اإلمام ، وروي طـ طثؿان وطائشة وأبل كعب وجابر وغقرهؿ، الزبقر

واختاره شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة وابـ الؼقؿ ، ورواية طـ اإلمام أحؿد، أبل حـقػة

وهذا الؼقل ، ولفؿ أدلة كثقرة، اهلل الجؿقع القهاب رحؿ بـ طبد والشقخ محؿد

 .واهلل أطؾؿ، أقرب إلك الصقاب مـ الؼقل إول
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 :األمَات مرياخ يف باب

 

 :يألّ ثالخ ساالت 

 ذلؽ مع وجقد الػرع الــــقارث مـ، ترث فقفا السدس: األّىل احلال٘

لؼقلف 7 أو مع وجقد اثـقـ فلكثر مـ إخقة، بـقف أوٓد الؿقت أو أوٓد

إلك  [22: الـساء] ﴾ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸﴿: تعالك

 .[22: الـساء] ﴾     ﴿: ققلف تعالك

وذلؽ مع طدم الػرع القارث مـ إوٓد ، ترث فقفا الثؾث: الجاىٔ٘ احلال٘

﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﴿: لؼقلف تعالك7 وطدم الجؿع مع إخقة وإخقات، وأوٓد البـقـ

        .[22: الـساء] ﴾﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁

، زوجة وأب وأمترث فقفا ثؾث إذا اجتؿع زوج وأب وأم أو : الجالج٘ احلال٘

قضك فقفؿا أن  ڤبـ الخطاب  ٕن طؿر7 وتسؿك هاتان الؿسللتان بالعؿريتقـ

 .لألم ثؾث الباقل بعد الؿقجقد مـ الزوجقـ

 : تٔنٔ٘ ابً اإلضالو شٔخ قال
يف ققلف : يعـل7 اهلل إكؿا أططك إم الثؾث إذا ورثف أبقاه ٕن7 وققلف أصقب»

والباقل بعد فرض ، [22: الـساء] ﴾﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁﴿: تعالك

الزوجقـ هق مقراث إبقيـ يؼتسؿاكف كؿا اقتسؿا إصؾ وكؿا لق كان طؾك 

 ها. «الؿقت ديـ أو وصقة فنهنؿا يؼتسؿان ما بؼل أثالثا
 أم ترث الثؾث؟، وهذه الؿسللة مختؾػ فقفا هؾ ترث ثؾث الباقل
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 داجلد٠ َرياخ يفرباب 

 

 .ما ترث إم فرتث، هل بؿـزلة إم: الجدة

7 وهل كؾ جدة أدلت بؿحض اإلكاث، الجدة الصحقحة: الؿراد بالجدة هـا

وكلم إب وكؾ جدة أدلت بؿحض ، كلم وأمفاهتا الؿدلقات بنكاث خؾص

كلم أم 7 أو أدلت بنكاث إلك ذكقر، كلم أبل إب وأم أبل أبل إب7 الذكقر

 .إب وأم أم أبل إب

ٕهنا مـ ، وأم أبل إب، ك إكاث كلم أبل إمأما الجدة الؿدلقة بذكقر إل

 .ذوي إرحام

مـ أدلت بنكاث خؾص أو بذكقر خؾص أو بنكاث : ٍٕ الْازث٘ اجلدٗ فضابط

 .إلك ذكقر

مـ : وبعبارة أخرى، مـ أدلت بذكقر إلك إكاث: ٍٕ الْازث٘ غري اجلدٗ ّضابط

 .أدلت بقـ أكثققـ هل إحداهؿا

 :واإلجؿاعودلقؾ تقريث الجدة السـة 

، جاءت الجدة إلك أبل بؽر»: قال7 بـ ذؤيب فؿـفا حديث7 الطي٘ فأما

وما طؾؿت لؽ يف سـة ، اهلل شلء ما لؽ يف كتاب: فؼال، فسللتف مقراثفا

بـ  فؼال الؿغقر، فارجعل حتك أسلل الـاس فسلل الـاس7 شقئا ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسقل

 .أططاها السدس ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  حضرت رسقل: شعبة

بـ  بـ مسؾؿة فؼال مثؾ ما قال الؿغقرة فؼام محؿد، غقرك؟هؾ معؽ : فؼال

 .«فلكػذه لفا أبق بؽر، شعبة
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اهلل  فؼال مالؽ يف كتاب، فسللتف مقراثفا، ثؿ جاءت الجدة إلك طؿر»: قال

، «وأيؽؿا خؾت ففق لفا، ففق بقـؽؿا7 فنن اجتؿعتؿا، ولؽـ ذاك السدس، شلء

 .رواه الخؿسة إٓ الـائل وصححف الرتمذي

رواه ، «جعؾ لؾجدة السدس إذا لؿ يؽـ دوهنا أم ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل »: وطـ بريدة

 .أبق داود وصححف ابـ السؽـ وابـ خزيؿة وابـ الجارود

وهل كؿا قال الصديؼ ، ففذان الحديثان يػقدان استحؼاق الجدة السدس

اهلل مؼقدة  ٕن إم الؿذكقرة يف كتاب7 اهلل شلء لقس لفا يف كتاب ڤوطؿر 

لؿ تدخؾ يف لػظ 7 فالجدة وإن سؿقت أما7 اختصاص الحؽؿ بإم الدكقاتقجب 

: وإن دخؾت يف لػظ إمفات يف ققلف تعالك، إم الؿذكقرة يف الػرائض

أططاها  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ولؽـ رسقل، [13: الـساء] ﴾ڍ ڌ ڌ﴿

 .فبثت مقراثفا إًذا بالسـة7 السدس

فال خالف بقـ أهؾ العؾؿ يف تقريث أم 7 وكذا ثبت مقراثفا بنجؿاع العؾؿاء

فقرث ابـ طباس وجؿاطة مـ العؾؿاء 7 واختؾػقا فقؿا طداهؿا، إم وأم إب

كلم أبل 7 إٓ مـ أدلت بلب غقر وارث7 الجدات وإن كثرن إذا كـ يف درجة واحدة

 .وورث بعضفؿ ثالث جدات فؼط هـ أم إم وأم إب وأم الجد أبل إب، إم

ومـ أدلك ، ٕن الجدة تدلل هبا7 طدم وجقد إم، اجلدٗ ٓحلتْز ّٓصسط

وهذا بنجؿاع أهؾ العؾؿ أن إم ، إٓ ما استثـك7 حجتف تؾؽ القاسطة7 بقاسطة

 .تحجب الجدة مـ جؿقع الجفات
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 البيات مرياخ يف باب

 

 :البـت القاحدة تلخذ الـصػ بشرصقـ

 .اكػرادها طؿـ يشاركفا مـ أخقاهتا: الشرط إول

 .اكػرادها طؿـ يعصبفا مـ أخقهتا: والشرط الثاين

گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ﴿: وذلؽ لؼقلف تعالك

7  [22: الـساء] ﴾ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ ھھ

يمخذ مـف اشرتاط اكػرادها طؿـ :  [22: الـساء] ﴾ہ ہ ہ﴿: فؼقلف

:  [22: الـساء] ﴾ڳ ڳ ڱ ڱڱ﴿: وققلف تعالك، يشاركفا مـ أخقاهتا

 .اشرتاط طدم الؿعصب يمخذ مـف

 :شسّط بجالث٘ اليصف تأخر االبً ّبيت

 .وهق أخقها أو ابـ طؿفا الذي يف درجتفا، طدم الؿعصب لفا: الشرط إول

 .بـت طؿفا التل درجتفا وهق أختفا أو، طدم الؿشارك لفا: والشرط الثاين

 .طدم الػرع القارث الذي هق أطؾك مـفا: والشرط الثالث

 :بصسطني ّذلو، الجلجني تأخراٌ فأنجس اثيتاٌ ّالبيات

 .أن يؽـ اثـتقـ فلكثر: الشرط إول

 .وهق ابـ الؿقت لصؾبف، طدم الؿعصب: والشرط الثاين

گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ﴿: وذلؽ لؼقلف تعالك

 .[22: الـساء] ﴾ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ
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اشرتاط طدم :  [22: الـساء] ﴾ڳ ڳ ڱ ڱڱ﴿: فاستػقد مـ ققلف

 .مقراث البـات الثؾثقـالؿعصب يف 

اشرتاط :  [22: الـساء] ﴾ڱ ں ں ڻ ڻ﴿: واستػقد مـ ققلف تعالك

 .كقهنـ اثـتقـ فلكثر

بـتل طؿ  سقاء كاكتا أختقـ أو، بـات الصؾب يف استحؼاق الثؾثقـ وبـتل آبـ

، بـت آبـ كالبـت ٕن7 بـتل الصؾب فتلخذان الثؾثقـ ققاسا طؾك7 محاذيتقـ

 :مـ تقفر ثالثة شروطلؽـ ٓ بد لفؿا 

 .أن يؽـ اثـتقـ فلكثر: الشرط إول

سقاء كان أخا لفؿا أو كان ، وهق ابـ آبـ، طدم الؿعصب: الشرط الثاين

 .ابـ طؿ لفؿا يف درجتفؿا

طدم الػرع القارث الذي هق أطؾك مـفؿا مـ ابـ صؾب أو : الشرط الثالث

 .واهلل أطؾؿ، بـات ابـ واحدة فلكثر ابـ أو
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 دايشكا٥ل األخٛات َرياخ يفرباب 

 

مقراث إخقات الشؼائؼ وإخقات ٕب مع : اهلل  قد ذكر

ٱ ٻ ﴿: بؼقلف يف آخر سقرة الـساء7 إخقة لغقر أم واحدهتـ وجؿاطتفـ

ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

 .[245: الـساء] ﴾چ چ چ چڇ

: مقراث إخقات ٕم واحدة كاكت أو أكثر مع إخقة ٕم بؼقلف تعالكوذكر 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ ﴿

 .يف أول السقرة، [21: الـساء] ﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ

 :شسّط بأزبع٘ اليصف تأخر الصكٔك٘ فاألخت

ڄ ﴿: لؼقلف تعالك7 وهق إخ الشؼقؼ، طدم الؿعصب لفا: الشرط إول

 .[245: الـساء] ﴾چ چ چڇڃ ڃ ڃ ڃ چ 

پ ﴿: لؼقلف تعالك7 وهق إخت الشؼقؼة، طدم الؿشارك لفا: الشرط الثاين

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ 

 .[245: الـساء] ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ

والؿراد بف إب والجد ، طدم إصؾ مـ الذكقر القارثقـ: الشرط الثالث

 .مـ قبؾ إب طؾك الصحقح

، والبـت ،وابـ آبـ وإن كزل، وهق آبـ، طدم الػرع القارث: الرابعالشرط 

 .وبـت آبـ وإن كزل أبقها
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، أن إخقة وإخقات إكؿا يرثقن يف مسللة الؽاللة: الصسطني ٍرًٓ ّدلٔل

 .والؽاللة هق مـ ٓ والد لف وٓ ولد

 :شسّط خبنط٘ اليصف تأخر ألب ّاألخت

 .يف حؼ إخت الشؼقةوهل الشروط إربعة السابؼة 

 .ٕن الؿقجقد مـفؿا أققى مـفا7 طدم إخ الشؼقؼ وإخت الشؼقؼة: والخامس

 .الجلجني ٓأخرٌ فأنجس الصكٔكتاٌ ّاألختاٌ

 .[245: الـساء] ﴾ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ﴿: لؼقلف تعالك

 :شسّط بأزبع٘ الجلجني ٓأخرٌ ّإمنا

ـ اثـتقـ فلكثر: الشرط إول ساء] ﴾ڤ ڦ ڦ﴿: لمية الؽريؿة7 أن يؽ  .[245: اـل

: لؼقلف تعالك7 وهق إخ الشؼقؼ فلكثر، طدم الؿعصب لفؿا: الشرط الثاين

 .[245: الـساء] ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ﴿

لؼقلف 7 وهؿ إوٓد وأوٓد البـقـ، طدم الػرع القارث: الشرط الثالث

 .أية [245: الـساء] ﴾پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ﴿: تعالك

، وهق إب باإلجؿاع، طدم إصؾ مـ الذكقر القارث: الرابعالشرط 

 .والجد طؾك الصحقح

لإلجؿاع طؾك دخقلفـ يف طؿقم آية 7 الجلجني ٓأخرٌ فأنجس ثيتاٌ ألب ّاألخْات

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿: الؽاللة

 .[245: الـساء] ﴾ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ

 :شسّط مخط٘ حتكل إذا إال الجلجني ٓأخرٌ ال لهً

 .الشروط إربعة السابعة يف الشؼائؼ

7 فؾق كان هـاك مـ إشؼاء، طدم إشؼاء والشؼائؼ: والشرط الخامس
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بؾ ، ل ترث إخقات ٕب الثؾثقـ7 ذكًرا كان أو أكثك، واحًدا كان أو أكثر

وأما إذا كان ، إٓ إذا كان معفـ مـ يعصبفـ7 تحجبـ بالذكر وبالشؼقؼتقـ

 .فنن لألخت أو إخقات ٕب السدس تؽؿؾة الثؾثقـ7 شؼقؼة واحدة الؿقجقد

ولبـت آبـ فلكثر معفا ، فؾؾبـت الـصػ7 فأنجس ابً ّبيت ّاحدٗ بيت ّدد ّإذا

اهلل  إكف قضاء رسقل»: وققلف، بذلؽ ڤلؼضاء ابـ مسعقد 7 تؽؿؾة الثؾثقـ7 السدس

فؽان ، أكثر مـ واحدة بـات الؿقت وٕكف قد اجتؿع مـ، رواه البخاري، «فقفا ملسو هيلع هللا ىلص

 .[22 : الـساء] ﴾ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴿: لؼقلف تعالك7 لفـ الثؾثان

 .ٕهنا أقرب: بـت الصؾب بالـصػ واختصت

 :وذلؽ بعد تقفر هذيـ الشرصقـ، تؽؿؾة الثؾثقـ: فبؼك لبـت آبـ فلكثر السدس

، الدرجةوهق ابـ آبـ الؿساوي لفا يف ، طدم الؿعصب لفا: الشرط إول

 .سقاء كان أخا لفا أو ابـ طؿ

7 طدم الػرع القارث الذي هق أطؾك مـفا سقى صاحبة الـصػ: الشرط الثاين

 .فنهنا ٓ تلخذ السدس إٓ معفا

 .الجلجني تهنل٘ الطدس تأخر الصكٔك٘ األخت مع ألب ّاألخت

بـت  وققاسفا طؾك، إجؿاع العؾؿاء كؿا حؽاه غقر واحد: والدلقؾ طؾك ذلؽ

 .بـت الصؾب آبـ مع

 :بصسطني إال الطدس ألب األخت تأخر ال لهً

فؾق تعددت ، أن تؽقن مع أخت شؼقؼة وارثة الـصػ فرضا: الشرط إول

 .ٓستؽؿالفـ الثؾثقـ7 أسؼطـ إخت ٕب7 الشؼقؼات

فالباقل 7 وهق أخقها فنن كان معفا أخقها، طدم الؿعصب لفا: الشرط الثاين

 .واهلل أطؾؿ، تعصقبا لؾذكر مثؾ حظ إكثققـبعد الشؼقؼة لفؿا 
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  األخٛات َرياخ يفرباب 

 دألّ األخ٠ٛ َٚرياخ ايبٓات َع

 

فنن الؿقجقد مـ البـات 7 بـت فلكثر مع أخت شؼقؼة أو ٕب فلكثر إذا وجد

ثؿ إن جؿفقر العؾؿاء مـ الصحابة والتابعقـ يرون أن ، واحدة فلكثر يلخذ كصقبف

َـّ طصبة مع البـات  وهق ما يسؿك الػرضققـ »أخقات مـ إبقيـ أو مـ إب يؽ

 .«بالتعصقب مع الغقر

بدلقؾ 7 بـات آبـ فقلخذن ما فضؾ طـ كصقب الؿقجقد مـ البـات أو

ة وبـ ابـ أن أبا مقسك سئؾ طـ ابـ»: الحديث الذي رواه البخاري وغقره

ائت ابـ : وقال لؾسائؾ، ولألخت الـصػ، لالبـة الـصػ: وأخت؟ فؼال

لؼد ضؾؾت إًذا وما أكا : وأخرب بؼقل أبل مقسك فؼال، فسئؾ ابـ مسعقد. مسعقد

وٓبـة آبـ ، لؾبـت الـصػ ملسو هيلع هللا ىلصأقضل فقفا بؿا قضك الـبل ، مـ الؿفتديـ

ديث دٓلة ضاهرة طؾك فػل هذا الح7 «وما بؼك فؾألخت، السدس تؽؿؾة الثؾثقـ

 .أن إخت مع البـت طصبة تلخذ الباقل بعد فرضفا وفرض ابـة آبـ

ويرث آثـتقـ ، سقاء كان ذكًرا أم أكثك، الطدس ألو األخْٗ مً الْاحد ّٓسخ

ڈ ژ ﴿: لؼقلف تعالك7 فلكثر مـفؿ الثؾث بقـفؿ بالسقية الذكر وإكثك سقاء

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ 

 .[21: الـساء] ﴾ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڱ ڱ

، وقد أجؿع العؾؿاء طؾك أن الؿراد بإخقة يف هذه أية الؽريؿة إخقة ٕم
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 .«ولف أخ أو أخت مـ أم» :ڤ وقرأها ابـ مسعقد وسعد ابـ أبل وقاص

 .فاقتضك ذلؽ تسقية إكثك بالذكر مـفؿ7 مـ غقر تػصقؾ: اهلل تعالك وقد ذكرهؿ

وهق الؼقاس الصحقح والؿقزان الؿقافؼ لدٓلة »: قال اإلمام ابـ الؼقؿ

 .«الؼرآن وففؿ أكابر الصحاب

 :شسّط ثالخ الطدس األو ّلد الضتحكام ّٓصرتط

 .طدم الػرع القارث: الشرط إول

 .طدم إصؾ مـ الذكقر القارثقـ: الشرط الثاين

 .اكػراده: الشرط الثالث

 :شسّط ثالث٘ الجلح ألو األخْٗ الضتحكام ّٓصرتط

ذكريـ كاكقا أو أكثققـ أو ذكر وأكثك أو 7 أن يؽقكقا اثـقـ فلكثر: الشرط إول

 .أكثر مـ ذلؽ

 .طدم الػرع القارث مـ إوٓد وأوٓد البـقـ وإن كزلقا: الشرط الثاين

 .طدم إصؾ مـ الذكقر القارثقـ وهق إب والجد مـ قبؾف: الشرط الثالث

 :مخط٘ بأحهاو ألو األخْٗ ّخيتص

أكف ٓ يػضؾ ذكرهؿ طؾك أكثاهؿ يف الؿقراث اجتؿاطا : إول والثاين الحؽؿ

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ﴿: لؼقلف يف حالة آكػراد7 واكػراًدا

 .[21 : الـساء] ﴾گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ﴿: وققلف تعالك يف حالة آجتؿاع

 .[21: الـساء] ﴾ڻڻ

فشرط تقريثفؿ طدم ، والدمـ لقس لف ولد وٓ : الجؿفقر ققل يف والؽاللة
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والقالد يشؿؾ إب والجد ويف ، والقلد يشؿؾ الذكر وإكثك، القلد والقالد

 .[21: الـساء] ﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ﴿: ققلف تعالك

اهلل سبحاكف شرك بقـفؿ يف  ٕن7 دلقؾ طؾك طدم تػضقؾ ذكرهؿ طؾك أكثاهؿ

 .والتشريؽ إذا أصؾؼ اقتضك الؿساواة، آستحؼاق

فالؼرابة التل يرثقن 7 أهنؿ يرثقن بالرحؿ الؿجرد: أعله ّاهلل ذلو يف ّاحلهن٘

7 فال معـك لتػضقؾ ذكرهؿ طؾك أكثاهؿ7 وهؿ فقفا سقاء، هبا قرابة أكثك فؼط

 .بخالف قرابة إب

فنكف إذا أدلك 7 بخالف غقرهؿ7 أن ذكرهؿ يدلل بلكثك ويرث: الحؽؿ الثالث

 .كابـ البـت7 بلكثك ٓ يرث

أن إم التل أدلقا هبا : أي7 أهنؿ يحجبقن مـ أدلقا بف كؼصاكا: الحؽؿ الرابع

 .فنن الؿدلك بف يحجب الؿدلل7 بخالف غقرهؿ7 ُتحَجب هبؿ مـ الثؾث إلك السدس

فنهنؿ يرثقن مع إم التل أدلقا 7 أهنؿ يرثقن مع مـ أدلقا بف: الحؽؿ الخامس

وهذا ، فنكف ٓ يرث مع آبـ7 آبـوغقرهؿ ٓ يرث مع مـ أدلك بف كابـ ، هبا

والتحؼقؼ ، فنهنا تدلل بابـفا وترث معف7 تشاركفؿ فقف الجدة أم إب وأم الجد

أما إذا كان ، إٓ إذا كان يخؾػفا بلخذ كصقبفا7 أن القاسطة ٓ تحجب مـ أدلك هبا

ن فنهنؿ ٓ يلخذو7 كؿا هق الشلن يف إخقة ٕم7 ٓ يلخذ كصقبفا فنهنا ٓ تحجبف

والجدة أم إب وأم الجد ٓ تلخذان كصقبفا وإكؿا ، كصقب إم طـد طدمفا

 .واهلل أطؾؿ، يرثان بإمقمة خؾػا طـ إم
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 دايتعضٝب يفرباب 

 

ب تعصقبا ففق معصب: التعصقب لغة ب يعصِّ ملخقذ مـ ، مصدر طصَّ

 .وهل العؿائؿ، ومـف العصائب، الشد واإلحاصة والتؼقية: بؿعـك7 العصب

زيد : فقؼال، لػظ يطؾؼ طؾك القاحد «جؿع طاصب»: والعصبة يف الػرائض

سؿقا طصبة ، وطصبة الرجؾ قرابتف مـ جفة أبقف، ويطؾؼ طؾك الجؿاطة7 طصبة

7 فؼد طّصب بف7 وكؾ شلء استدار حقل شلء، أحاصقا بف: أي7 ٕهنؿ طّصبقا بف

بذلؽ  سؿقا: وققؾ، والعؿ جاكب، وإخ جاكب، وآبـ صرف، فإب صرف

فبعضفؿ يشد بعضا 7 وهق الشد والؿـع، مـ العصب، لتؼقي بعضفؿ ببعض

 .ويؿـع مـ تطاول الغقر طؾقف

حاز 7 ٕكف اكػراد7 مـ يرث بال تؼدير: والعاصب يف اصطالح الػرضققـ هق

لؼقل الـبل 7 أخذ ما بؼك بعد الػرض7 وإذا كان مع صاحب فرض، جؿقع الؿال

 .«بؼل فألولل رجؾ ذكر فؿا: ألحؼقا الػرائض بلهؾف»: ملسو هيلع هللا ىلص

 :أقطاو ثالث٘ إىل العصب٘ ّٓيكطه

 :وطصبة مع الغقر، وطصبة بالغقر، طصبة بالـػس

 .العصبة بالـػس: الؼسؿ إول

وهؿ أربعة ، إٓ الزوج وإخ مـ إم، وهؿ الؿجؿع طؾك إرثفؿ مـ الرجال

وإخ ، والجد مـ قبؾ إب وإن طال، وإب، وابـ آبـ وإن كزل، آبـ: طشر

، والعؿ ٕب وإن طؾقا، والعؿ الشؼقؼ، وابـاهؿا وإن كزٓ، وإخ ٕب، الشؼقؼ
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 .والؿعتؼ والؿعتؼة، وابـاهؿا وإن كزٓ

 :وهؿ أربعة أصـاف: العصبة بالغقر: الؼسؿ الثاين

 .البـت فلكثر مع آبـ فلكثر: إول

سقاء كان ، درجتفاإذا كان يف ، بـت آبـ فلكثر مع ابـ آبـ فلكثر :الثاين

 .أو مع ابـ آبـ الذي هق أكزل مـفا إذا احتاجت إلقف، أخاها أو ابـ طؿفا

گ گ گ ﴿: ققلف تعالك: ودلقؾ هذيـ الصـػقـ مـ العصبة بالغقر

ففذه أية الؽريؿة تـاولت 7  [22: الـساء] ﴾ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ

 .إوٓد وأوٓد آبـ

 .الشؼقؼ فلكثرإخت الشؼقؼة فلكثر مع إخ : الثالث

 .إخت ٕب فلكثر مع إخ ٕب فلكثر: الرابع

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ﴿: ودلقؾ هذيـ الصـػقـ ققلف تعالك

 .فتـاولت أية الؽريؿة ولد إبقيـ وولد إب7  [245: الـساء] ﴾چ چڇ

7 وإخ ٕب، وإخ الشؼقؼ، وابـ ابـ، آبـ: ففمٓء إربعة مـ الذكقر

فال 7 أما مـ طداهؿ مـ الذكقر، طـ صريؼ التعصقب هبؿترث معفؿ أخقاهتؿ 

 .وذلؽ كلبـاء إخقة وإطؿام وأبـاء إطؿام، ترث أخقاهتؿ معفؿ شقئا

 :وهؿ صـػان: العصبة مع الغقر: الؼسؿ الثالث

 .بـت آبـ فلكثر أو، مع البـت فلكثر، إخت الشؼقؼة فلكثر: إول

وهذا ققل ، بـت آبـ فلكثر فلكثر أومع البـت ، إخت ٕب فلكثر: الثاين

والتابعقـ ومـ بعدهؿ أن إخقات ٕبقيـ أو  ڤ جؿفقر العؾؿاء مـ الصحابة

ودلقؾفؿ ما رواه الجؿاطة إٓ مسؾؿا ، بـات آبـ ٕب طصبة مع البـات أو
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لؾبـت : فؼال، بـت وبـت ابـ وأخت؟ سئؾ طـ ڤأن أبا مقسك »: والـسائل

فؾؿا أتك ابـ . ائت ابـ مسعقد: وقال لؾسائؾ. ولألخت الـصػ، الـصػ

، لؼد ضؾؾت إًذا وما أكا مـ الؿفتديـ: قال7 وأخرب بؼقل أبل مقسك، مسعقد

وٓبـة آبـ السدس تؽؿؾة ، لؾبـت الـصػ: ملسو هيلع هللا ىلصأقضل فقفا بؿا قضك الـبل 

 .«وما بؼل فؾألخت، الثؾثقـ

ٿ ﴿: تعالك لؼقلف: والعصبة بالـػس مـ اكػراد مـفؿ حاز جؿقع الؿال: هذا

فقرث يف هذه أية إخ جؿقع مال 7  [245: الـساء] ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ

ويشاركقن بؼقة العصبة يف أهنؿ إذا ، ويـػرد العصبة بالـػس هبذا الحؽؿ، أختف

ألحؼقا الػرائض »: ملسو هيلع هللا ىلصلؼقلف 7 كاكقا مع أصحاب الػروض يلخذون ما بؼل

 .سؼطقا7 بعد الػروضوإن لؿ يبؼ شلء  ،«فؿا بؼل فألولك رجؾ ذكر: بلهؾفا

 :ٍٕ ضت دَات ّللعصب٘ ٍرا

ثؿ جفة ، بـل إخقة ثؿ جفة، ثؿ جفة إخقة، ثؿ جفة إبقة، جفة البـقة

 .القٓء

ودلقؾفا . هق طصقبة سببفا كعؿة الؿعتؼ طؾك رققؼف بالعتؼ: والقٓء كؿا سبؼ

 .«إكؿا القٓء لؿـ أطتؼ»: ملسو هيلع هللا ىلصققلف 

 :أزبع حاالت فلَه7 فأنجس عاصباٌ ادتنع ّإذا

7 وحقـئذ يشرتكان يف الؿقراث، أن يتحدا يف الجفة والدرجة والؼقة: إولك

 .وإطؿام، واإلخقة إشؼاء، كإبـاء

، كآبـ وإب7 فقؼدم يف الؿقراث إققى جفة، أن يختؾػا يف الجفة: الثاكقة

 .فقؼدم آبـ يف التعصقب طؾك إب
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، كؿا لق اجتؿع ابـ وابـ ابـ، الدرجةأن يتحدا يف الجفة ويختؾػا يف : الثالثة

 .ٕكف أقرب درجة7 فقؼدم آبـ طؾك ابـ آبـ

بحقث يؽقن أحدهؿا 7 أن يتحدا يف الجفة والدرجة ويختؾػا يف الؼقة: الرابعة

فقؼدم إخ ، كؿا لق اجتؿع أخ شؼقؼ وأخ ٕب7 فقؼدم إققى، أققى مـ أخر

 .وإخ ٕب يدلل بإب فؼط، ٕكف أققى إلدٓئف بلبقيـ7 الشؼقؼ

  مـ كتاب تسفقؾ طؾؿ الػرائض ٓبـ طثقؿقـ خص لفذا البابؾهذا م
وإلك دراسة بعض الؽتب ، وإٓ فنن هذا الباب يحتاج إلك دراسة مستػقضة

 .الؿستػقضة الؿصـػة يف هذا الشلن

آيات »: وقد تؼدم معـا يف كتاب، لؽـ كؽتػل هبذا لعؾ أن يؽقن فقف إشارة

 .بقان تػصقؾ أكثر مـ هذا، «إحؽام
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 دايباب أحادٜح شسح يفرايهالّ 

 

ـْ َطْبدِ  - 313   )َط
ِ
ـِ َطبَّاٍس  اهلل ـْ الـَّبِلِّ  ڤْب َأْلِحُؼقا اْلَػَراِئَض »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص َط

 .(1)«َفَؿا َبِؼَل َفُفَق َْٕوَلك َرُجٍؾ َذَكرٍ ، بَِلْهِؾَفا

ـَ َأْهِؾ الَْػَراِئِض َطَؾك كَِتاِب اْقِسُؿقا »: َوفِل ِرَواَيةٍ   َفَؿا َتَرَكْت  الَْؿاَل بَْق
ِ
َفألَْوَلك  :اهلل

 .«(َرُجٍؾ َذَكرٍ 

l: 

 .يف باب العصبة، هذا الحديث هق حجة يف الباب

 اهلل  تقلك، وأما الػرائض فؼد تؼدم معـا أهنا مبقـة يف الؼرآن الؽريؿ

وهذا مـ كرمف ، أهؾفاحتك ٓ تضقع الحؼقق طؾك  7بـػسف  بقاهنا

 ،وإحساكف، ومـ فضؾف. 

بخالف ، أن الػراض قد يؽقن أصحاهبا ضعػاء: والسبب يف ذلؽ واهلل أطؾؿ

 .أصحاب العصبة

أما أصحاب ، فلصحاب العصبة يلخذون الؿال لؼقة اتصالفؿ بالؿقت

أي ضعػ مـ حقث ، الػرض فؼد يؽقن هـالؽ ضعػ يف اتصالفؿ بالؿقت

 .لالحصقل طؾك ذلؽ الؿا

 .وبقـ لفؿ ما لفؿ مـ الحؼ، لفؿ فرائض يف الؼرآن اهلل  فؾذلؽ فرض
                                                                                       

 (.2526(، واإلمام مسؾؿ يف صحقحف )5431أخرجف اإلمام البخاري يف صحقحف ) (1)
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 :ايٛسث١ بني ايرتن١ تكظِٝ ع٢ً ايذٜٔ تكذِٜ بٝإ 

 .ويـبغل أن يؼدم طؾك تؼسقؿ الرتكة قضاء الديقن التل هل طؾك الؿقت

 .وأما القصقة فنهنا تمخر طؾك قضاء الديـ أيًضا

والقصقة قد ، طؾك قضاء الديـكقػ تمخرون القصقة : وقد يؼقل قائؾ

 يف الؼرآن بالذكر قبؾ الديـ؟ اهلل  قدمفا

 .[22: الـساء] ﴾      ﴿: اهلل  كؿا يف ققل

فؼد ، [21: الـساء] ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ﴿: وكؿا يف ققلف تعالك

 .كؿا تؼدم معـا، هذه أية يف مقصـقـ مـ سقرة الـساء اهلل  ذكر

وذلؽ ٕن القصقة قد تؽقن ٓ : قالف أهؾ العؾؿوالجقاب طـ ذلؽ هق ما 

ٕهنا طبارة طـ تربع مـ الؿقت لؿـ أوصك لف ولقس بقاجب طؾقف 7 مطالب لفا

ٕكف حؼ واجب 7 بخالف الديـ فنن الؿطالب طـف يؽقن ققًيا، أن يمدي إلقف ذلؽ

 .طؾك الؿقت أن يمديف إلك صاحبف

، ـ لؿزيد مـ آهتؿام هبافؾذلؽ قدمت القصقة يف أيتقـ بالؾػظ طؾك الدي

 .وٕن القرثة ربؿا صؿعقا يف الؿال ولؿ يـؼذوا وصقة مقرثفؿ

لؼدم قضاء الديـ ، وإٓ لق كان طؾك الؿقرث ديـ وهق يستقطب جؿقع مالف

 .وطؾك القرثة كؾفؿ، طؾك القصقة

ًٓ لقرثتف وكذلؽ لؿ ، ٕن الؿقت يف مثؾ هذه الحالة يؽقن كلكف لؿ يرتك ما

 ًٓ  .لؿـ أوصك لف بالقصقةيرتك ما

 :وقد جاء يف ســ الترمذي 

  َقاَل َرُسقُل : َقاَل  ڤ مـ حديث َأبِل ُهَرْيَرةَ 
ِ
َؼٌة »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ـِ ُمَعؾَّ َكْػُس الُؿْمِم
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 .(1)«بَِدْيـِِف َحتَّك ُيْؼَضك َطـْفُ 

 .«َأْلِحُؼقا اْلَػَرائَِض بَِلْهِؾَفا»: قْلُ

أي بلهؾ الػروض الؿؼدرة يف ، أي يبدأ طـد قسؿة الؿقراث بالػرائض

 .اهلل  كتاب
 .وزوجة، وأم، وأب، طـ ابـ: فؾق هؾؽ الؿقت

وإكؿا كبدأ بلصحاب ، ففـا طـد الؼسؿة ٓ كبدأ بنخراج كصقب آبـ

 .والزوجة، وإم، إب: وهؿ، الػروض

ويؽقن ، ويؽقن لؾزوجة الثؿـ، ويؽقن لألم السدس، فقؽقن لألب السدس

 .وهؽذا، تعصقًباالباقل لألبـ 

 .«َفَؿا َبِؼَل َفُفَق َْٕوَلك َرُجٍؾ َذَكرٍ »: قْلُ

أو مـ ، أو قد يؽقن طؿ، أو قد يؽقن أخ، أو قد يؽقن أب، قد يؽقن ابـ

 .تػرع مـفؿ

 .وطـ ابـ ابـ، بـت طـ: فؾق مات رجؾ

 .الـصػ فرًضا: فقؽقن لؾـبت

 .أخروهق الـصػ ، ما بؼل مـ الرتكة تعصقًبا: وٓبـ آبـ

فنكف معصب 7 بخالف آبـ، ٕن البـت ٓ يؿؽـ أن تستقطب جؿقع الرتكة

 .يلخذ الرتكة كؾفا طـد اكػراده

أصحاب  وإكؿا هـ، ما يستقطبـ الرتكة، إذا ورثـ لحالفـ: فالبـات وإخقات

 .فتلخذ كؾ واحدة مـفؿ كصقبفا الؿؼدر فؼط، اهلل  فروض مؼدرة يف كتاب
                                                                                       

 ، وصححف اإلمام إلباين رحؿف اهلل تعالك يف صحقح الرتمذي.(2845) ســفيف  الرتمذيأخرجف اإلمام  (1)
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 .إذا اكػردت طـ أخقاهتاتلخذ الـصػ : فالبـت

 .تلخذ كذلؽ الـصػ إذا اكػردت طـ أخقاهتا: وإخت

 .بـت وأخت إذا مات الؿقت طـ، إٓ يف حالة واحدة فؼط

 .ويؽقن لألخت أيًضا الـصػ فرًضا، فقؽقن لؾبـت الـصػ فرًضا

ـَ َأْهِؾ اْلَػَرائِِض َطَؾك »: َوفِل ِرَواَيةٍ : قْلُ   كَِتاِب اْقِسُؿقا اْلَؿاَل َبْق
ِ
 .«اهلل

 .ويف السـة الـبقية الؿطفرة، أي كؿا هق مبقـ يف الؼرآن الؽريؿ

 .«َفألَْوَلك َرُجٍؾ َذَكرٍ : َفَؿا َتَرَكْت »: قْلُ

 .وهذا دلقؾ طؾك أن التعصقب بالـػس إكؿا هق لؾذكقر فؼط

 .كؿا تؼدم معـا بقاكف، أو طصبة مع الغقر، وأما الـساء فنهنؿا هـ طصبة بالغقر

 والحؿد هلل رب العالؿقـ
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 داحلذبرباب 

 

 :ٚاالصطالح ايًػ١ يف احلذب تعشٜف بٝإ 

 .الؿـع: الَحْجُب يف الؾغة

 .مـع القارث مـ اإلرث كؾف أو بعضف: ويف آصطالح

7 وهذا الباب مفؿ جدًا يف الػرائض ٓ يـؼص أهؿقة طـ أسباب اإلرث وشروصف

 .بقجقد أسبابف وشروصف واكتػاء مقاكعفوذلؽ ٕن اإلرث كغقره ٓ يتؿ إٓ 

حتك ٓ 7 فالحؽؿ بالؿقراث يتققػ طؾك معرفة أسبابف وشروصف ومقاكعف

 .يحؽؿ بف مع تخؾػ إسباب والشروط أو وجقد الؿقاكع

ٓ يحؾ لؿـ ٓ يعرف باب الحجب أن يػتل يف الػرائض : العلناء بعض قال ّلرلو

 .ويعطقف مـ ٓ يستحؼف، الحؼ أهؾفخقفًا مـ أن يقرث مـ ٓ إرث لف فقحرم 

 .وحجب بشخص، حجب بقصػ: قطنني إىل احلذب ّٓيكطه

الرق والؼتؾ : أن يتصػ القارث بؿاكع مـ مقاكع اإلرث: بالْصف فاحلذب

 .واختالف الديـ

فنن كان كؾ واحد مـفؿ يؿؽـ ، وهذا الؼسؿ يؿؽـ دخقلف طؾك جؿقع القرثة

 .يف الديـ أن يؽقن رققؼًا أو قاتالً أو مخالػًا

 .وٓ يعصب غقره، فال يحجب غقره، والؿحجقب بالقصػ وجقده كالعدم

 .فؾذلؽ ٓ يذكروكف يف الؿقاريث مطؾًؼا

 .أن يؽقن بعض القرثة محجقبًا بشخص آخر: بالصخص ّاحلذب

 .وحجب كؼصان، حجب حرمان: ىْعني إىل الكطه ٍرا ّٓتيْع
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ويؿؽـ ، شقئًاأن ٓ يرث الؿحجقب مع الحاجب : فحجب الحرمان

إم : إٓ مـ يدلل إلك الؿقت بال واسطة وهؿ ستة، دخقلف طؾك جؿقع القرثة

 .وإب والبـت وآبـ والزوجة والزوج

، والجد، والجدة، وإخت، كإخ: وأما بؼقة القرثة فؼد يحجبقن مطؾًؼا

 .وهؽذا

لقٓ الحاجب ، أن يرث الؿحجقب مع الحاجب شقئًا: وحجب الـؼصان

 .وهذا الـقع يؿؽـ دخقلف طؾك جؿقع القرثة مـ غقر استثـاء، أكثر مـفلقرث 

 .ولالبـ الباقل مـ الرتكة، سقؽقن لؾزوجة الثؿـ، رجؾ لف زوجة وابـ: مثاًل 

إن كان ، ولألبـاء الباقل، كان أيًضا لؾزوجة الثؿـ، فنذا كان لف زوجة وخؿسة أبـاء

 .لؾذكر مثؾ حظ آكثققـ، وإكاثوإن كاكقا ذكقر ، ذكقر لؽؾ واحد مـفؿ مثؾ أخقف

ففذا ، ففؿ سقؼاسؿقن أخاهؿ الؿال إلك خؿسة أقسام إن كاكقا ذكقًرا مثؾف

 .وهؽذا، هق حجب كؼصان لالبـ

أو ، سقاء كان واحًدا، لقجقد الػرع القارث، وأما الزوجة فؾفا الثؿـ أيًضا

، واإلكاث أم مـ الذكقر، أم مـ اإلكاث، وسقاء كاكقا مـ الذكقر، أكثر مـ ذلؽ

 .كذلؽ حجب كؼصان، فؼد حجبت بإبـاء مـ الربع إلك الثؿـ
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  املطًِ ٜسخ ال»: رحدٜح

 د«املطًِ ايهافس ٚال، ايهافس

 

ـْ ُأَساَمةَ  - 314 ـِ َزْيٍد  )َط   ُقْؾُت َيا َرُسقَل »: َقاَل  ڤْب
ِ
َأَتـِْزُل َغدًا فِل َداِرَك ، اهلل

َة؟ َقاَل  ـْ ِرَباٍع؟ ُثؿَّ َقاَل َوَهْؾ َتَرَك : بَِؿؽَّ ٓ َيرُِث اْلَؽافُِر اْلُؿْسِؾَؿ َوٓ : َلـَا َطِؼقٌؾ ِم

 .((1)«اْلُؿْسِؾُؿ اْلَؽافِرَ 

l: 

ـِ َزْيٍد  ُأَساَمةَ »: قْلُ  .«ڤْب

وذلؽ لؿحبة 7 ويؾؼب بالحب ابـ الحب، ڤبـ حارثة  بـ زيد هق أسامة

 .وٕبقف، لف ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

 :كؿا جاء يف الصحقحقـ

تِل »: ڤمـ حديث َطاِئَشَة  ُفْؿ َشْلُن الَؿْرَأِة الَؿْخُزومِقَِّة الَّ َأنَّ ُقَرْيًشا َأَهؿَّ

ـْ ُيَؽؾُِّؿ فِقَفا َرُسقَل : َفَؼاُلقا، َسَرَقْت    َوَم
ِ
َّٓ : ؟ َفَؼاُلقاملسو هيلع هللا ىلصاهلل ـْ َيْجَتِرُئ َطَؾْقِف إِ َوَم

ـُ َزْيدٍ  ُأَساَمةُ    ِحب  َرُسقلِ ، ْب
ِ
  َفَؼاَل َرُسقُل ، َؿُف ُأَساَمةُ َفَؽؾَّ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ِ
َأَتْشَػُع »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـْ ُحُدودِ  ل َحدٍّ ِم
  فِ

ِ
ـَ َقْبَؾُؽؿْ : ُثؿَّ َقاَل ، ُثؿَّ َقاَم َفاْخَتَطَب ، اهلل َؿا َأْهَؾَؽ الَِّذي ُفْؿ ، إِكَّ َأكَّ

رِيُػ َتَرُكقهُ  ِعقُػ َأَقاُمقا َطَؾْقِف الَحدَّ َوإَِذا َسَرَق فِقِفُؿ ، َكاُكقا إَِذا َسَرَق فِقِفُؿ الشَّ ، الضَّ

 َلْق َأنَّ َفاصَِؿةَ  َواْيؿُ 
ِ
ٍد َسَرَقْت َلَؼَطْعُت َيَدَها اهلل  .(2)«بِـَْت ُمَحؿَّ
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، ڤطؾك جقش فقف أبق بؽر وطؿر  ملسو هيلع هللا ىلصكصبف الـبل ، وهق أصغر قائد لجقش

 .ملسو هيلع هللا ىلصثؿ لؿ يـػذ الجقش إٓ بعد مقت الـبل 

لؿؽاكف  ڤوتلخر طؿر ، لؿؽاكة مـ الخالفة ڤوتلخر أبق بؽر الصديؼ 

 .مـ الؿشقرة

 :كؿا يف الصحقحقـ

  مـ حديث َطْبدِ 
ِ
ـِ ُطَؿَر  اهلل  : َقاَل ، ڤْب

 
َر َطَؾْقِفْؿ ، َبْعًثا، ملسو هيلع هللا ىلصَبَعَث الـَّبِل َوَأمَّ

ـَ َبْعُض الـَّاِس فِل إَِماَرتِفِ  ُأَساَمةَ  ـَ َزْيٍد َفَطَع  ، ْب
 
َتْطُعـُقا فِل َأْن »: ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼاَل الـَّبِل

ـْ َقْبُؾ ، إَِماَرتِفِ  ل إَِماَرِة َأبِقِف ِم
 إِْن َكاَن َلَخِؾقًؼا لإِْلَِماَرةِ  َواْيؿُ ، َفَؼْد ُكـُْتْؿ َتْطُعـُقَن فِ

ِ
، اهلل

ـْ َأَحبِّ الـَّاِس إَِللَّ  ـْ َأَحبِّ الـَّاِس إَِللَّ َبْعَدهُ ، َوإِْن َكاَن َلِؿ  .(1)«َوإِنَّ َهَذا َلِؿ

حقث كان قد ارتد مـ ارتد ، اإلسالم وأهؾف هبذا الجقش اهلل  كصروقد 

7 إًذا ما زال يف الؿسؾؿقـ ققة: وطـدما خرج الجقش قال بعض الـاس، مـ العرب

 .إذ يرسؾقن الجقش لغزو الروم

 .كؿا يف الحديث السابؼ ملسو هيلع هللا ىلصوكان مؼبقل الشػاطة طـد الـبل 

 .لؿا قتؾ ذلؽ الرجؾ ملسو هيلع هللا ىلصوطضب مـف الـبل 

 الصحقحقـ:كؿا يف 

ـَ َزْيٍد  مـ حديث ُأَساَمةَ    َبَعَثـَا َرُسقُل »: َيُؼقُل ، ڤْب
ِ
، إَِلك الُحَرَقةِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـَ إَْكَصاِر َرُجاًل مِـُْفؿْ ، َفَصبَّْحـَا الَؼْقَم َفَفَزْمـَاُهؿْ 
ا ، َوَلِحْؼُت َأَكا َوَرُجٌؾ مِ َفَؾؿَّ

َّٓ : َقاَل ، َغِشقـَاهُ  ا ، َفَؽػَّ إَْكَصاِري  َفَطَعـُْتُف بُِرْمِحل َحتَّك َقَتْؾُتفُ اهلُل  َٓ إَِلَف إِ َفَؾؿَّ

 
َّ
َّٓ ، َيا ُأَساَمةُ »: َفَؼاَل ، ملسو هيلع هللا ىلصَقِدْمـَا َبَؾَغ الـَّبِل َكاَن : ُقْؾُت  «اهللُ  َأَقَتْؾَتُف َبْعَد َما َقاَل َٓ إَِلَف إِ
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ًذا ُرَها، ُمَتَعقِّ ـْ َأْسَؾْؿُت َقْبَؾ َذلَِؽ الَقْقمِ َحتَّك ، َفَؿا َزاَل ُيَؽرِّ  .(1)«َتَؿـَّْقُت َأكِّل َلْؿ َأُك

وكان أسامة ، ٕن أباه كان أبقض الؾقن: وربؿا صعـ فقف مـ حقث الـسب

 .ڤ، أسقد الؾقن جًدا

وقد مر الؼافة ، وكان سبب سقاده أن أمف وهل أم أيؿـ بركة مـ الحبشة

 .وهؿا كائؿقـ يف الحجرة

 الصحقحقـ:كؿا يف 

 َقاِئٌػ : َقاَلْت ، ڤمـ حديث َطاِئَشَة 
َّ
 ، َدَخَؾ َطَؾل

 
، َشاِهدٌ  ملسو هيلع هللا ىلصَوالـَّبِل

ـُ َزْيٍد َوَزْيدُ  َوُأَساَمةُ  ـُ َحاِرَثَة ُمْضَطِجَعانِ  ْب ـْ : َفَؼاَل ، ْب
إِنَّ َهِذِه إَْقَداَم َبْعُضَفا مِ

 »: َقاَل . َبْعضٍ 
 
 .(2)«ڤ َفَلْخَبَر بِِف َطاِئَشةَ ، َوَأْطَجَبفُ  ملسو هيلع هللا ىلصَفُسرَّ بَِذلَِؽ الـَّبِل

  ُقْؾُت َيا َرُسقَل »: َقاَل »: قْلُ
ِ
َة؟، اهلل  .««َأَتـِْزُل َغدًا فِل َداِرَك بَِؿؽَّ

 .وخروجف، ودخقلف، سمال طظقؿ الؼقم طـ مؽان كزولف: فُٔ

 .أن هذا كان يف فتح مؽة: ّفُٔ

 .أكف كان ذلؽ يف حجة القداع: وقال بعضفؿ

 .يف فتح مؽة، والذي يظفر أكف هق الؼقل إول

 .لقس لف فقفا شلء، أن مـ هاجر مـ بؾد ثؿ طاد إلقفا: ّفُٔ

 .وزهًدا، تقرًطا مـف ملسو هيلع هللا ىلصإكؿا ترك ذلؽ الـبل : وققؾ

 .فال يريد أن يعقد فقف، ٕكف قد هاجر وتركف هلل 

بلكف قد تصرف فقف مـ قبؾ بعض إقارب الذيـ كاكقا ما يزالقن طؾك : وققؾ
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 .ولؿ يبؼقا مـف شلء، حقث أهؿ باطقه، الؽػر والشرك

 :ع٠ٛٓ نإ َه١ فتح إٔ بٝإ 

 أم كان صؾًحا؟، هؾ كان طـقة، اختؾػ أهؾ العؾؿ يف فتح مؽة

ثؿ ، أي حصؾ قتال قبؾ ذلؽ، فذهب جؿع مـ أهؾ العؾؿ إلك أكف كان طـقة

 .ملسو هيلع هللا ىلصطؾك كبقف  اهلل  فتحفا

 ملسو هيلع هللا ىلصوبدون قتال بقـ الـبل ، وذهب بعضفؿ إلك أن فتحفا كان صؾًحا

 .والؿسؾؿقـ وبقـ كػار قريش ومشركقفؿ

بـ  وطؾقف شقخـا يحقك، يف زاد الؿعاد والذي رجحف اإلمام ابـ الؼقؿ 

 .أكف كان طـقة، اهلل تعالك طؾل الحجقري حػظف

 :الكْلني بني ّالفسم

 .تبؼك ٕصحاب إمقال أمقالفؿ: الصحأن يف 

يؼسؿف ولل ، فنن الؿال يؽقن لؾؿسؾؿقـ جؿقًعا: وأما يف العـقة والؼتال

 .ٕكف صار غـائؿ7 إمر

ـْ ِرَباٍع؟: َقاَل »: قْلُ  .«َوَهْؾ َتَرَك َلـَا َطِؼقٌؾ ِم

 .ڤهق ابـ أبل صالب : وطؼقؾ

وهؿا ، ڤوجعػر ، طؾل: كان لف مـ القلد، لؿا مات أبق صالب طؾك الؽػر

 .طؾك اإلسالم

ٕهنؿا كاكا طؾك 7 فقرثف طؼقؾ وصالب، وصالب، طؼقؾ: وكان لف طؾك الشرك

 .الؽػر والشرك

وأما صالب فؼد مات طؾك الؽػر ، فؼد أسؾؿ بعد ذلؽ ڤأما طؼقؾ 
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 .والشرك باهلل 

 .وما إلقفا، والبققت، هل إماكـ التل يـزلقن فقفا: والرباع

 .وأماكـ السؽـك، أو هل الدور

 .أن طؼقؾ قد استقطب جؿقع الؿال: ومعـك الحديث

 .««ٓ َيرُِث اْلَؽافُِر اْلُؿْسِؾَؿ َوٓ اْلُؿْسِؾُؿ اْلَؽافِرَ »: ُثؿَّ َقاَل »: قْلُ

 .أبل صالب، مال أبقف ڤوهذا تػسقر لؾسبب الذي مـ أجؾف استقطب طؼقؾ 

، ذلؽ الققت طؾك الؽػروكان طؼقؾ يف ، وذلؽ ٕن أبا صالب مات طؾك الؽػر

 .فقرثف

 .«ٓ يرث الؽافر الؿسؾؿ»: قْلُ

 .وهذا هق محؾ إجؿاع بقـ أهؾ العؾؿ

 .وغقر واحد مـ أهؾ العؾؿ، كؼؾف اإلمام ابـ قدامة 

 .«وٓ الؿسؾؿ الؽافر»: قْلُ

 وكؼؾ فقف خالف طـ غقر واحد مـ، وهذا هق ققل جؿاهقر أهؾ العؾؿ

 .والؿتلخريـ، الؿتؼدمقـ

 .كالم ٕهؾ العؾؿ كثقر: مبياِ قصس على احلدٓث ٍرا ّيف

، ومقراث الؽافر مـ الؿسؾؿ، وذلؽ فقؿا يتعؾؼ بؿقراث الؿسؾؿ مـ الؽافر

 .والزكديؼ، والؿـافؼ، وما يتعؾؼ بؿقراث الؿرتد

 .ومقراث الؽػار بعضفؿ مـ بعض

 :بعض َٔ بعطِٗ ايتٛاسخ يف ايهفش ًٌَ بٝإ 

 .إلك أن الؽػر مؾة واحدة واإلمام أبق حـقػة ، ذهب اإلمام الشافعل 
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 .والعؽس أيًضا، فالقفقدي يرث الـصراين

 :إلك أن الؽػر ثالث مؾؾ وذهب اإلمام مالؽ 

 .وبؼقة الؿؾؾ مؾة واحدة فؼط، والـصراكقة، القفقدية

 .القفقدي يرث القفقدي فؼط: فالؿعـك يؽقن

 .والـصراين يرث الـصراين فؼط

 .والؿشركقـ يتقارثقن فقؿا بقـفؿ طؾك اختالف مؾؾفؿوبؼقة الؽػار 

وأكف ٓ تقارث بقـفؿ ، إلك أن الؽػر طدة مؾؾ وذهب اإلمام أحؿد 

وكذلؽ الـصراين ٓ يرث إٓ مـ ، فال يرث القفقدي إلك مـ القفقدي، مطؾًؼا

، وهؽذا يف غقرهؿ، وهؽذا فال يرث الؿجقسل إٓ مـ الؿجقسل، الـصراين فؼط

 .وٓ يرثف إٓ الؿسؾؿ، سؾؿ ٓ يرث إٓ الؿسؾؿكؿا أن الؿ

 :حتك قال بعضفؿ

 والؽػااااار طـاااااد الشاااااافعل مؾااااااة

 

 وافؼاااااااف الـعؿاااااااان وإجاااااااااااؾة 

 وهااااق طـااااد مالااااؽ ثااااالث مؾااااؾ 

 

 ومؾااااؾ شااااتك لاااادى ابااااـ حـبااااؾ 

 .بـ حـبؾ  هق ققل اإلمام أحؿد: وإقرب مـ هذه إققال 

 :(6/363)  قدام٘ ابً اإلماو قال
َٓ َيِرُث اْلُؿْسؾِؿَ َأْجَؿَع   .َأْهُؾ اْلِعْؾِؿ َطَؾك َأنَّ اْلَؽافَِر 

َحاَبِة َواْلُػَؼَفاءُ   .َٓ َيِرُث اْلُؿْسؾُِؿ اْلَؽافِرَ : َوَقاَل ُجْؿُفقُر الصَّ

ـْ َأبِل َبْؽرٍ   ، َوُطْثَؿانَ ، َوُطَؿرَ ، ُيْرَوى َهَذا َط
ٍّ
ـِ َزْيدٍ  َوُأَساَمةَ ، َوَطؾِل ـِ  َوَجابِرِ ، ْب ْب

  َطْبدِ 
ِ
 .ڤ اهلل

ـُ ُطْثَؿانَ  َطْؿُرو: َوبِِف َقاَل  ْهِري  ، َوُطْرَوةُ ، ْب ـُ ، َوَصاُوٌس ، َوَطَطاءٌ ، َوالز  ، َواْلَحَس
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ـُ َطْبدِ  َوُطَؿرُ  ـُ ِديـَارٍ  َوَطْؿُرو، اْلَعِزيزِ  ْب ، َوَأْصَحاُبفُ ، َوَأُبق َحـِقَػةَ ، َوالثَّْقِري  ، ْب

 ، َوَمالٌِؽ 
 
افِِعل ةُ ، َوالشَّ  .اْلُػَؼَفاءِ ، َوَطامَّ

 .َوَطَؾْقِف اْلَعَؿُؾ 

ـْ ُطَؿرَ  ـْ اْلَؽافِرِ : ڤ َوُمَعاِوَيةَ ، َوُمَعاذٍ ، َوُرِوَي َط
ُثقا اْلُؿْسؾَِؿ مِ َوَلْؿ ، َأكَُّفْؿ َورَّ

ـْ اْلُؿْسؾِؿِ 
ُثقا اْلَؽافَِر مِ  .ُيَقرِّ

دِ : َوُحؽَِل َذلَِؽ  ـْ ُمَحؿَّ ـِ اْلَحـَِػقَّةِ  َط  ، ْب
ِّ
ـِ  َوَطؾِل ـِ اْلُحَسْق ـِ  َوَسِعقدِ ، ْب ْب

ـِ َمْعِؼؾٍ  اهلل َوَطْبدِ ، َوَمْسُروٍق ، اْلُؿَسقِِّب   ، ْب
ِّ
ْعبِل  ، َوالشَّ

ِّ
ـِ َيْعُؿرَ  َوَيْحَقك، َوالـََّخِعل ، ْب

 .َوَلْقَس بَِؿْقُثقٍق بِِف َطـُْفؿْ . َوإِْسَحاَق 

ـَ الـَّاِس اْخ : َفنِنَّ َأْحَؿَد َقاَل  َٓ َيِرُث اْلَؽافِرَ َلْقَس َبْق  .تاَِلٌف فِل َأنَّ اْلُؿْسؾَِؿ 

ـَ َيْعُؿَر اْحَتجَّ لَِؼْقلِفِ  َأنَّ َيْحَقك: َوُرِويَ  َْسَقدِ : َفَؼاَل ، ْب ْٕ َثـِل َأُبق ا َأنَّ ُمَعاًذا ، َحدَّ

َثفُ    َأنَّ َرُسقَل ، َحدَّ
ِ
َٓ َيـُْؼُص »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ْساَلُم َيِزيُد َو  .«اإْلِ

 :تعاىل اهلل ضددِ حمند أبْ قال

 .أن أهؾ اإلسالم يزيدون وٓ يـؼصقن: بؿعـك

 .فعؾك هذا يؽقن مـؼطًعا، ڤبلن أبا إسقد لؿ يسؿع مـ معاذ : وققؾ

إٓ أن أهؾ العؾؿ كصقا طؾك أن أبا آسقد لؿ يسؿع ، حدثف: مع أكف هـا يؼقل

 .ڤمـ معاذ 

 : قال ثه

َكَّـَا َكـْؽُِح كَِساَءُهؿْ 
ِ
َٓ َيـْؽُِحقَن كَِساَءَكا، َوٕ َٓ َيِرُثقَكـَا، َفَؽَذلَِؽ َكِرُثُفؿْ ، َو  .َو

ـُ َزْيدٍ  َما َرَوى ُأَساَمةُ : َوَلـَا   ،ڤ ْب
ِّ
ـْ الـَّبِل َٓ َيرُِث اْلَؽافُِر »: َأكَُّف َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص َط

َٓ اْلُؿْسِؾُؿ اْلَؽافِرَ ، اْلُؿْسِؾؿَ   .ُمتََّػٌؼ َطَؾْقفِ  «َو
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ـْ َطْؿِرو: ِبنِْسـَاِدهِ  َوَرَوى َأُبق َداُود ـِ ُشَعْقٍب  َط ـْ َأبِقفِ ، ْب ِه َطْبدِ ، َط ـْ َجدِّ   َط
ِ
ـِ  اهلل ْب

  َقاَل َرُسقُل : َقاَل ، َطْؿٍرو
ِ
ـِ َشتَّك»: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َتْق  .«َٓ َيَتَقاَرُث َأْهُؾ ِمؾَّ

 :تعاىل اهلل ضددِ حمند أبْ قال

 .وهذا الحديث طؾك تحسقـف اإلمام إلباين 

 : قال ثه

ـَ الُْؿْسِؾِؿ َوالَْؽافِرِ  َيَة ُمـَْؼطَِعٌة بَْق َٓ َنَّ الِْق
ِٕ َٓ َيِرُث اْلَؽافُِر اْلُؿْسؾِؿَ ، َفَؾْؿ َيِرْثفُ ، َو  .َكَؿا 

ا َحِديُثُفْؿ َفُقْحَتَؿُؾ  ـْ ُيْسؾِؿُ : َفَلمَّ ْساَلَم َيِزيُد بَِؿ ـْ ، َأكَُّف َأَراَد َأنَّ اإْلِ
َوبَِؿا ُيْػَتُح مِ

ْساَلمِ  َْهِؾ اإْلِ
ِ
ـْ َيْرَتد  ، اْلباَِلِد ٕ َٓ َيـُْؼُص بَِؿ ـْ َيْرَتد  7 َو ِة َم ـْ ُيْسؾِؿُ ، لِِؼؾَّ

 .َوَكْثَرِة مِ

رٌ ، َوَطَؾك َأنَّ َحِديَثُفْؿ ُمْجَؿٌؾ  تِفِ ، َوَحِديَثـَا ُمَػسَّ ، َوَحِديَثُفْؿ َلْؿ ُيتََّػْؼ َطَؾك ِصحَّ

ـَ َتْؼِديُؿفُ ، َوَحِديَثـَا ُمتََّػٌؼ َطَؾْقفِ   .َفَتَعقَّ

ـْ ُطَؿرَ  ِحقُح َط َٓ َيِرُثقَكـَا، َٓ َكِرُث َأْهَؾ اْلِؿَؾؾِ »: َأكَُّف َقاَل ، ڤ َوالصَّ َوَقاَل . َو

َْشَعِث  ْٕ ِة ا  .«َيِرُثَفا َأْهُؾ ِديـَِفا: فِل َطؿَّ

ا اْلُؿْعَتُؼ  ـَ ُمْعتِِؼفِ : َفَلمَّ ءِ  َفَسـَْذُكُرهُ ، إَذا َخاَلَػ ِديـُُف ِدي َٓ اهلُل  إْن َشاءَ ، فِل َباِب اْلَق

 ها. َتَعاَلك
وٓ يرث ، وٓ يرث الؽافر الؿسؾؿ، ٕكف كافر7 والصحقح أكف ٓ ُيقرث

 .الؿسؾؿ الؽافر

 : قال ثه

اُر َفَقَتَقاَرُثقنَ : َفْصٌل ا اْلُؽػَّ ـَ َأْهِؾ ، إَذا َكاَن ِديـُُفْؿ َواِحًدا، َفَلمَّ اْلِعْؾِؿ َٓ َكْعَؾُؿ َبْق

 .فِقِف ِخاَلًفا

 
ِّ
 .َدلِقٌؾ َطَؾك َأنَّ َبْعَضُفْؿ َيِرُث َبْعًضا «َٓ َيرُِث اْلُؿْسِؾُؿ اْلَؽافِرَ »: ملسو هيلع هللا ىلص َوَقْقُل الـَّبِل

ـِ َشتَّك»: َوَقْقُلفُ  َتْق ِة اْلَقاِحَدِة َيِرُث ، «َٓ َيَتَقاَرُث َأْهُؾ ِمؾَّ َدلِقٌؾ َطَؾك َأنَّ َأْهَؾ اْلِؿؾَّ
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 .َبْعًضا َبْعُضُفؿْ 

 
ِّ
ـْ َدارٍ »: ملسو هيلع هللا ىلص َوَقْقُل الـَّبِل َدلِقٌؾ َطَؾك َأنَّ َطِؼقاًل َوِرَث َأَبا ، «َوَهْؾ َتَرَك َلـَا َطِؼقٌؾ ِم

ـِ ، َصالٍِب ُدوَن َجْعَػرٍ  َكَُّفَؿا َكاَكا ُمْسؾَِؿْق
ِ
ٕ 
ٍّ
ـِ َأبِقفِ ، َوَطؾِل ُمِؼقًؿا ، َوَكاَن َطِؼقٌؾ َطَؾك ِدي

ةَ  ةَ َفَباَع ِرَبا، بَِؿؽَّ  ، َطُف بَِؿؽَّ
ِّ
ا قِقَؾ لِؾـَّبِل ـَ َتـِْزُل َغًدا؟ َقاَل : ملسو هيلع هللا ىلص َفؾَِذلَِؽ َلؿَّ َوَهْؾ »: َأْي

ـْ ِرَباعٍ  َْشَعِث . «َتَرَك َلـَا َطِؼقٌؾ ِم ْٕ ِة ا ـِ َقْقس َوَقاَل ُطَؿُر فِل َطؿَّ  .َيِرُثَفا َأْهُؾ ِديـَِفا: ْب

ـْ َأْحَؿدَ َفاْخُتؾَِػ ، َفنِْن اْخَتَؾَػْت َأْدَياُكُفؿْ  ٌة ، َفُرِوَي َطـْفُ ، َط ُف مِؾَّ َأنَّ اْلُؽْػَر ُكؾَّ

 .َيِرُث َبْعُضُفْؿ َبْعًضا، َواِحَدةٌ 

 :تعاىل اهلل ضددِ حمند أبْ قال

والؼقل الصحقح الذي ذهب إلقف اإلمام أحؿد أن ، وهذا الؼقل مرجقع

 .والػرق بقـ الؼقلقـ واضح، الؽػر طدة مؾؾ

 : قال ثه

ُل ، َطـُْف َحْرٌب َرَواُه  ادٌ . َواْخَتاَرُه اْلَخالَّ ـُ ُشْبُرَمةَ ، َوبِِف َقاَل َحؿَّ ، َوَأُبق َحـِقَػةَ ، َواْب

 
 
افِِعل َْبـَاءِ 7 َوَداُود، َوالشَّ ْٕ ـْ ا

َباِء مِ ْٔ َنَّ َتْقِريَث ا
ِ
َباءِ ، ٕ ْٔ ـْ ا

َْبـَاِء مِ ْٕ َمْذُكقٌر فِل ، َوا

 َتَعاَلك ِذْكًرا طَ  كَِتاِب 
ِ
ااهلل ْرعُ ، امًّ َّٓ فِقَؿا اْسَتْثـَاُه الشَّ ْرُع ، َفاَل ُيْتَرُك إ َوَما َلْؿ َيْسَتْثـِِف الشَّ

َنَّ َقْقَل ، َيْبَؼك َطَؾك اْلُعُؿقمِ 
ِ
 َتَعاَلك َوٕ

ِ
 ﴾ھ ھ ھ ے ےۓ﴿: اهلل

 .َطاٌم فِل َجِؿقِعِفؿْ  [43: إكػال]

ـْ َأْحَؿدَ  اْخَتاَرُه َأُبق . َٓ َيِرُث َبْعُضُفْؿ َبْعًضا، ُمْخَتؾَِػةٌ َأنَّ اْلُؽْػَر مَِؾٌؾ ، َوُرِوَي َط

ـْ َأْهِؾ اْلِعْؾؿِ ، َبْؽرٍ 
 7 َوُهَق َقْقُل َكثِقٍر مِ

ِّ
َنَّ َقْقَل الـَّبِل

ِ
ـِ »: ملسو هيلع هللا ىلص ٕ َتْق َٓ َيَتَقاَرُث َأْهُؾ ِمؾَّ

 .َوَيُخص  ُطُؿقَم اْلؽَِتاِب ، َيـِْػل َتَقاُرَثُفَؿا، «َشتَّك

ـْ َأْحَؿَد َتْصِريًحا بِِذْكِر َأْقَساِم اْلِؿَؾؾِ َوَلْؿ   .َكْسَؿْع َط

ـْ ، َوالـَّْصَراكِقَّةُ ، اْلَقُفقِديَّةُ : اْلُؽْػُر َثاَلُث مَِؾؾٍ : َوَقاَل اْلَؼاِضل َأُبق َيْعَؾك ـُ َم َوِدي
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َٓ ِكَتاَب َلُفؿْ 7 َطَداُهؿْ  ـْ َطَداُهْؿ َيْجَؿُعُفْؿ َأكَُّفْؿ  َنَّ َم
ِ
ٕ. 

ـِ َطبْدِ  َوُطَؿرَ ، َوَططَاءٍ ، ا َقْقُل ُشَرْيٍح َوَهذَ  اكِ ، اْلَعِزيزِ  ْب حَّ ، َوالثَّْقِريِّ . َواْلَحَؽؿِ ، َوالضَّ

 ، َوَشِريٍؽ ، َوالؾَّقِْث 
ِّ
بِّل ـِ َأبِل َلْقَؾك، َوُمِغقَرَة الضَّ ـِ ، َواْب ـِ َصالٍِح  َواْلَحَس  .َوَوكِقعٍ ، ْب

ـْ َمالٍِؽ   .َوُرِوَي َذلَِؽ َط

 َوُرِوَي 
ِّ
ـْ الـََّخِعل ِن َمًعا، َوالثَّْقِريِّ ، َط َٓ  .اْلَؼْق

َفَتُؽقُن اْلَؿُجقِسقَُّة ، َأْن َيُؽقَن اْلُؽْػُر مَِؾاًل َكثِقَرةً  ڤ َكاَلُم َأْحَؿدَ : َوَيْحَتِؿُؾ 

ًة ُأْخَرى، مِؾَّةً  َْوَثاِن مِؾَّ ْٕ ْؿِس مِؾَّةً ، َوِطَباَدُة ا ، َبْعُضُفْؿ َبْعًضاَفاَل َيِرُث ، َوِطَباَدُة الشَّ

 
ٍّ
ـْ َطؾِل  .ڤ ُرِوَي َذلَِؽ َط

ْهِري   ـْ َأْهِؾ اْلَؿِديـَةِ ، َوبِِف َقاَل الز 
َوإِْسَحاُق َوُهَق ، َوَأْهُؾ اْلَبْصَرةِ ، َوَربِقَعُة َوَصائَِػٌة مِ

َْقَقاِل إْن َشاءَ  ْٕ  ، اهلُل َتَعاَلك َأَصح  ا
ِّ
ـِ َشتَّك َٓ َيتََقاَرُث »: ملسو هيلع هللا ىلص لَِؼْقِل الـَّبِل َتْق  .«َأْهُؾ ِمؾَّ

َة َبْقـَُفؿْ  َٓ َٓ ُمَقا ـِ مِـُْفْؿ  َنَّ ُكؾَّ َفِريَؼْق
ِ
ـٍ َفَؾْؿ َيِرْث َبْعُضُفْؿ ، َوٕ َٓ اتَِّػاَق فِل ِدي َو

ارِ ، بَْعًضا ـَ َواْلُؽػَّ َفُقَخص  مِـَْفا ، َواْلُعُؿقَماِت فِل التَّْقِريِث َمْخُصقَصةٌ ، َكاْلُؿْسؾِِؿق

ـَ َأْهِؾ اْلَحْرِب َوَأْهِؾ ، الـَِّزاِع بِاْلَخَبِر َواْلِؼقَاسِ  َمِحؾ   َنَّ ُمَخالِِػقـَا َقَطُعقا التََّقاُرَث َبْق
ِ
َوٕ

ْساَلمِ  ةِ ، َمَع اتَِّػاقِِفْؿ فِل اْلِؿؾَّةِ ، َداِر اإْلِ َٓ كِْؼَطاِع اْلُؿَقا
ِ
 ها. َفَؿَع اْختاَِلِف اْلِؿؾَِّة َأْوَلك، ٓ

 :املشتذ تٛسٜح سهِ بٝإ 

 :(6/333) املػين يف  قدام٘ ابً اإلماو قال
َٓ َيِرُث َأَحًدا ـَ َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ فِل َأنَّ اْلُؿْرَتدَّ  َمالٍِؽ ، َوَهَذا َقْقُل . َٓ َكْعَؾُؿ ِخاَلًفا َبْق

 
ِّ
افِِعل ْأِي ، َوالشَّ ـْ َغْقِرِهْؿ ِخاَلَفُفؿْ ، َوَأْصَحاِب الرَّ َٓ َكْعَؾُؿ َط َٓ َيِرُث 7 َو َكَُّف 

ِ
َوَذلَِؽ ٕ

 ، ُمْسؾًِؿا
ِّ
 .«َٓ َيرُِث َكافٌِر ُمْسِؾًؿا»: ملسو هيلع هللا ىلص لَِؼْقِل الـَّبِل

َٓ َيِرُث َكافًِرا ـِ 7 َو ي َكَُّف ُيَخالُِػُف فِل ُحْؽِؿ الدِّ
ِ
َٓ ُيَؼر  َطَؾك ُكْػِرهِ 7 ٕ َكَُّف 

ِ
َفَؾْؿ ، ٕ

ـِ الَِّذي  ي َٓ َتِحؾ  َذبِقَحُتُفؿْ ، اْكَتَؼَؾ إَلْقفِ َيْثُبْت َلُف ُحْؽُؿ َأْهِؾ الدِّ َٓ كَِؽاُح ، َولَِفَذا  َو
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ـِ َأْهِؾ اْلؽَِتاِب ، كَِسائِِفؿْ   ها. َوإِْن اْكَتَؼُؾقا إَلك ِدي
 :تعاىل اهلل ضددِ حمند أبْ قال

وٓ يرث مـ ، فال يرثف الؿسؾؿ، يعـل أن الؿرتد لق اكتؼؾ إلك مؾة القفقدية

 .وٓ يرثف القفقدي، القفقديوٓ يرث مـ ، الؿسؾؿ

 .الؿرتد مالف ٓ يؽقن إٓ لبقت مال الؿسؾؿقـ

 : قال ثه

َنَّ اْلُؿْرَتدَّ َتُزوُل َأْماَلُكُف الثَّابَِتُة َلُف َواْستِْؼَراُرَها
ِ
َٓ َيْثُبُت َلُف مِْؾٌؽ َأْوَلك، َوٕ . َفأَلَْن 

َخرُ ، َفَؿاَت َأَحُدُهَؿا، َوَلْق اْرَتدَّ ُمَتَقاِرَثانِ  ْٔ َٓ َيِرُث ، َلْؿ َيِرْثُف ا َٓ . َفنِنَّ اْلُؿْرَتدَّ  َو

ْساَلِم َقْبَؾ َقْسِؿ اْلِؿقَراِث . ُيقَرُث  َطَؾك َما ، ُقِسَؿ َلفُ ، َوإِْن َرَجَع اْلُؿْرَتد  إَلك اإْلِ

تِل َبْعَدَها  ها. اهلُل َتَعاَلك إْن َشاءَ ، َسـَْذُكُرُه فِل اْلَؿْسَلَلِة الَّ
 :ايضْذٜل تٛسٜح سهِ بٝإ 

 :(6/333) املػين يف  قدام٘ ابً اإلماو قال
ْكِديُؼ َكاْلُؿْرَتدِّ فِقَؿا َذَكْرَكا  .َوالزِّ

ْكِديُؼ  ْساَلَم َوَيْستَِسر  بِاْلُؽْػرِ : َوالزِّ
ك  َكانَ ، َوُهَق اْلُؿـَافُِؼ ، ُهَق الَِّذي ُيْظِفُر اإْلِ ُيَسؿَّ

 
ِّ
ك اْلَقْقَم ِزْكِديًؼا، ُمـَافًِؼا ملسو هيلع هللا ىلص فِل َطْصِر الـَّبِل  .َوُيَسؿَّ

ْكِديِؼ فِل َبْقِت اْلَؿالِ : َقاَل َأْحَؿُد   ها. َماُل الزِّ
 :ايذخٍٛ قبٌ ايضٚدني َٔ املشتذ تٛسٜح سهِ بٝإ 

 :(6/333) املػين يف  قدام٘ ابً اإلماو قال
ُخقلِ  ـِ َقْبَؾ الد  ْوَجْق َوَلْؿ َيِرْث ، الـَِّؽاُح فِل اْلَحالِ  اْكَػَسَخ ، إَذا اْرَتدَّ َأَحُد الزَّ

َخرَ  ْٔ  .َأَحُدُهَؿا ا
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ُخقلِ  ُتُف َبْعَد الد  ُؾ اْلُػْرَقةَ ، إْحَداُهَؿا7 َفِػقِف ِرَواَيَتانِ ، َوإِْن َكاَكْت ِردَّ  .َيتََعجَّ

ِخرُ  ْٔ ِة َوَأيَُّفَؿا َماَت َلْؿ َيِرْثُف ا ُْخَرى َيِؼُػ َطَؾك اْكِؼَضاِء اْلِعدَّ ْٕ  .َوا

ِة َأَحِدِهَؿا تِِفَؿا َجِؿقًعا َكُحْؽِؿ ِردَّ َواْمتِـَاِع ، فِل َفْسِخ الـَِّؽاِح ، َوُحْؽُؿ ِردَّ

 ها. اْلِؿقَراِث 
 :املظًِ أبٛٙ َٛت بعذ أطًِ ثِ نافّشا نإ َٔ َرياخ بٝإ 

 : ّقال

ـْ َأْسَؾَؿ َطَؾك مِقَراٍث َقْبَؾ َأْن ُيْؼَسؿَ   .ُقِسَؿ َلُف(، )َوَكَذلَِؽ َم

ـْ َأْسَؾَؿ َقْبَؾ َقْسِؿ مِقَراِث َمْقُروِثِف اْلُؿْسؾِؿِ  َواَيُة فِل َم َْثَرمُ 7 اْخَتَؾَػْت الرِّ ْٕ ، َفـََؼَؾ ا

دُ  ـُ اْلَحَؽؿِ  َوُمَحؿَّ  .َأكَُّف َيِرُث ، ْب

ـْ ُطَؿرَ  ـِ ، َوُطْثَؿانَ ، َوُرِوَي َكْحُق َهَذا َط   َواْلَحَس
ٍّ
ـِ َطؾِل ـِ َمْسُعقدٍ ، ْب  .َواْب

ـُ َزْيدٍ  َقاَل َجابِرُ  َوبِفِ  ـُ ، ْب ـُ  َوإَِياُس ، َوُحَؿْقدٌ ، َوَقَتاَدةُ ، َوَمْؽُحقٌل ، َواْلَحَس ْب

 ، َوإِْسَحاُق ، ُمَعاِوَيةَ 
َ
ا َبِؼل َوبِِف . َفَعَؾك َهَذا إْن َأْسَؾَؿ َقْبَؾ َقْسِؿ َبْعِض اْلَؿاِل َوِرَث مِؿَّ

ـُ   .َقاَل اْلَحَس

ـْ ، َوكََؼَؾ َأبُق صَالٍِب  َْهؾَِفا، َٓ َيِرُث : أَْسؾََؿ بَْعَد اْلَؿْقِت فِل َم
ِ
 .َقْد َوَجبَْت اْلَؿَقاِريُث ٕ

 
ٍّ
ـْ َطؾِل ـُ اْلُؿَسقِِّب  َوبِِف َقاَل َسِعقدُ . ڤ َوَهَذا اْلَؿْشُفقُر َط ، َوَصاُوٌس ، َوَطَطاءٌ ، ْب

ْهِري   ـُ َيَسارٍ  َوُسَؾْقَؿانُ ، َوالز   ، ْب
 
كَادِ ، َواْلَحَؽؿُ ، َوالـََّخِعل ، َوَمالٌِؽ ، َوَأبُق َحـِقَػةَ ، َوَأبُق الزِّ

 
 
افِِعل ُة اْلُػَؼَفاءِ . ڤ َوالشَّ  7 َوَطامَّ

ِّ
 ها. «َٓ َيرُِث الَْؽافُِر الُْؿْسِؾؿَ »: ملسو هيلع هللا ىلص لَِؼْقِل الـَّبِل

، يعـل رجؾ أبقه مسؾؿ، لؽـ هذا الصحقح هق خالف ما ذكره اإلمام 

 ففؾ لف مـ مال أبقف شلء؟، أبقف ثؿ أسؾؿ الرجؾ بعد مقت، ومات طؾك الؿسؾؿ

والصحقح أكف لقس ، ذهب بعض أهؾ العؾؿ إلك أكف إذا أسؾؿ قبؾ الؼسؿة لف
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 .لف شلء مـ الرتكة

ومؾخصف أن الؽػر مؿا ، ففذا هق اختصار يف الؽالم طؾك هذا الحديث

 .حجب حرمان، يحجب حجب تام

 .وٓ يرث الؽافر مـ الؿسؾؿ، فال يرث الؿسؾؿ مـ الؽافر

 :ايهافش بطٔ يف ايزٟ احلٌُ َرياخ بٝإ 

 :وهل حامؾ مـف، أو يفقدية، ولف زوجة كصراكقة، ولق مات رجؾ مسؾؿ

 .الؿرأة ٓ ترث مـ زوجفا

 .هـا حصؾ خالف بقـ أهؾ العؾؿ، بؼل الحؿؾ هؾ يرث مـ أبقف

 .ٕن ما يف البطـ يقلد طؾك الػطرة، فذهب بعض أهؾ العؾؿ إلك أكف يرث

 العالؿقـوالحؿد هلل رب 
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 اإلزخ بايٛال٤

 
 

ـْ َطبْدِ  - 315   )َط
ِ
ـِ ُطَؿرَ  اهلل َـّبِلَّ »: ڤ ْب ـْ ِهبَتِفِ  ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ ال ـْ بَقِْع الَْقِٓء َوَط  .«(َكَفك َط

ـْ َطائَِشَة  - 316 ـٍ »: َقالَْت  ڤ)َط ـَ ُخقَِّرْت َطَؾك َزْوِجَفا : َكاَكْت فِل بَرِيَرَة َثالُث ُس

ـَ َطتََؼْت    َفَدَخَؾ َطَؾلَّ َرُسقُل ، َوُأْهِدَي َلَفا َلْحؿٌ ، ِحق
ِ
َفَدَطا ، َوالُْبْرَمُة َطَؾك الـَّارِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـْ ُأْدِم الْبَقِْت َفَؼاَل  َـّاِر فِقَفا َلْحٌؿ؟ َقالُقا: بِطََعاٍم َفُلتَِل بُِخْبٍز َوُأْدٍم ِم : َأَلْؿ َأَر الُْبْرَمَة َطَؾك ال

  َيا َرُسقَل ، بََؾك
ِ
َق بِِف َطَؾك َبرِيَرَة َفَؽرِْهـَا َأْن ُكطِْعَؿَؽ ِمـُْف َفَؼاَل اهلل ُهَق : َذلَِؽ َلْحٌؿ ُتُصدِّ

ـْ َأْطَتَؼ : فِقَفا ملسو هيلع هللا ىلص َوَقاَل الـَّبِلُّ ، َوُهَق ِمـَْفا َلـَا َهِديَّةٌ ، َطَؾقَْفا َصَدَقةٌ   .«(إكََّؿا الَْقُٓء لَِؿ

l: 

 .مسللة القٓء: الػرائض وهلتضؿـ هذان الحديثان مسللة مفؿة مـ مسائؾ 

أو كان لف ، فقرث الُؿعتِؼ الُؿعَتؼ إن لؿ يؽـ لف ورثف، والقٓء يؽقن بنطتاق

 .مال فاض طؾك الػروض

فؿا تركِت الػرائُض فألَْوَلك ، أْلِحُؼقا الػرائَض بلهِؾفا»: ملسو هيلع هللا ىلص لحديث الـبل

 .«رجٍؾ ذكرٍ 

الباب ترث مؿـ  وهؽذا الؿعتؼة يف هذا، فالؿعتؼ يرث مؿـ أطتؼف تعصقًبا

 .أطتؼتف تعصقًبا

ـْ ِهَبتِفِ »: قْلُ ـْ َبْقِع اْلَقِٓء َوَط  .«َكَفك َط

أو ، ثؿ قال ٕخر وهبتؽ وٓء فالن، لق أن رجاًل أطتؼد رجاًل فؽان لف القٓء
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 .فنن هذا ٓ يصح وٓ يؽقن، بعتؽ وٓئل مـ فالن

فؽؿا ، «تقهب لحؿة كؾحؿة الـسب ٓ تباع وٓ»، وقد جاء تػسقر هذا القٓء

 .فؽذلؽ ٓ يصح لف أن يبقع وٓئف، أن اإلكسان ٓ يستطقع أن يبقع كسبف

 .والقٓء لقس لؽؾ أحد وإكؿا هق لؾؿُعتِؼ أو لقرثة الُؿعتِؼ

 .ثؿ مات فنن القٓء يـتؼؾ إلك ذريتف، لق قدر أن رجاًل أطتؼ رجاًل 

ـٍ »: قْلُ  .«َكاَكْت فِل َبرِيَرَة َثالُث ُسـَ

 .ڤ شرع لـا ثالثة أمقر كان مبدأها مـ بريرة  اهلل أي أن

كاكت جارية ٕكاس فؽاتبتفؿ طؾك تسع أواق  ڤ بريرة: السـة إولك

ها : فلتْت طائشَة تستعقـُفا فؼالت، تؼضقفا بتسع سـقـ َّٓ أْن يشاؤوا أْن أُطدَّ ٓ إ

ًة واحدةً  فا فلَبْقا ويؽقَن القُٓء لل فذَهبْت َبريرُة فؽؾَّؿْت بذلؽ أهؾَ ، لفؿ َطدَّ

َّٓ أْن يؽقَن القُٓء لفؿ   وجاء رسقُل ، فجاءْت إلك طائشةَ . طؾقفا إ
ِ
طـَد  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 إًذا ٓ ها: ذلؽ فؼالت لفا ما قال أهُؾفا فؼالت
ِ
َّٓ أْن يؽقَن القُٓء لل فؼال ، اهلل إ

  رسقُل 
ِ
 إنَّ َبريرَة أتْتـل تستعقـُـل  يا رسقَل : فُؼْؾُت  «؟ما هذا»: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ِ
طؾك اهلل

ًة واحدًة ويؽقَن القُٓء لل: فُؼْؾُت ، كتابتِفا ها لفؿ َطدَّ َّٓ أْن يشاؤوا أْن أُطدَّ ، ٓ إ

َّٓ أْن يؽقَن القُٓء لفؿ فؼال رسقُل    - فذَكرْت ذلؽ ٕهؾِفا فلبَْقا طؾقفا إ
ِ
: - ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

 .««ابتاطقفا واشَترصل لفؿ القَٓء وأطتِؼقفا فننَّ القَٓء لَِؿـ أطَتؼ»

 .شرع وسـة جاء بسبب بريرةففذا 

ولق ، فاختارت فراقف، لؿا ُأطتِؼت خقرت بقـ زوجفا ڤ أهنا: السـة الثاين

 .بؼقة معف جاز مع طبقديتف

: ملسو هيلع هللا ىلص فؼال الـبل، وكان مـ شلهنا أهنا تؿشل ويؿشل مغقث ورائفا وهق يبؽل



             

 321 الفرائض باب
 

فؼاَل لفا ، «يا طبَّاُس! أٓ تعَجُب مـ حبِّ مغقٍث بريرَة ومـ ُبغِض بريرَة ُمغقًثا»

 
 
ُف أبق وَلِدكِ »: ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبل  تلُمُرين؟ قاَل  قالت يا رسقَل ، «لق راجعتقِف فنكَّ

ِ
إكَّؿا »: اهلل

 .قالت ٓ حاجَة لل فقفِ ، «أشَػعُ 

 .«ُأْهِدَي َلَفا َلْحٌؿ صدقة»أهنا : والسـة الثالثة

سقاًء يف ذلؽ ، وٓ طؾك أهؾ بقتف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل والصدقة ٓ تجقز طؾك رسقل

 .أو الصدقة الؿستحبة، الؿػروضة الصدقة

 .والحديث دال طؾك تحريؿ الصدقة الؿستحبة

 .صعام فؾؿ يرى الؾحؿ فعجب ملسو هيلع هللا ىلص وقدمقا لؾـبل

 أي صدقة وزكاة - كعؿ ولؽـف لربيرة: فؼال كلين رأيت لحًؿا يف الربمة؟ قالقا

 .- لعؾؿفؿ أكف ٓ يلكؾ الصدقة -7 فؽرهـا أن كطعؿؽ -

 .«َوُهَق ِمـَْفا َلـَا َهِديَّةٌ ، َطَؾْقَفا َصَدَقةٌ ُهَق : َفَؼاَل »: قْلُ

، حقث يجقز لف أن يفديف، أن الؿتصدق طؾقف يتؿؾؽ ما ُتصِدق طؾقف بف: ّفُٔ

 .أو يػعؾ بف ما شاء، أو يرهـف، أو يبقعف

ـْ َأْطَتَؼ »: والشاهد مـ سقق الحديث يف هذا الباب َؿا اْلَقُٓء لَِؿ  .«إكَّ

ٓ ، فالقٓء لفا ولف، الرجؾ أو كاكت الؿعتِؼة مـ الـساءسقاًء كان الؿعتِؼ مـ 

 .يرثف غقرهؿ تعصقبًا بعد استقػاء الػروض وغقاب الؿعصب لـػسف ويرثف مـ بعده

ـْ َأْطَتَؼ »: قْلُ َؿا اْلَقُٓء لَِؿ  .«إكَّ

 .إما لؾؿعتِؼ أو لذرية الؿعتِؼ

التفادي فقؿا مـ  - اهلل طؾقفؿ رضقان - ويف الحديث ما كان طؾقف الصحابة

 .ولؿا يف ذلؽ مـ إلػة والؿحبة التل تؼع بقـ الـاس بسبب الفدية، بقـفؿ
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أو ، أو الـؼد، أو الػاكفة، أن الفدية تجقز مـ أي شلء مـ الؾحؿ: ّفُٔ

 .أو أي شلء حالل يجقز أن يفدى مـف، الغراس

  َفَدَخَؾ َطَؾلَّ َرُسقُل »: قْلُ
ِ
 .«الـَّارِ َواْلُبْرَمُة َطَؾك  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 .أي يطبخقكف ويـضجقكف

 .«َفَدَطا بَِطَعامٍ »: قْلُ

 .أو أططقين شرابًا، أن هذا لقس مـ الؿسللة أن تؼقل ٕهؾؽ قربقا لل صعام: ّفُٔ

ـْ ُأْدِم اْلَبْقِت »: قْلُ َل ِبُخْبٍز َوُأْدٍم ِم
 .«َفُلتِ

 .الخبز معروف

وربؿا يؽقن ، العسؾوربؿا يؽقن مـ ، ربؿا يؽقن مـ الخؾ، وإدم يتـقع

 .أو كحق ذلؽ، وربؿا يؽقن مشؽاًل مـ مجؿقطة خضار، مـ السؿـ

 .«َأَلْؿ َأَر اْلُبْرَمَة َطَؾك الـَّاِر فِقَفا َلْحٌؿ؟: َفَؼاَل »: قْلُ

لؽـ ، كان مـ الؿتحؾقـ بالقرع ملسو هيلع هللا ىلص فالـبل، وهذا لقس مـ باب آستشراف

 .إٓ لشلء7 يعؾؿ أهنؿ لؿ يؽقكقا لقغقبقا طـف شلء

  َيا َرُسقَل ، َبَؾك: َقاُلقا»: قْلُ
ِ
 .«اهلل

ٕن إصعؿة تتـقع 7 أن اإلكسان إذا سلل خقر الطعام ٓ يذم وٓ يـتؼد: ّفُٔ

 .وكحق ذلؽ، والطباخة، والذوق، مـ حقث الطعؿ

 .وغقر ذلؽ، ولبـ، ٕكف كان يفدى لف لحؿ7 أن الؾحؿ لف ملسو هيلع هللا ىلص وكان يظـ

َق »: قْلُ َؽ َلْحٌؿ ُتُصدِّ
 .«ِبِف َطَؾك َبرِيَرَة َفَؽرِْهـَا َأْن ُكْطِعَؿَؽ ِمـْفُ َذلِ

، فال يمكؾف مآ يجقز، أكف يـبغل لؿـ طزم إكسان أن يؽقن صادًقا معف: ّفُٔ

ومـ ذلؽ ما يػعؾف كثقر مـ العازمقـ وربؿا أكؾ مـ دخؾ معف الؾحؿ الؿستقرد 
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 .اإلسالمقةمـ بالد الؽػار الذي قد طؾؿ أكف ذبح طؾك غقر الطريؼة 

 .يعؾؿ ٓ كان وإن يريد ٓ مؿا يطعؿ أن ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طؾك ملسو هيلع هللا ىلص الـبل زوجات حرص :ّفُٔ

 .«ُهَق َطَؾْقَفا َصَدَقٌة َوُهَق ِمـَْفا َلـَا َهِديَّةٌ : َفَؼاَل »: قْلُ

لؽـ بؿا أهنا قد بؾغت محؾفا ، كؿا تصدق بف طؾقفا طؾك كقة الؿتصدق

 .وتؿؾؽتفا جاز لفا أن هتدي لـا ولغقركا

دلقؾ لؿا يذهب إلقف كثقر مـ أصحاب الؿراكز مـ أن صالب العؾؿ : فُٔ ٍّرا

ٕن 7 الذي مـ آل البقت تخرج لف الؿساطدة التل تمخذ طؾك أهنا هدية ٓ صدقة

 .الصدقة محرمة طؾك آل البقت

ويجقز لفا أن تتصرف فقف طؾك القجف التل ، أن الؿرأة تؿؾؽ مالفا: ّفُٔ

 .اهلل تريد مالؿ يخالػ شرع

 .جقاز التفادي بقـ الرجال والـساء إذا أمـت الػتـة: ّفُٔ

ـْ َأْطَتَؼ : فِقَفا ملسو هيلع هللا ىلص َوَقاَل الـَّبِلُّ »: قْلُ َؿا اْلَقُٓء لَِؿ  .«إكَّ

ـْ َأْطَتَؼ »: وهذا هق الشاهد مـ سقق الحديث  .«اْلَقُٓء لَِؿ

 .وهـا فقائد لؿ كذكرها بإمس

 .األزحاو برّٖ ٓتعلل ما مطأل٘ ٍّٕ

فنذا ، ويف الحقاشل، والػروع، فعـدكا فروض وقد طؾؿ أهنا تؽقن يف إصقل

اكتؼؾ يف تؼسقؿ الؿال إلك ذوي إرحام ، لؿ يقجد إصؾ أو الػرع أو الحاشقة

 .[5: إحزاب] ﴾ۅ ۉ ۉ ې ې﴿

ـُ ُأخِت الؼقِم مـفؿ»: يؼقل ملسو هيلع هللا ىلص والـبل  .«اب

الخاُل وارُث مـ ٓ »: ويؼقل مبقـًا أن أولق إرحام يرث بعضفؿ مـ بعض
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 .«وارَث لف يعؼُؾ طـُف ويرثفُ 

 .لؽـ هذا الحديث ضعػف ابـ معقـ والبقفؼل

 .وذوي إرحام كؾ قريب لقس لف فرض وٓ تعصقب

 :ٍه األصْل مً األزحاو فرّٖ ّحْاشٕ ّفسّع أصْل ّالكساب٘

 .كلبل إم وأبل الجدة، كؾ جد بقـف وبقـ الؿقت أكثك - 1

 .«وأبل الجد، بخالف أبل إب، الجدة لقسقا مـ ذوي التعصقبأبل إم وأبل »

 .وأم أبل الجدة، كؾ جدة أدلت بذكر بقـف وبقـ الؿقت أكثك كلم أبل إم - 2

 .كؾ جدة أدلت بلب أطؾك مـ الجد كام أبل الجد - 3

ٕهنا مدلقة بقارث 7 والصقاب أن هذه مـ ذوات الػروض - هذا الؿذهب -

 .فرتث كلم الجد

 :الفسّع مً األزحاو ّذّٖ 

 .بـات آبـ وأوٓد، كلوٓد البـات، كؾ مـ أدلك بلكثك

 :ٍه احلْاشٕ مً األزحاو ّذّٖ 

وبـات ، وبـات إخ، والخالة، كالعؿة، جؿقع اإلكاث سقى إخقات - 1

 .وبـات العؿ، إخت

والعؿ ، كلبـ إخت وبـتف، كؾ مـ أدلك بلكثك سقى إخقة مـ إم - 2

 .والخال، ٕم

وكؾ مـ أدلك بنحدى مـ ، فروع إخقة مـ إم كابـ إخ ٕم وابـتف - 3

 .ذوي إرحام ففق مـفؿ

 :األزحاو ذّٖ تْزٓح يف العلناء اختلف ّقد

 .)ٓ يرثقن(: فؼال مالؽ والشافعل
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مات رجؾ ولؿ يقجد لف وارث فردها  ملسو هيلع هللا ىلص ٕن الـبل7 الصحقح أهنؿ يرثقن

 .إلك رجؾ مـ قبقؾتف

أما أن يؽقن مـ قبقؾة ، طؾك أن هذا الرجؾ مـ ذوي رحؿف: ويحتؿؾ

 .فال، ضاهرها أهنا واحدة ولقس بقـفؿ رحؿ

 .طؾقف( يرده فرض ذوي وٓ طاصب يقجد ٓأ بشرط )يرثقن :وأحؿد حـقػة أبق وقال

ـ طؿر ـ طبدالعزيز وطؿر، وأبل طبقدة، وطؾل، وهذا مروي ط  .وغقرهؿ، وططاء، ب

ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئحئ مئ ىئ ﴿: لؼقلف تعالك7 وهق الصقاب

 .[46: إكػال] ﴾يئ جب حب

وإما يف فرد واحد ، وكصقص الؽتاب والسـة يف تقريث إما مجؿاًل كأية

 .كالحديث

 :أقْال ثالث٘ علٙ تْزٓجَه يف الكائلٌْ اختلف ثه فنً

بالؿقراث  فؿـ كان أقرب إلك القارث كان أولك، اطتبار قرب الدرجة: إحداها

ۅ ۉ ۉ ې ﴿: وحجة هذا الؼقل ققلف تعالك، مـ أي جفة كاكت

 .[5: إحزاب] ﴾ې ې ې ى

 .ومتك اطتربكا إولقية كلن إقرب أولك

فقجعؾ الجفات ، وهذا مذهب أبل حـقػة، اطتبار قرب الجفة: الؼقل الثاين

 .ثؿ طؿقمة، ثؿ أخقة، ثؿ أبقة، أربع البـقة

وارث مـ ذوي إرحام لؿ يرث أحد مـ الجفة فؿتك كان يف الجفة إولك 

قالف ، ويسؿك هذا مذهب أهؾ الؼرابة، التل بعدها ققاًسا طؾك اإلرث بالتعصقب

 .يف الؿغـل

فقـزل كؾ واحد مـ ذوي إرحام مـزلة مـ ، اطتبار التـزيؾ: الؼقل الثالث
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وهذا ، فؿا صار لؽؾ واحد أخذه الؿدلل، أدلك بف ثؿ يؼسؿ الؿال بقـ الؿدلك هبؿ

 .هق الؿشفقر مذهب اإلمام أحؿد

 :اخلالف أثس بُ ٓظَس مجااًل ّإلٔو

 .بـت وبـت أخ لغقر أم بـت بـت أو طـ، بـت بـت وبـت طـ: فؾق هؾؽ هالؽ

 .ٕهنا أقرب إلك القارث: فالؿال لبـت إخ طؾك الؼقل إول

 .ٕهنا أسبؼ جفة: ولبـت البـت طؾك الؼقل الثاين

بـت البـت بؿـزلة البـت فؾفا  ٕن: الؼقل الثالثوبقـفؿا كصػقـ طؾك 

 .وبـت إخ بؿـزلتف فؾفا الباقل تعصقًبا، الـصػ فرًضا

 :ثالث٘ األزحاو ذّٖ أحْال: قال ثه

 .فؾف جؿقع الؿال بالتعصقب، أن يؽقن الؿقجقد واحدً  - 1

7 فؾفؿ جؿقع الؿال أيًضا، أن يؽقن الؿقجقد إثـقـ فلكثر والؿدلك بف واحد - 2

 .وإما صاحب فرض، ٕن الؿدلك بف إما طاصب يحقز جؿقع الؿال بالتعصقب

والؿدلك هبؿ إثـان ، أن يؽقن الؿقجقد مـ ذوي إرحام إثـقـ فلكثر - 3

ًٓ بقـ الؿدلك هبؿ كلن الؿقت مات طـفؿ، فلكثر ومـ سؼط ، فـؼسؿ الؿال أو

ك مـ ثؿ كؼسؿ كصقب كؾ واحد مـ الؿدلك هبؿ طؾ، مـفؿ سؼط مـ يدلل بف

 .غقر أن الذكر وإكثك سقاء، حسب إرثفؿ مـف، يدلقكف بف طؾك

 .وبعضفؿ ذهب إلك أهنؿ لقسقا بسقاء

 :األزحاو ذّٖ دَات ّأما

ًٓ وفروًطا وحقاشًقا جعؾ أصحاب اإلمام أحؿد يف ، لؿا كاكت الؼرابة أصق

 .الؿشفقر طـد الؿتلخريـ مـفؿ جفات ذوي إرحام ثالثة أبقة وأمقمة وبـقة
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، والجدات، يدخؾ فقفا جؿقع مـ يدلل بإب مـ إجداد: فإبقة -

والعؿ ، والعؿات، الذي ٓ فرض لفؿ وٓ تعصقب كلبل أم إب، والحقاشل

وبـات ، وأوٓد إخقات لغقر أم، وبـات اإلخقة لغقر أم، والعؿ ٕم، ٕب

 .ومـ أدلك بقاحد مـ همٓء، إطؿام

. والجدات، يدلل بإم مـ إجداديدخؾ فقفا جؿقع مـ : وإمقمة -

، والخآت، وإخقال، والحقاشل الذيـ ٓ فرض لفؿ وٓ تعصقب كلبل إم

 .ومـ أدلك بقاحد مـ همٓء، وأوٓد اإلخقة ٕم

 .والصحقح ما قدمـاه، أن أوٓد إخقة ٕم مـ جفة إبقة: وضاهر الؿذهب

لفؿ وٓ تعصقب وهؿ  يدخؾ فقفا جؿقع الػروع الذيـ ٓ فرض: والبـقة -

 .ومـ أدلك هبؿ، بـات آبـ وأوٓد، مـ بقـف وبقـ الؿقت أكثك كلوٓد البـات

 والحؿد هلل رب العالؿقـ
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 إفاد٠ ذٟٚ األفٗاّ

 بشسح

 عُد٠ األحهاّ َٔ نالّ خري األْاّ

 

 دراملكد١َ

 

 درنتاب ايٓهاح

 

 .اهلل والصالة والسالم طؾك رسقل، الحؿد هلل
 الـؽاحكتاب 

 :بـ طبدالقاحد الؿؼدسل يف كتابف طؿدة إحؽام قال اإلمام طبدالغـل

 (1)[نتاب ايٓهاح]

l: 

 :«الـؽاح»: قْلُ

ؿ  َوالتََّداُخُؾ »: (113/ 9قال الحافظ يف الػتح ) َوالـَِّؽاح فِل الؾ َغِة الضَّ

اُء  ؿ  َوَقاَل اْلَػرَّ ـْ َقاَل إِكَُّف الضَّ َز َم الـ ْؽُح بَِضؿٍّ ُثؿَّ ُسُؽقٍن اْسُؿ اْلَػْرِج َوَيُجقُز َوَتَجقَّ

 بِِف اْلَعْؼُد لَِؽْقكِِف َسَبَبُف َقاَل َأُبق اْلَؼاِسِؿ 
َ
ل لِِف َوَكُثَر اْستِْعَؿاُلُف فِل اْلَقْطِء َوُسؿِّ َكْسُر َأوَّ

 إَِذا َقاُلقا 
 
 ُهَق َحِؼقَؼٌة فِقِفَؿا َوَقاَل اْلَػاِرِسل

 
اِجل جَّ بِـَْت ُفاَلٍن  َكَؽَح ُفاَلَكَة َأوْ الزَّ

َفاْلُؿَراُد اْلَعْؼُد َوإَِذا َقاُلقا َكَؽَح َزْوَجَتُف َفاْلُؿَراُد اْلَقْطُء َوَقاَل آَخُروَن َأْصُؾُف ُلُزوُم 
                                                                                       

 لعام ألػ وأربعؿائة وتسعة وثالثقـ. الحرام يف الخامس مـ ذي الؼعدة كان الشروع يف تدريسفو (1)
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ٍء ُمْسَتْعؾًِقا َطَؾْقِف َوَيُؽقُن فِل اْلَؿْحُسقَساِت َوفِل اْلَؿَعاكِل َقاُلقا َكَؽَح 
ْ
ٍء لَِشل

ْ
َشل

َْرِض إَِذا َحَرْثُتَفا َوَبَذْرُتُف الْ  ْٕ َْرَض َوَكَؽَح الـ َعاُس َطْقـَُف َوَكَؽْحُت اْلَؼْؿَح فِل ا ْٕ َؿَطُر ا

ْرِع َحِؼقَؼٌة فِل اْلَعْؼِد َمَجاٌز فِل  بِِؾ َوفِل الشَّ فِقَفا َوَكَؽَحِت اْلَحَصاُة َأْخَػاَف اإْلِ

ُة فِل ِحقِح َواْلُحجَّ ـَِّة لِْؾَعْؼِد  اْلَقْطِء َطَؾك الصَّ َذلَِؽ َكْثَرُة ُوُروِدِه فِل اْلؽَِتاِب َوالس 

َٓ َيِرُد مِْثُؾ َقْقلِِف َحتَّك َتـْؽَِح زوجا َغقره  َّٓ لِْؾَعْؼِد َو َحتَّك قِقَؾ إِكَُّف َلْؿ َيِرْد فِل اْلُؼْرآِن إِ

ـَّ  َنَّ َشْرَط اْلَقْطِء فِل التَّْحؾِقِؾ إِكََّؿا َثَبَت بِالس 
ِ
َنَّ َقْقَلُف ٕ

ِ
َٓ ُبدَّ مِـُْف ٕ َّٓ َفاْلَعْؼُد  ِة َوإِ

ِدِه  َج َأْي َيْعِؼَد َطَؾْقَفا َوَمْػُفقُمُف َأنَّ َذلَِؽ َكاٍف بُِؿَجرَّ َحتَّك َتـْؽَِح َمْعـَاُه َحتَّك َتَتَزوَّ

َٓ ُبدَّ  َٓ ِطْبَرَة بَِؿْػُفقِم اْلَغاَيِة َبْؾ  ـَُّة َأْن  ـْ َبقَّـَِت الس 
ـْ َذْوِق اْلُعَسْقَؾِة  َلؽِ

َبْعَد اْلَعْؼِد مِ

ـِ  ِة َكَعْؿ َأَفاَد َأُبق اْلُحَسْق ـَ التَّْطؾِقِؼ ُثؿَّ اْلِعدَّ
َٓ ُبدَّ َبْعَد َذلَِؽ مِ ـُ َفاِرٍس َأنَّ  َكَؿا َأكَُّف  ْب

َّٓ فِل َقْقلِِف َتَعالَ  َّٓ لِؾتَّْزِويِج إِ ك َواْبَتُؾقا اْلَقَتاَمك َحتَّك إَِذا الـَِّؽاَح َلْؿ َيِرْد فِل اْلُؼْرآِن إِ

افِِعقَِّة َكَؼْقِل اْلَحـَِػقَّةِ   إِكَُّف َبَؾُغقا الـَِّؽاَح َفنِنَّ اْلُؿَراَد بِِف اْلُحُؾُؿ َواهلُل َأْطَؾُؿ َوفِل َوْجٍف لِؾشَّ

ْشتَِراِك َطؾَ 
ِ
ك ُكؾٍّ مِـُْفَؿا َوبِِف َجَزَم َحِؼقَؼٌة فِل اْلَقْطِء َمَجاٌز فِل اْلَعْؼِد َوِققَؾ َمُؼقٌل بِآ

ُح فِل َكَظِري َوإِْن َكاَن َأْكَثَر َما ُيْسَتْعَؿُؾ فِل اْلَعْؼِد    َوَهَذا الَِّذي َيَتَرجَّ
اِجل جَّ الزَّ

ْستِْؼَباِح ِذْكِرِه َفَقْبُعُد 
ِ
َفا ِكـَاَياٌت ٓ َل بَِلنَّ َأْسَؿاَء اْلِجَؿاِع ُكؾَّ َوَّ ْٕ َح َبْعُضُفُؿ ا َأْن َوَرجَّ

َٓ َيْسَتْػظُِعُف َفَدلَّ َطَؾك َأكَُّف فِل  َٓ َيْؼِصُد ُفْحًشا اْسَؿ َما َيْسَتْػظُِعُف لَِؿا  ـْ  َيْسَتِعقَر َم

ِطل َأكََّفا ُكؾََّفا كِـَاَياٌت َوَقْد جؿع اْسؿ  َْصِؾ لِْؾَعْؼِد َوَهَذا َيَتَققَُّػ َطَؾك َتْسؾِقِؿ اْلُؿدَّ ْٕ ا

َْلِػ  بـ اْلَؼطَّاعِ  الـَِّؽاح ْٕ  هـا. «َفَزاَدْت َطَؾك ا

ژ ژ ڑ ﴿: قال تعالك، واإلجؿاع، والسـة، الؽتاب: وإصؾ يف الـؽاح

 .[3: الـساء] ﴾ڑ ک ک ک ک گگ

ُجقا اْلَقُدوَد اْلَقُلقَد َفنِكِّل ُمَؽاثٌِر »: والسـة ما سقليت مـ إحاديث ومـفا َتَزوَّ
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َُمؿَ  ْٕ  .وأجؿعت إمة طؾك جقاز الـؽاح، (1868): أخرجف أبق داود، «بُِؽْؿ ا

ٱ ٻ ٻ ﴿:  اهلل قال، واطؾؿ أن الـؽاح سـة كبقية وحؽؿة إٓهقة

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ 

 .[2: الـساء] ﴾ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

 .[35: الرطد] ﴾ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ﴿:  اهلل وقال

پ ڀ ڀ ﴿: فؼال، طـ كعؿتف العظقؿة طؾك طباده بالؿرأة  اهلل وأخرب

 .[254: البؼرة] ﴾ڀ ڀ ٺٺ

: أن مـ آياتف ما جعؾف بقـفؿ مـ الؿقدة والرحؿة قال تعالك اهلل  وأخرب

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ﴿

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ﴿: وقال تعالك، [12: الروم] ﴾ڳڳ

 .[256: إطراف] ﴾ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ

وكان مـفا الذرية التل ، حقاءآدم بقده ثؿ خؾؼ مـف زوجف وهل   اهلل وخؾؼ

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ﴿: اهلل بعبادتف أمرها

 .[12: البؼرة] ﴾ہ

 :ٚال ٜشغب عٔ ايضٚاز إال أسذ سدًني 

 .إما أن يؽقن غقر مستطقع مـ حقث الؿال والـػؼة - 1

 .وإما أن يؽقن غقر مستطقع مـ حقث البـقة والصحة - 2

كؿا أن إكثك مجبقلة يف ، الرغبة إلك إكثكوإٓ فطبقعة اإلكسان مجبقلة يف 

حتك ٓ يؽقن الخـا 7 اهلل الـؽاح ولؿا كان هذا هق الحال شرع7 الرغبة لؾذكر

 .والسػاح وحتك يحافظ طؾك بؼاء الجـس البشري
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 .[31 : اإلسراء] ﴾ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ﴿: قال تعالك

 :فؿـ الؿصالح الديـقة، فقف مصالح دكققية، والزواج كؿا أن فقف مصالح ديـقة

 .إحصان الػرج - 2   .غض البصر - 1

جقا »: يؼقل ملسو هيلع هللا ىلص فنن الـبل7 ٓ سقؿا إن كان محتسبا، وحصقل القلد - 3 تزوَّ

بـ  طـ معؼؾ، أخرجف أبق داود «فنين مؽاثٌر بؽُؿ إمَؿ يقَم الؼقامةِ : القلقَد القدودَ 

 .ڤيسار 

بـ أبل  كؿا يف حديث سعد، أكف يمجر طؾك كػؼتف طؾك زوجتف وأبـائف - 4

ـْ  وإكَّؽ» - وقد تؼدم - وقاص   وجفَ  تبتغل بفا ُتـِػَؼ كػؼةً  ل
ِ
َّٓ ُأِجْرَت بف  اهلل إ

 .متػؼ طؾقف (1)«حتَّك ما تجَعُؾ يف فِل امرأتِؽ

: ملسو هيلع هللا ىلص قال الـبل ڤ أكف يمجر طؾك غشقان أهؾف ومعاشرتف لفا فعـ أبل ذر - 5

 ! أيليت أحُدكا شفقَتف ويؽقُن لف  رسقَل يا : قالقا صدقٌة! أحِدكؿ ويف ُبْضعِ »
ِ
اهلل

، بؾك: قالقا ؟ أرأيتؿ لق وضعفا يف حراٍم أكان طؾقف فقفا وزرٌ : فقفا أجٌر؟! قال

 .أخرجف مسؾؿ (2)«فؽذلؽ إذا وضعفا يف الحالِل كان لف فقفا أجرٌ : قال

، أو بدكًقا، آستؼرار الـػسل فاإلكسان الذي لؿ يتزوج غقر مستؼر كػسًقا - 6

وحصؾ لف ، وهدأ بالف، بقـؿا إذا تزوج وكان لف القلد شعر بالؿسمولقة، أو سؽـًا

 .الخقر

 :التعاون طؾك الرب والتؼقى - 7

 .[1: الؿائدة] ﴾ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ﴿: قال تعالك
                                                                                       

 (.2515(، ومسؾؿ يف صحقحف )65أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)

 (.2885أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (2)
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قال ، كساءً أكثر إمة  ملسو هيلع هللا ىلص لذلؽ كان الـبل، إلػة والترابط بقـ إسر - 8

إلك غقر ، [67: الػرقان] ﴾ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ﴿: تعالك

 .ذلؽ

 :ٚيًٓهاح أسنإ فال ٜصًح إال بٗا 

ڍ ﴿ :قال تعالك، كالؿحرمقة وغقرها، الزوجان الخالقان مـ الؿقاكع - 1

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

ڑ ک ک ک ک گ گ گ 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ 

 .[13 : الـساء] ﴾﮹ ﮺

َٓ ُتـَْؽُح اْلبِْؽُر حتك »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  كؿا سقليت مـ ققل رسقل، رضا الزوجقـ - 2

 َكْقَػ إِْذُكَفا قال إذا َسَؽَتت ُتْسَتْلَذَن وٓ الثَّقُِّب حتك ُتْسَتْلَمَر َفِؼقَؾ يا َرُسقَل 
ِ
، «اهلل

 .ڤ( طـ أبل هريرة 5654أخرجف البخاري )

َقلِلٍّ َٓ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  لؼقل رسقل، القلل - 3
أخرجف أبق ، «كَِؽاَح إٓ بِ

 .ڤطـ أبل مقسك ، (26625وأحؿد )، (1856داود)

ٓ كؽاح إٓ بقلل »: وفقف مـ الزيادات، لؾحديث السابؼ، اإلشفاد - 4

 .«وشاهدي طدل

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ ﴿: اهلل  لؼقل، الؽػاءة - 5

چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

 .[112: البؼرة] ﴾ژ ڑڑ



             

 333 النكاح كتاب
 

 

 ٜا َعشس ايشباب! »: رحدٜح

 د«َٔ اضتطاع َٓهِ ايبا٠٤ فًٝتصٚج

 

ـْ َطْبدِ  - 317   )َط
ِ
ـِ َمْسُعقدٍ  اهلل   َقاَل َلـَا َرُسقُل : َقاَل  ڤ - ْب

ِ
َيا َمْعَشَر »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ُف َأَغضُّ لِْؾَبَصرِ  ْج َفنِكَّ ـْ اْسَتَطاَع ِمـُْؽْؿ اْلَباَءة َفْؾَقَتَزوَّ َباِب! َم ـُ ، الشَّ ، لِْؾَػْرِج َوَأْحَص

ُف َلُف ِوَجاءٌ  ْقِم َفنِكَّ ـْ َلْؿ َيْسَتطِْع َفَعَؾْقِف بِالصَّ  .((1)«َوَم

ـْ َأَكسِ ) - 318 ـِ َمالٍِؽ  َط ـْ َأْصَحاِب الـَّبِلِّ »: ڤ ْب َسَلُلقا َأْزَواَج  ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ َكَػًرا ِم

؟ َفَؼاَل َبْعُضُفؿْ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلِّ  رِّ ل السِّ
ـْ َطَؿِؾِف فِ ُج الـَِّساءَ ٓ : َط ٓ : َوَقاَل َبْعُضُفؿْ ، َأَتَزوَّ

اهللَ  َفَحِؿَد  ملسو هيلع هللا ىلص َفَبَؾَغ َذلَِؽ الـَّبِلَّ ، ٓ َأَكاُم َطَؾك فَِراشٍ : َوَقاَل َبْعُضُفؿْ ، آُكُؾ الؾَّْحؿَ 

، َوَأُصقُم َوُأْفطِرُ ، َما َباُل َأْقَقاٍم َقاُلقا َكَذا؟ َلؽِـِّل ُأَصؾِّل َوَأَكامُ : َوَأْثـَك َطَؾْقِف َوَقاَل 

ـْ ُسـَّتِل َفَؾْقَس ِمـِّل ـْ َرِغَب َط ُج الـَِّساَء َفَؿ  .((2)«َوَأَتَزوَّ

l: 

 .لبقان مشروطقة الزواج: ساق الؿصـػ هذه إحاديث

لؾشباب ومـ يف باهبؿ  ملسو هيلع هللا ىلص فػقف تحريض الـبل ڤأما حديث ابـ مسعقد 

 .الديـقة والدكققيةلؿا فقف مِـ الؿصالح 7 إلك الؿسارطة إلك الزواج

ـْ اْسَتَطاَع ِمـُْؽْؿ اْلَباَءة»: قْلُ  :«َم
                                                                                       

 (.2788(، ومسؾؿ يف صحقحف )6856أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)

 (.2782(، ومسؾؿ يف صحقحف )6853أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)
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الؼدرة الؿالقة : وققؾ، والبدكقة، الؼدرة ويدخؾ فقفا الؼدرة الؿالقة: آستطاطة

لؽـ قد يؽقن  «ومـ لؿ يستطع فعؾقف بالصقم فنكف لف وجاء»: مـ ققلف، لؿا يليت بعده

 .مستطقعا لؾصقم مصابا بؿا يؿـعف مـ الؿعاشرة فتبؼك آستطاطة طؾك طؿقمفا

أم طؾك ، هؾ إمر لؾقجقب كؿا هق إصؾ يف إوامر: «فؾقتزوج»: قْلُ

والجؿفقر طؾك ، فؼد ذهب داود إلك وجقب الـؽاح طؾك الرجؾ والؿرأة، اإلباحة

 .يجب إٓ طؾك مـ خشل طؾك كػسف الػتـةوالصحقح أكف ٓ ، آستحباب يف كؾ حال

 :(9/111يف البقان ) ذكر العؿراين 

 :أن الـاس يف الـؽاح طؾك أربعة أكقاع

 .مـ تتقق كػسف إلقف ويجد اهبتف فقستحب لف أن يتزوج: إول

 .مـ تتقق كػسف إلقف وٓ يؼدر طؾك الـػؼة والؿفر فالؿستحب أن ٓ يتزوج: الثاين

 .فؾف أن ٓ يتزوج، كػسف إلقف ويحب التػرغ لؾعبادةمـ ٓ تتقق : الثالث

مـ ٓ تتقق كػسف إلقف وهق قادر طؾك الـػؼة والؿفر وٓ يريد العبادة : الرابع

 ـها. فإحسـ أن يتزوج
 أي الـؽاح تؽػ بف العقـ طـ الـظرة الؿحرمة: «فنكف أغض لؾبصر»: قْلُ

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ﴿: اهلل  وقد قال

کک ک گ گ گ گ  ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک

 .[32-38: الـقر] ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں

 .وإصالق البصر مـ أطظؿ أبقاب دخقل الشرور طؾك اإلكسان

 كؾُّ الحاقادِث مبادُأها ماـ الااااـااظر

 

ـْ ُمسَتْصااغرِ الَشاارِرِ    وُمعَظااُؿ الـاااِر ِماا

 ْكاؿ كظارٍة فعؾاْت يف قؾاب صاحبااافا 

 

 فِْعااَؾ الساااافاِم بااال قااقٍس وٓ وتااارِ  
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 :قال أخرو 

 ُقاااْؾ لؾَؿؾقَحاااِة يف الخؿااااِر إسااااقدِ 

 

 ماااااذا َفَعؾااااااااِت بِزاِهااااااااٍد ُمَتعبِّاااادِ  

َر لؾصااااااااالِة إزاَرهُ    َقااااد كااااان َشااااؿَّ

 

 َحتااك َقَعاادِت َلااف بِباااِب الَؿسااااجدِ  

 ُردِّي َطَؾقاااااِف َصاااااااالَتُف وصقاااااااااَمفُ  

 

ااااادِ    ٓ َتؼُتااااااااؾقِف بَِحااااااؼِّ رِب ُمَحؿَّ

 .إٓ بعد إصالق البصر، يؿؽـ أن يصؾ اإلكسان لألمر الػضقع يف الغالبفال  

 :وكؿا قال بعضفؿ

 َكظاااااااااَرٌة َفاِبتِسااااااااااَمٌة َفَساااااااااااالمٌ 

 

 َفَؽااااااااااالٌم َفَؿقِطاااااااااااٌد َفِؾؼاااااااااااءُ  

ويف مصـػ ابـ أبل شقبة طـ سعقد ابـ ، والؿعػق طـف كظرة الػجلة: فائدة 

: قال ڤويف حديث جرير 7 «فنن إولك لؽ والثاكقة طؾقؽ»: ڤجبقر 

«طـ كظر الػجلة فلمرين أن أصرف بصري ملسو هيلع هللا ىلصسللت الـبل »
(1)

. 

وٓ فتـة أفسد لؼؾقب الرجال ، وذلؽ ٕن الـظر أحد أبقاب دخقل الشقطان

الـِّساِء  فِتـةِ  ِمـ أَضرَّ  ما تَرْكُت بعدي فِتـةً »: ملسو هيلع هللا ىلص كؿا قال الـبل، مـ فتـة الـساء

جالِ  «لؾرِّ
(2)

. 

ـُ لِْؾَػْرِج »: قْلُ أي أن الزواج كؿا هق سبب لغض البصر كذلؽ : «َوَأْحَص

 .ٕن فقف تضققؼ طؾك فتـة الػرج7 مـ أطظؿ أسباب طػة الػرج

ـْ َجابِرٍ    َأنَّ َرُسقَل »، ڤ، فَع
ِ
 ، َفَلَتك اْمَرَأَتُف َزْيـََب ، َرَأى اْمَرَأةً  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

َ
َوِهل

إِنَّ اْلَؿْرَأَة ُتْؼبُِؾ »: َفَؼاَل ، ُثؿَّ َخَرَج إَِلك َأْصَحابِفِ ، َحاَجَتفُ َفَؼَضك ، َتْؿَعُس َمـِقَئًة َلَفا

، َفنَِذا َأْبَصَر َأَحُدُكُؿ اْمَرَأًة َفْؾَقْلِت َأْهَؾفُ ، َوُتْدبُِر ِفل ُصقَرِة َشْقَطانٍ ، فِل ُصقَرِة َشْقَطانٍ 

                                                                                       

 .(1266) أخرجف مسؾؿ (1)

 .ڤطـ أسامة ( 1478(، ومسؾؿ )6865متػؼ طؾقف، البخاري ) (2)
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 .(1)«َفنِنَّ َذلَِؽ َيُردُّ َما فِل َكْػِسفِ 

 .مؼاصد الزواج الحػاظ طؾك سالمة اإلكسان مـ الشرور وأثامأن مـ : فالشاهد

أي إن لؿ يستطع الزواج وقد تاقت كػسف إلقف : «فعؾقف بالصقم»: قْلُ

 .واحتاجف فعؾقف بالصقم

والقجاء أن ترض ، ويؽسر حدهتا، أي يضعػ شفقتف: «فنكف لف وجاء»: قْلُ

 .أكثقا الػحؾ رًضا شديًدا فقذهب شفقة الجؿاع

لؽـ مع استؿرار الصقام 7 يؽقن يف مبدأ الصقام تـشقط لشفقة اإلكسانوقد 

 .وتـؽسر الـػس، تضعػ الشفقة

فُ »: فؼد قال، ٓ يؿؽـ أن يتخؾػ ملسو هيلع هللا ىلص وخرب الـبل  .«َلُف ِوجاءٌ  فنكَّ

 :سهِ ايضٚاز :َظأي١

 :وقد ذهب العؾؿاء يف الزواج أهنا تجري طؾقف إحؽام التؽؾقػقة الخؿسة

 .طؾك كػسف الػتـةلؿـ خشل : فقجب

 .لؿـ تاق إلقف ولف قدره: ويستحب

 .أو اإلكػاق طؾقفا، وهق طاجز طـ طشرهتا، لؿـ تاق إلقف: ويؽره

 .وٓ يستطقع الؼقام هبا، لؿـ أراد أن يعدد وهق ٓ يستطقع العدل: ويحرم

 .وهق الغالب: ويباح

  طبدِ كـُت َأْمِشل مع : بـ ققس قال فعـ طؾؼؿة: وحديث الباب فقف قصة
ِ
اهلل

ُث فؼاَل لُف طثؿانُ  ُجَؽ  أبا طبدِ  يا: بؿـًك فؾؼقُف طثؿاُن فؼاَم معُف ُيَحدِّ ـِ أٓ ُكزوِّ الرحؿ

َرك ما مضك   فؼال طبدُ ، مـ زماكِؽ جاريًة شابًة لعؾَّفا أْن ُتذكِّ
ِ
أما لئِـ قؾَت ذاَك : اهلل

                                                                                       

 (.2783أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (1)
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  لؼد قال لـا رسقل
ِ
ْج  الشباِب مـ استطاَع مـؽؿُ  معشرَ  يا»: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  .«الباءَة فؾقتزوَّ

 ،وخؾؼفا، ورزقؽ، اهلل خؾؼؽ فنن، وٓ يصدكؽ طـ الزواج قؾة الـػؼة

وٓ ، بالخقر  اهلل ما طؾقؽ إٓ أن تػعؾ السبب الشرطل وأبشر مـ، ورزقفا

تؼؾ ربؿا ُأشغؾ طـ صؾب العؾؿ فالصحقح أن الشغؾ طـ صؾب العؾؿ وطـف 

 .يف الطؾب والحػظ والؿراجعةأما مـ تزوج فنكف يجد السفقلة ، بالعزوبقة

ـْ َأْصَحاِب الـَّبِلِّ »: قْلُ هؿ ثالثة طؾك ما جاء يف الرواية : «ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ َكَػًرا ِم

الرزاق  يف مصـػ طبد« ملسو هيلع هللا ىلص أن ثالثة كػر جاءوا إلك زوجات الـبل»: الصحقحة

 »: بـ الؿسقب ( طـ سعقد28347)
ِّ
ـْ َأْصَحاِب الـَّبِل

فِقِفْؿ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َكَػًرا مِ

 
 
ـُ َأبِل َصالٍِب  َطؾِل   َوَطْبدُ ، ْب

ِ
ا َتَبتَُّؾقا َوَجَؾُسقا فِل اْلُبُققِت  اهلل ـُ َطْؿٍرو َلؿَّ َواَطَتَزُلقا ، ْب

قا بِاْلِخَصاءِ ، الـَِّساءَ   ، َوِصَقاِم الـََّفارِ ، َوَأْجَؿُعقا لِِؼقَاِم الؾَّْقؾِ ، َوَهؿ 
َّ
 ملسو هيلع هللا ىلص بََؾَغ َذلَِؽ الـَّبِل

ا َأَكا َفَلَكا ُأَصؾِّل َوَأَكامُ »: َفَؼاَل ، َفَدَطاُهؿْ  ُج الـَِّساءَ ، َوَأُصقُم َوُأْفطِرُ ، َأمَّ ـْ ، َوَأَتَزوَّ َفَؿ

ـْ ُسـَّتِل َفَؾْقَس ِمـِّل  .«َرِغَب َط

 :(115/ 9) قال الحافظ 

  فِل َطدِّ َطْبدِ »
ِ
َنَّ ُطْثَؿانَ  اهلل

ِ
ـِ َطْؿٍرو َمَعُفْؿ َكَظٌر ٕ ـَ َمْظُعقٍن َماَت َقْبَؾ َأْن  ْب ْب

  ُيَفاِجَر َطْبدُ 
ِ
 ها. «اهلل

؟ ملسو هيلع هللا ىلص َسَلُلقا َأْزَواَج الـَّبِلِّ »: قْلُ رِّ ل السِّ
ـْ َطَؿِؾِف فِ  :«َط

 .أي ماذا يػعؾ مـ الطاطات والؼربات حقـ يؽقن بعقدا طـ أطقـ الـاس

قالقا إذن ، ويعاشر الـساء، وأكف يـام ويؼقم ملسو هيلع هللا ىلص فؾؿا ذكرن لفؿ فعؾ الـبل

، ما تؼدم مـ ذكبف وما تلخر ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لؿحؿد قد غػر ملسو هيلع هللا ىلص كحـ لسـا مثؾ محؿد

متعؾؾقـ أن فعؾف هذا مبـل طؾك أكف قد غػر لف ما تؼدم مـ ذكبف وما تلخر وإٓ لزاد 
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 .طؾك ما هق طؾقف مـ العؿؾ

ُج الـَِّساءَ : َفَؼاَل َبْعُضُفؿْ »: قْلُ برتك الؿباح   هلل أي أكف يتعبد: «ٓ َأَتَزوَّ

 .وهذه صريؼة الـصارى يف التبتؾ وآكؼطاع طـ الـساء

وهذه صريؼة ، أي أكف يرتك الؾحؿ تعبًدا: «ٓ آُكُؾ الؾَّْحؿَ : َوَقاَل َبْعُضُفؿْ »: قْلُ

وتركقا ، وتركقا التؾذذ بالؿلكقٓت، والؿعابد، الـصارى الذيـ تـسؽقا يف الصقامع

گ ﴿:  اهلل اهلل لفؿ كؿا قال فحرمقا طؾك أكػسفؿ ما أحؾ، الزواج

 .[14: الحديد] ﴾گ گ ڳ ڳ

 .وإبعادها طـ التـعؿ، تلديبًا لؾـػس: «ٓ َأَكاُم َطَؾك فَِراشٍ : َوَقاَل َبْعُضُفؿْ »: قْلُ

ويشرب ، مـ يلكؾ الؾحؿ، مع أن العبادة يستطقع أن يؼقم هبا الؿتزوج

 .ويلكؾ الؿؽسرات، ويشرب العصقرات، ويلتدم بالؾبـ، العسؾ

اهلل تعد  ٓ تحقل بقـ اإلكسان وبقـ العبادة وتحريؿ ما أحؾ  اهلل فـعؿة

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ﴿: اهلل  طؾك حؼف تعالك قال

 ﴾ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇ
 .[31: إطراف]

مخربًا بخرب الؼقم وما  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  أي ُأخرب رسقل: «ملسو هيلع هللا ىلص َفَبَؾَغ َذلَِؽ الـَّبِلَّ »: قْلُ

 .طزمقا طؾقف

 .جقاز كؼؾ الؽالم لؾحاجة وهق مستثـك مـ الـؿقؿة: ّفُٔ

 .إكؽار الؿـؽر طؾك آستطاطة: ّفُٔ

 .اهلل بلوصافف وبدأ الخطبة بالحؿد والثـاء أي ذكر: «اهلَل َوأَْثـَك َطَؾقْفِ  َفَحِؿدَ »: قْلُ

والؿحاضرات والدروس استحباب الحؿد والثـاء أمام الخطب : ّفُٔ

 .والؽتابة وغقر ذلؽ
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ٓ أحد أحب »: يحب الحؿد والؿدح ويف حديث ابـ مسعقد  فاهلل

«ولذلؽ مدح كػسف اهلل  إلقف الؿدح مـ
(1)

. 

أو يشرَب ، إكؾةَ  يلكَؾ  أنْ  العبدِ  اهللَ تعالك َلقرضك طـ إنَّ »: وحديث

 .(2)«طؾقفا اهللَ  فقحؿُد ، الشربةَ 

 ﴾پ پ پ پ﴿: فنذا قاَل العبُد »: ففق ثـاءوالحؿد إذا ثـل 
، [3: الػاتحة] ﴾ٻ ٻ﴿: وإذا قاَل ، طبدي حؿدين: اهللُ تعالك قاَل ، [1: الػاتحة]

 .«...طبدي طؾلَّ  أثـك: اهللُ تعالك قاَل 

 .كؾؿة يمتك هبا لؾػصؾ بقـ الؿؼدمة وبقـ الخطبة: «أما بعد»: قْلُ

)ومفؿا يؽـ : وتؼدير الؽالم، وكؾؿاتفكثقًرا يف خطبف  ملسو هيلع هللا ىلص وكان يليت هبا الـبل

 .مـ شلء بعد( ففق كذا

 .أي ما شلن أققام قالقا كذا كالؿـؽر طؾقفؿ: «َما َباُل َأْقَقاٍم َقاُلقا َكَذا؟»: قْلُ

 .طدم التصريح بذكر بعض الـاس لؾحاجة والؿصؾحة: ّفُٔ

  :سهِ اجلشح ٚايتعذٌٜ 

وتحذير  اهلل  ديـ ٕكف دفاع طـ7 والجرح والتعديؾ جائز وقد يجب

ويـظر يف ذلؽ ، وتارة بالتؾؿقح، مـ الباصؾ وأهؾف وتارة يؽقن الجرح بالتصريح

 .إلك الؿصؾحة الشرطقة

«شقئًا ديــا مـ يعؾؿان وفالًكا فالًكا أرى ما» :قال قد ملسو هيلع هللا ىلص فالـبل
(3)

 جرح وهذا ،

 .بآسؿ
                                                                                       

 (.145)(، ومسؾؿ 7537أخرجف البخاري ) (1)

 .ڤطـ أكس  (1437أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (2)

 (.5854أخرجف البخاري ) (3)
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 .وهذا جرح بالقصػ، «ما بال أققام»: وقال ملسو هيلع هللا ىلص وقد قام الـبل

وحقـ يتؽؾؿ ، الجرح والتعديؾ باب يحتاج إلك فؼف مؿـ تصدر لفوباب 

ويتؽؾؿقن  ،ويػسدون وهؿ يريدون اإلصالح، الرويبضة يسقمون أكثر مؿا يحسـقن

فـبؾ كػسؽ أيفا السؾػل أن تؽقن مـ ، ويفرفقن بؿا ٓ يعرفقن، بؿا ٓ يحسـقن

، طؾك الجرحكالبؾسؿ يؼع  هذا الصـػ بقـؿا إذا تؽؾؿ أهؾ العؾؿ كان كالمفؿ

 .وإن غؾظت طبارة العالؿ فنهنا مؼبقلة طـد الـاس

بـ  )إسؽات الؽؾب العاوي يقسػ  واكظر إلك كالم الشقخ مؼبؾ

 .طبداهلل الؼرضاوي( طرف الـاس الؿؼصد مـفا وتؼبؾقها

إكَّفا ستَلتل طؾك الـاِس ُسـقٌن »: قال ملسو هيلع هللا ىلص الـبل ويف الحديث الصحقح يؼقل

ُق  اَطٌة ُيَصدَّ ُن فقفا َخدَّ ـُ وُيَخقَّ ـُ فقفا الخاِئ ُب فقفا الصاِدُق ويمَتَؿ فقفا الؽاِذُب وُيَؽذَّ

َويبَِضةُ  ـُ وَيـطُِؼ فقفا الرُّ َويبَِضُة؟ قال ققؾ وما، إمق ِػقُف يتَؽؾَُّؿ يف: الرُّ ةِ  السَّ  .(1)«أمرِ العامَّ

الؿشروع وأكام أي أودي العبادة طؾك القجف : «َلؽِـِّل ُأَصؾِّل َوَأَكامُ »: قْلُ

 .لحظ كػس

 ﴾ہ ہ ہ ھ﴿: أن العبادة طؾك حسب آستطاطة قال تعالك: ّفُٔ
، [155: البؼرة] ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ﴿: اهلل  وقال، [25: التغابـ]

 .[4 :الطالق] ﴾ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ﴿ : اهلل وقال

 .ڤ هريرة أبل طـ طؾقف متػؼ «استطَْعتُؿ ما مـف َفلُْتقا بف أَمْرُتؽؿ وما» :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل وقال

 طؾقؽ وٕهِؾؽ ،حؼًّا ولـْػِسؽ طؾقؽ، حؼًّا إن لربِّؽ طؾقؽ»: ملسو هيلع هللا ىلص وقال الـبل
                                                                                       

(، وقال فقف: 33برقؿ ) (، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل 7853أخرجف ابـ ماجف ) (1)

 هذا حديث حسـ.
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ا ف حؼٍّ  فلطِط كؾَّ ذي، حؼًّ  .ڤ متػؼ طؾقف طـ ابـ طؿرو (1)«حؼَّ

وربؿا كان يف كقمف تـشقًطا لف ، فعؾك الؿسؾؿ أن يمدي حؼ ربف وحؼ كػسف

 .طؾك الطاطة والعبادة

 :«َوُأْفطِرُ َوَأُصقُم »: قْلُ

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل كان رسقل»: ڤ ويػطر أخرى كؿا قالت طائشة، يعـل أكف يصقم أياًما

 .«يصقم حتك كؼقل ٓ يػطر ويػطر حتك كؼقل ٓ يصقم

ُج الـَِّساءَ »: قْلُ ، اهلل بف طؾك اإلكسان اهلل أكعؿ وهذه كعؿة مـ كعؿ: «َوَأَتَزوَّ

 .الـساء،  اهلل إلك وجفاهلل والـظر  ولذا تجد أطظؿ كعقؿ الجـة بعد رضك

: الؼرآن الـساء يف  اهلل وكؿ ذكر، طؾك الؿممـقـ يف الجـة  اهلل كؿ أكعؿ

 .[17-67: الدخان] ﴾ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃہ ہ ھ﴿

 .[65 :الرحؿـ] ﴾ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ﴿ : اهلل وققل

، [33-32: الـبل] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پپ پ ڀ﴿: وققلف تعالك

 .وهؽذا، كقاطب متؼاربات السـ

ومـ ، ومتجؿالت ٕزواجفـ، متبعالت، متعربات [34: القاقعة] ﴾ہ ہ﴿

 .«كحـ الخالدات فال يؿتـ»: أشعارهـ

يخرب أن لؾؿممـ يف الجـة اثـتقـ مـ الحقر العقـ يرى مخ ساققفا  ملسو هيلع هللا ىلص والـبل

: بؾ قد وصػ حتك ما هق أبؾغ مـ ذلؽ، - كعقؿ طظقؿ - مـ وراء الؾحؿ

جَؾ  إنَّ »  .(2)«َطذراءَ  الققِم القاحِد إلك مائةِ  يفلُقػضل  الرَّ
                                                                                       

 (.2266(، ومسؾؿ يف صحقحف )2646أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)

برقؿ  (، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل 3616أخرجف البزار كؿا يف كشػ إستار ) (2)

 (، وقال فقف: هذا حديث صحقح.2357)
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: يف قصة سؾقؿان  ڤ وذكر العؾؿاء يف حديث أبل هريرة
  أن َرُسقل

ِ
الَمُ  َقاَل ُسَؾْقَؿانُ »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ـُ َداُوَد َطَؾْقِفَؿا السَّ ْقَؾَة َطَؾك : ْب َـّ الؾَّ َُصقَف َٕ

ـَ ، ِماَئِة اْمَرَأةٍ  ْسِعق
َـّ َأْو تِْسٍع َوتِ ُف   َيْلتِل بَِػاِرٍس ُيَجاِهُد فِل َسبِقؾِ ، ُكؾُّ

ِ
قالقا ، (1)«اهلل

مستؼقًؿا ومحافًظا طؾك كػسف كؾؿا كان أققى يف هذا الباب ومـ  كؾؿا كان العبد

 .أصؾؼ بصره ضعػت هؿتف فالجزاء مـ جـس العؿؾ

 .ربؿا مر طؾك كسائف بغسؾ واحد يف لقؾة واحدة ملسو هيلع هللا ىلص وكان الـبل

ـْ »: قْلُ ـْ ُسـَّتِل َفَؾْقَس ِمـِّلَفَؿ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  أي مـ ترك هدي رسقل: «َرِغَب َط

ولقس طؾك هديف وصريؼتف وقد  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل زهدا فقف ورغبة طـف فؾقس مـ رسقل

 .يصؾ إمر بف إلك الؽػر يف بعض صقره وإلك البدطة يف بعضفا

 .ويؾبس، ويلكؾ، ويـام، أكف يتزوج ملسو هيلع هللا ىلص وسـة الـبل

أو ، أو الػعؾقة، سقاًء الؼقلقة ملسو هيلع هللا ىلص ترك سـة الـبلوهذا وطقٌد طظقؿ أن مـ 

 .- اهلل السالمة كسلل - آطتؼادية ففق طؾك خطر طظقؿ

 :يف الػتح قال الحافظ ابـ حجر 

َٓ ، «فؿـ رغب طـ سـتل فؾقس مـل»: ققلف ِريَؼُة  ـَِّة الطَّ َفَؾْقَس مِـِّل اْلُؿَراُد بِالس 

تِل ُتَؼابُِؾ اْلَػْرَض  ـْ َتَرَك الَّ ْطَراُض َطـُْف إَِلك َغْقِرِه َواْلُؿَراُد َم ِء اإْلِ
ْ
ل ـِ الشَّ ْغَبُة َط َوالرَّ

ْهَباكِقَِّة َفنِكَُّفُؿ  َح بَِذلَِؽ إَِلك َصِريِؼ الرَّ َصِريَؼتِل َوَأَخَذ بَِطِريَؼِة َغْقِري َفَؾْقَس مِـِّل َوَلؿَّ

ـَ اْبَتَدُطقا التَّْشِديَد َكَؿا َوَصَػفُ  ِذي اهلُل َتَعاَلك َوَقْد طاهبؿ بَِلكَُّفؿ َما وفقه بَِؿا  ؿُ الَّ

 
ِّ
ْقِم َوَيـَاُم  ملسو هيلع هللا ىلص التؿزمقه َوَصِريَؼُة الـَّبِل ى َطَؾك الصَّ ْؿَحُة َفُقْػطُِر لَِقَتَؼقَّ اْلَحـِقِػقَُّة السَّ

ْفَقِة َوإِْطَػاِف الـَّػْ  ُج لَِؽْسِر الشَّ ى َطَؾك اْلِؼَقاِم َوَيَتَزوَّ ِس َوَتْؽثِقِر الـَّْسِؾ َوَقْقُلُف لَِقَتَؼقَّ
                                                                                       

 (.2567(، ومسؾؿ يف صحقحف )1526أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)
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ـَ التَّْلِويِؾ ُيْعَذُر َصاِحُبُف فِقِف َفَؿْعـَك َفَؾْقَس 
ْغَبة بَِضْرٍب مِ َفَؾْقَس مِـِّل إِْن َكاَكِت الرَّ

ِة َوإِْن َكاَن إِْطَراًضا َوَتـَط عً  ـِ اْلِؿؾَّ َٓ َيْؾَزُم َأْن َيْخُرَج َط ا مِـِّل َأْي َطَؾك َصِريَؼتِل َو

َنَّ اْطتَِؼاَد 
ِ
ُيْػِضل إَِلك اْطتَِؼاِد َأْرَجِحقَِّة َطَؿؾِِف َفَؿْعـَك َفَؾْقَس مِـِّل َلْقَس َطَؾك مِؾَّتِل ٕ

َلٌة َطَؾك َفْضِؾ الـَِّؽاِح َوالتَّْرِغقِب فِقِف َوفِقِف  َٓ ـَ اْلُؽْػِر َوفِل اْلَحِديِث َد
َذلَِؽ َكْقٌع مِ

ََكابِ  ْٕ َجاِل َجاَز َتَتب ُع َأْحَقاِل ا ـَ الرِّ
َرْت َمْعِرَفُتُف مِ ل بَِلْفَعالِِفْؿ َوَأكَُّف إَِذا َتَعذَّ ِر لِؾتََّلسِّ

ـُ  ـْ َطَزَم َطَؾك َطَؿِؾ بِرٍّ َواْحَتاَج إَِلك إِْضَفاِرِه َحْقُث َيْلَم ـَ الـَِّساِء َوَأنَّ َم
اْستِْؽَشاُفُف مِ

ـْ َذلَِؽ َمْؿـُقًطا َوفِق َياَء َلْؿ َيُؽ اهلل ِطـْد اْلَػاء َمَساِئِؾ  ِف َتْؼِديُؿ اْلَحْؿِد َوالثَّـَاِء َطَؾكالرِّ

ـَ َوَأنَّ اْلُؿَباَحاِت َقْد  ـِ اْلُؿْجَتِفِدي ْبَفِة َط ـَ َوإَِزاَلُة الش  ِػق َْحَؽاِم لِْؾُؿَؽؾَّ ْٕ اْلِعْؾِؿ َوَبَقاُن ا

ْستِْحَباِب وَ 
ِ
ـْ َمـََع َتـَْؼؾُِب بِاْلَؼْصِد إَِلك اْلَؽَراَهِة َوآ د  َطَؾك َم َقاَل الطََّبِري  فِقِف الرَّ

ـَ اْلَؿْلَكؾِ  َْصِعَؿِة َواْلَؿاَلبِِس َوآَثَر َغؾِقَظ الثَِّقاِب َوَخِش ْٕ ـَ ا
 هـا. اْستِْعَؿاَل اْلَحاَلِل مِ
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  اهلل  زد زضٍٛ»: رحدٜح

 د«...ع٢ً عجُإ َععٕٛ ايتبتٌ

 

ـْ َسْعدِ  - 319 ـِ َأِبل  )َوَط   َرُسقُل  َردَّ »: َقاَل  ڤ َوقَّاصٍ ْب
ِ
ـِ  ُطْثَؿانَ  َطَؾك ملسو هيلع هللا ىلص اهلل بْ

 .((1)«َوَلْق َأِذَن َلُف ْٓخَتَصْقـَا، َمْظُعقٍن التََّبتَُّؾ 

ًٓ بعبادة: التََّبتُّؾ  .اهلل تعالك ترك الـؽاح اشتغا

l: 

 .لبقان مشروطقة الزواج: وساق الؿصـػ الحديث

  َرُسقُل  َردَّ » :قْلُ
ِ
 .التبتؾ يف مظعقن بـ طثؿان ترخص حقـ وذلؽ مـع أي :«ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

وقد مات ، وهق مـ الؿفاجريـ إولقـ: «ڤ بـ مظعقن طثؿان»: قْلُ

قال ، اهلل أكرمؽ أما أكت فشاهديت طؾقؽ أن»: فقف، قديًؿا حتك قالت أم العال

 .أخرجف البخاري (2)«اهللَ َأْكَرَمُف؟ َوَما ُيْدِريِؽ َأنَّ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل

آكؼطاع طـ الـساء وترك الـؽاح والتػرغ لؾعبادة وهذا : «التبتؾ»: قْلُ

بـ مظعقن كؿا تؼدم يف حديث هشام ابـ سعد طـد  إمر قد أراده غقر طثؿان

 .«طـ ذلؽ ملسو هيلع هللا ىلص أن ستة كػر كاكقا قد أرادوا ذلؽ فـفاهؿ الـبل»: مسؾؿ

 .يف جؿقع شموهنؿ ملسو هيلع هللا ىلص طقدة الصحابة إلك الـبل: ّيف احلدٓث

 .سمال العالؿ طؿا أشؽؾ: ّفُٔ
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وٓ يرتك ، أن اإلكسان ٓ يػعؾ شقًئا تعبًدا إٓ وهق يعؾؿ مشروطقتف: ّفُٔ

أما ، اهلل طـف ويـتفل طؿا هنك، اهلل بف شقًئا إٓ ويعؾؿ الـفل طـف فال يعؿؾ إٓ ما أمر

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل اهلل ففل البدطة التل حذر مـفا رسقل بشلء لؿ يشرطف أن يتعبد

أي لق رخص لف يف التبتؾ ٕزلـا الخصقتقـ : «َوَلْق َأِذَن َلُف ْٓخَتَصْقـَا»: قْلُ

 .كؿا ُيػعؾ بالحققان طـدما يخصقكف، حتك تؿقت الشفقة

والحؽؿة مـ الـفل طـ التبتؾ هق تؽثقر كسؾ الؿسؾؿقـ إلقامة شعائر الديـ 

 .الؿقفؼواهلل ، (1)«فنين مؽاثر بؽؿ إمؿ يقم الؼقامة»: ملسو هيلع هللا ىلص وقد قال الـبل

 والحؿد هلل رب العالؿقـ

 

 

  

                                                                                       

برقؿ  (، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل 3114(، والـسائل )1868أخرجف أبق داود ) (1)
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 بٝإ احملسَات َٔ ايٓطا٤

 

ـْ ُأمِّ َحبِقَبةَ  - 311 َفا َقاَلْت  ڤ بِـِْت َأبِل ُسْػَقانَ  )َط   َيا َرُسقَل »: َأكَّ
ِ
اْكؽِْح ، اهلل

ـَ َذلَِؽ؟»: َقاَل ، ُأْختِل اْبـََة َأبِل ُسْػَقانَ  ، َلَؽ بُِؿْخِؾَقةٍ َلْسُت ، َكَعؿْ : َفُؼْؾُت « َأَوُتِحبِّق

ـْ َشاَرَكـِل فِل َخْقرٍ ُأْختِل   َفَؼاَل َرُسقُل : َوَأَحبُّ َم
ِ
. إنَّ َذلَِؽ ٓ َيِحؾُّ لِل»: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ُث َأكَّؽ ُترِيُد َأْن َتـْؽَِح : َقاَلْت  ا ُكَحدَّ : بِـَْت ُأمِّ َسَؾَؿَة؟ َقاَلْت  :بِـَْت َأبِل َسَؾَؿَة َقاَل  إكَّ

ـْ َربِقَبتِل فِل َحْجرِي: َقاَل ، َكَعؿْ : ُقْؾت َفا َلْق َلْؿ َتُؽ َفا ْٓبـَُة َأِخل ، إكَّ ل إكَّ
ْت لِ َما َحؾَّ

َضاَطةِ  ـْ الرَّ ـَ َطِؾلَّ ، ِم ْض
َـّ  َأْرَضَعْتـِل َوَأَبا َسَؾَؿَة ُثَقْيَبُة َفال َتْعرِ ُؽ

َـّ َوٓ َأَخَقاتِ ُؽ
. َبـَاتِ

ا َماَت َأُبق  ملسو هيلع هللا ىلص َفَلْرَضَعْت الـَّبِلَّ ، َفٍب َأْطَتَؼَفاَمْقٌٓة َٕبِل لَ : َقاَل ُطْرَوُة َوُثَقْيَبةُ  َفَؾؿَّ

َلْؿ َأْلَؼ َبْعَدُكْؿ : َماَذا َلِؼقَت؟ َقاَل َأُبق َلَفٍب : َلَفٍب َرآُه َبْعُض َأْهِؾِف بَِشرِّ ِحقَبٍة َفَؼاَل َلفُ 

ل َهِذِه بَِعَتاَقتِل ُثَقْيبَةَ ، َخْقًرا
 .((1)«َغْقَر َأكِّل ُسِؼقُت فِ

 .بَِؽْسرِ اْلَخاءِ ، اْلَحاَلةُ : اْلِخقَبةُ : قال الؿصـػ 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ  - 311   َقاَل َرُسقُل : َقاَل  ڤ )َوَط
ِ
ـَ اْلَؿْرَأِة »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َٓ ُيْجَؿُع َبْق

تَِفا ـَ اْلَؿْرَأِة َوَخاَلتَِفا، َوَطؿَّ َٓ َبْق  .((2)«َو

l: 

وهق الؿحرمـــات مـ ، مفؿةلبقان مسللٍة : الؿصـػ هذيـ الحديثقـ ذكر
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اهلل الؿحرمات مـ  وقد ذكر، وفقفؿا اإلشارة إلك حؾ ما سقى ذلؽ، الـساء

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿: اهلل  الـساء يف سقرة الـساء فؼال

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

ڑ ک ک ک ک گ گ گ 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸  ھ ھ ھ ے ے ۓ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ﮹ ﮺

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

 .[16-11 : الـساء] ﴾ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ﴿: أيًضا اهلل  وقال

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

 .[112 : البؼرة] ﴾ڱ ں ں

  َكَفك َرُسقُل »: قال ڤ وطـ أبل هريرة
ِ
تَِفا  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َأْن ُتـَْؽَح اْلَؿْرَأُة َطَؾك َطؿَّ

 .متػؼ طؾقف« َأْو َخاَلتَِفا

 .فؿا تؼدم مـ إدلة ذكر فقف مجؿقع الؿحرمات
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 :قال ابـ طثقؿقـ 

والؿحرمات يف ، طؼد الـؽاح طؾقفاالؿحرمات يف الـؽاح كؾ امرأٍة يحرم 

 :الـؽاح قسؿان

 .محرماٌت دائًؿا - 1

 .محرماٌت تحريؿ غقر دائؿٍ  - 2

 :والؼسؿ إول أكقاع، والؿحرمات إلك أمدٍ ، ويعرب طـفؿا بالؿحرمات إلك أبدٍ 

 :وهـ سبعٌ ، محرمات بالـسب أي بالؼرابة: إول

 .إمفات والجدات وإن طؾقنَ ( 1

 .إوٓد وإن كزلقا وبـات، البـات (2

 .وٕب أو ٕم، إخقات مطؾؼا أي الشؼقؼات( 3

 .العؿات مطؾًؼا وهـ أخقات أباء وإجداد وإن طؾقا (4

 .الخآت مطؾؼا وهـ أخقات إمفات والجدات وإن طؾقنَ  (5

ـَ  (6  .بـات إخقة مطؾؼا وإن كزل

ـَ  (7  .بـات إخقات مطؾًؼا وإن كزل

: ملسو هيلع هللا ىلص كظقر الؿحرمات بالـسب لؼقل الـبل وهـ سبع، بالرضاعمحرمات : الثاين

ـْ الـََّسِب » َضاِع َما َيْحُرُم ِم ـْ الرَّ  .ڤ طـ طائشة، متػٌؼ طؾقف، (1)«َيْحُرُم ِم

 :وهـ قرابة الزوجقـ وهـ أربع، محرمات بالصفر: الثالث

 .أمفات الزوجات وجداهتـ وإن طؾقنَ  (1

 .زوجات أباء وآجداد وإن طؾقا (2

                                                                                       

 (.2777(، ومسؾؿ يف صحقحف )6136أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)
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وزوجات أبـاء إوٓد وإن كزلقا وهذه الثالث أمفات ، زوجات إبـاء (3

يثبت التحريؿ فقفـ بؿجرد طؼد ، وزوجات أباء وزوجات إبـاء، الزوجات

 .الـؽاح طؾك الصحقح

بـات الزوجات وبـات أوٓدهـ وإن كزلقا وهمٓء ٓ يثبت التحريؿ  (4

: وهق ما ُيعرب طـف بعضفؿ بؼقلف، بـؽاٍح صحقح فقفـ إٓ إذا حصؾ وطء الزوجة

 .«والدخقل بإمفات ُيحِرم البـات، العؼد طؾك البـات ُيحِرم إمفات»

 ايتششِٜ بٛطء ًَو ايُٝني؟ :َظأي١

والقطء بؿؾؽ القؿقـ كالقطء بالـؽاح الصحقح فؿـ وصل أَمتف حرمت طؾك 

 .وابـف وإن كزل، أبقف وإن طال

 ايتششِٜ بٛطء ايؼب١ٗ؟ :َظأي١

كالقطء يف الـؽاح الصحقح طـد جؿفقر العؾؿاء وحؽاه ، والقطء بالشبفة

 .بعضفؿ إجؿاًطا

ويرثقن ، فُقـَسب إلقف إبـاء، أن يتزوج امرأة بعؼد باصؾ: والقطء بالشبفة

ًٓ ، ويرثقن مـ أمفؿ ويسؼط طـف الحد، مـف  .ويجب التػريؼ بقـفؿ حا

 :أٚ ايًٛاط، ايتششِٜ بٛطء ايضْا :َظأي١

، وٓ ابـف، والقطء بالزكا أو الؾقاط ٓ أثر لف فؾق زكا بامرأٍة لؿ تحرم طؾك أبقف

ولؿ تحرم طؾقف أمفا وٓ ابـتفا إٓ إذا كاكت ابـتف مـ الزكا فإحقط طدم الزواج 

 .واهلل الؿستعان، هبا

 :♫وقال

 :وهـ، الؿحرمات تحريؿ غقر دائؿ: الؼسؿ الثالث

 .مـ كسٍب أو رضاع حتك تبقـ زوجتف مـف، وخالتفا، وطؿتفا، أخت زوجتف( 1
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ـَ  (2  .ما زاد طؾك إربع حتك يـؼص

 .الؿسؾؿة طؾك الؽافر حتك ُيسؾِؿ (3

 .والـصراكقة، حتك ُتسؾؿ إٓ الؽتابقة القفقدية، الؽافرة طؾك الؿسؾؿ (4

 .حتك تـتفل، الؿشغقلة بعدٍة أو استرباء وغقره (5

 .مطؾؼتف َثاَلًثا حتك تـؽح زوًجا غقره (6

ولؿ يجد ، إَمة طؾك الحر حتك ُتعتؼ إٓ إذا خاف العـت وكاكت مممـة (7

 .مفر ُحرة

 .حتك يخرجفا طـ مؾؽف لؽـ يطلها بؿؾؽ القؿقـ، الؿؿؾقكة طؾك مالؽفا (8

 .الؿالؽة طؾك مؿؾقكفا حتك تخرجف طـ مؾؽفا (9

وكذلؽ الؿحرم ٓ ، تحؾ مـ إحرامفاحتك ، أو طؿرة، الؿحرمة بحج( 11

 .يتزوج حتك يحؾ مـ إحرامف

 .وكذلؽ الزاين ٓ يزوج حتك يتقب، الزاكقة حتك تتقب (11

 سهِ صٚز املشضع َٔ سٝح احملش١َٝ؟ :َظأي١

ففق يعترب أًبا ، ومـ إحؽام أن زوج الؿرضع يدخؾ يف أحؽام الؿحرمات

 .زوجتف بالحؾقب ٕن الزوج لف أثر يف در، لؿـ رضع مـ زوجتف

 ملسو هيلع هللا ىلص بـت أبل سػقان تزوجفا الـبل هل رمؾة: «بِـِْت َأِبل ُسْػقَانَ  ُأمِّ َحبِقَبةَ »: قْلُ

اهلل ابـ جحش  وقد اختؾػ العؾؿاء فؼال بعضفؿ بلن طبد، بـ جحش اهلل بعد طبد

وقال بعض أهؾ العؾؿ لق كان قد ارتد لـؼؾ أبق سػقان هذا ، وهؾؽ طؾك الردة، ارتد

 .«ٓ: وهؾ يرتد أحٌد مـفؿ سخطة لديـف؟ قال»: لفرقؾ حقـ سللفإمر 

ر ويذكرون أن طبد  بالصحابة  وكان يؿر، اهلل ابـ جحش لؿا قدم الحبشة تـصَّ

إٓ مرساًل ، لؽـ لؿ يثبت الؼقل بتـصره وردتف، أبصركا وصلصلتؿ: ويؼقل، ڤ
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 .براءتف مـ الردةوقد ألػ بعض إخقاكـا يف دماج رسالة يف بقان ، َطـ طروة 

 .وققؾ غقر ذلؽ، وققؾ طثؿان ابـ طػان، بلم حبقبة الـجاشل ملسو هيلع هللا ىلص وقد زوج الـبل

 .بعد َخْقَبر ملسو هيلع هللا ىلص وققؾ غقر ذلؽ وتزوجفا الـبل، وأمفرها الـجاشل أربعة ألػ

ـُ َطبَّاٍس َقاَل  َٓ َيـُْظُروَن إَِلك »: وجاء حديث يف مسؾؿ َطـ اْب َكاَن اْلُؿْسؾُِؿقَن 

 َأبِل 
ِّ
َٓ ُيَؼاِطُدوَكُف َفَؼاَل لِؾـَّبِل   ملسو هيلع هللا ىلص ُسْػَقاَن َو

َّ
َـّ َقاَل  َيا َكبِل  َثاَلٌث َأْططِـِقِف

ِ
َقاَل  َكَعؿْ اهلل

ـُ اْلَعَرِب َوَأْجَؿُؾُف ُأم  َحبِقَبةَ  ُجَؽَفا َقاَل  ِطـِْدي َأْحَس َقاَل  َكَعؿْ بِـُْت َأبِل ُسْػَقاَن ُأَزوِّ

ـَ َيَدْيَؽ َقاَل  اَر َكَؿا  َكَعؿْ َوُمَعاِوَيُة َتْجَعُؾُف َكاتًِبا َبْق ُركِل َحتَّك ُأَقاتَِؾ اْلُؽػَّ َقاَل َوُتَممِّ

ـَ َقاَل   .(1)«َكَعؿْ : ُكـُْت ُأَقاتُِؾ اْلُؿْسؾِِؿق

، ودافع طـف بعض أهؾ العؾؿ، والحديث قد حؽؿ طؾقف ابـ حزم بالقضع

ُتُصِحَػ ، «أم حبقبة»: واطُتِذر أن ققلف، ح حديث مقضقعلقس يف الصحق: وقال

لعؾف أراد أن أجدد لؽ الـؽاح وأصقب كػسل : وققؾ، «بـت أبل سػقان طزة»مـ 

 .واهلل أطؾؿ، وققؾ غقر ذلؽ، إذ أكف ٓ يعؾؿ أن كؽاحفا قد تؿ وكُؿؾ، بذلؽ

 (طزة)أي تزوج أختل والؿراد هبا : «اْكؽِْح ُأْختِل اْبـََة َأبِل ُسْػَقانَ »: قْلُ

م وإٓ لؿا قالت بف، الؿذكقرة  .ولعؾفا لؿ تعؾؿ أن ذلؽ ُيحرَّ

ٕهنا ستذكر يف ، يجقز لف أن يتزوج أختقـ ملسو هيلع هللا ىلص أو لعؾفا ضـت أن الـبل

بـت أبل سؾؿة فظـت أن  سقتزوج زيـب ملسو هيلع هللا ىلص الحديث أهنا كاكت ُتحدث أن الـبل

 .ملسو هيلع هللا ىلص هذا مـ خصائصف

وحسـ  وهق أبق سػقان صخر ابـ حرب أسؾؿ طام الػتح: «أبل سػقان»: قْلُ

وما يزطؿف ، بـت طتبة أسؾؿت طام الػتح وحسـ إسالمفا وزوجتف هـد، إسالمف
                                                                                       

 (.1682أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (1)
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الؿطؾب لقس بثابت ٕكف حؿزة  بـ طبد الرافضة أهنا أمرت وحشل بؼتؾ حؿزة

ر، بـت طتبة ولقس بلمر هـد، قتؾف وحشل بلمر مقٓه أهنا هل التل أمرت  ولق ُقدِّ

 .فنن اإلسالم يفدم ما قبؾف7 لؿ ُتعاَتب بعد إسالمفا

ـَ َذلَِؽ؟: َقاَل »: قْلُ  .ٓ طؾك التؼرير وإكؿا طؾك آستقضاح: «َأَوُتِحبِّق

يعـل أحبف ٕكؽ إن لؿ تتزوج أختل ستتزوج غقرها : «َكَعؿْ : َفُؼْؾُت »: قْلُ

 .فنذن تؽقن أختل أحؼ بذلؽ مـ غقرها

بعدي  وٓ تتخذ، مـ تتزوج أي لست بآخر: «بُِؿْخِؾَقةٍ َلْسُت َلَؽ »: قْلُ

 .بؾ ستتزوج طؾل7 ضرات

ـْ َشاَرَكـِل فِل َخْقرٍ ُأْختِل»: قْلُ  .وهذا قبؾ أن تعؾؿ بالتحريؿ: «َوَأَحبُّ َم

أي أكف محرم ومعـك ٓ يحؾ لف أكف ٓ يحؾ  :«إنَّ َذلَِؽ ٓ َيِحؾُّ لِل»: قْلُ

وما ، كقاهل ٕمتف ملسو هيلع هللا ىلص ٕمتف والـقاهل لؾـبل أوامر ملسو هيلع هللا ىلص لغقره فإوامر لؾـبل

كجقاز  ملسو هيلع هللا ىلصإٓ ما جاء الدلقؾ بخصقصقتف ، لف ففق حالٌل ٕمتف اهلل  أحؾف

 .الزيادة طؾك أربع

ُث َأكَّؽ ُترِيُد َأْن َتـْؽَِح »: قْلُ ا ُكَحدَّ أي كخرب أكؽ تريد أن : «بِـَْت َأبِل َسَؾَؿةَ  إكَّ

وهذا مـ إسباب التل جعؾت ، ڤوهل ربقبتف زيـب ، بـت أبل سؾؿة تتزوج

 .ملسو هيلع هللا ىلص أم حبقبة تعرض أختفا طؾك الـبل

إسد هاجر  بـ طبد اهلل وأبق سؾؿة هق طبد :«بِـَْت أبل َسَؾَؿَة؟»: قْلُ

 .مـ الرضاطة ملسو هيلع هللا ىلص الفجرتقـ ومات يف الؿديـة وهق أخق الـبل

 الؼقل ٕن أمفا أم سؾؿةكالؿتعجب مـ هذا : «بِـَْت ُأمِّ َسَؾَؿةَ  قال»: قْلُ

 .ملسو هيلع هللا ىلص تحت الـبل
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ڳ ڳ ﴿: بـت زوجتف وقد قال طزوجؾ ففل محرمة طؾقف ٕهنا

بـت أخقف  وٕهنا، [13: الـساء] ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں

 .مـ الرضاطة

 :َٔ ايشضاع١ عذد أخ٠ٛ ايٓيب  :َظأي١

 :ذكر العؾؿاء مجؿقطة وهؿ

 .الؿطؾب بـ طبد طؿف حؿزة: إول

 .إسد بـ طبد اهلل طبدأبق سؾؿة : الثاين

 .اسؿفا حذافة: الرب قال ابـ طبد، العزى بـ طبد بـت الحارث الشقؿاء: الثالث

 .بـ الحارث اهلل طبد: الرابع

 .بـت الحارث أكقسة: الخامس

 .بـ الحارث حذيػة: السادس

 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  الؿطؾب ابـ طؿ رسقل بـ طبد بـ الحارث أبق سػقان: السابع

 .أسؾؿ طام الػتح

 .أن إخبار قد تسري بقـ الـاس يف أمٍر لقس لف أساس مـ الصحة: ّفُٔ

فنذا كان ، فؼد يشاع بقـ الـاس أن هذا الشخص كذا وكذا ولقس كؿا يؼقلقن

 .والعػة والحػظ فؽقػ بزماكـا، هذا إمر قد أشقع يف زمـ الصدق والـزاهة

 .أي هل التل يؼال طـفا ذلؽ: «َكَعؿْ : ُقْؾت»: قْلُ

ـْ َربِقبَتِل فِل َحْجرِي»: قْلُ بـت  والربقبة هل: «َما َحؾَّْت لِل، إكََّفا َلْق لَْؿ َتُؽ

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿: الزوجة مـ زوج آخر قال تعالك

 .[13: الـساء] ﴾ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ
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، خرجت مخرج الغالب:  [13: الـساء] ﴾ڳ ڳ ڳ﴿: وققلف تعالك

أو يف ، البـّت سقاًء كاكت ُربقت يف حجرهوإٓ فبؿجرد الدخقل طؾك إم تحِرم 

 .حجر غقره

 .ملسو هيلع هللا ىلص ففذا القجف إول لتحريؿفا طؾقف

َضاَطةِ »: قْلُ ـْ الرَّ َفا ْٓبـَُة َأِخل ِم  :«إكَّ

ک ﴿: اهلل  وقد قال، تحريؿ ابـة إخ مـ الرضاطة: ّفُٔ

 .[13: الـساء] ﴾گ گ

َضاِع َما »: ڤ ويف حديث طائشة ـْ الرَّ ـْ الـََّسِب َيْحُرُم ِم  .«َيْحُرُم ِم

وإخت مـ ، والجدة مـ الرضاطة، فالرضاع تحرم إم مـ الرضاطة

وأبـاء إخقة وأبـاء إبـاء مـ ، وأبـاء إخقات، والبـت مـ الرضاطة، الرضاطة

 :وقد ققؾ، الرضاطة

 أقااااارب ذي الرضاااااطة باكتساااااٍب 

 

 بـقااااااااااافِ  أجاكاااااااب مااااااااارضٍع إٓ 

 جؿقًعاااااااااااااومرضااااااعُف أقاااااااربفا  

 

 أقاااااااااااربُف وٓ تخصقااااااااص فقااااااف 

 .وهل مقٓة أبل لفب: «َأْرَضَعْتـِل َوَأَبا َسَؾَؿَة ُثَقْيبَةُ »: قْلُ 

ـَ َطِؾلَّ »: قْلُ ْض
َـّ  َفال َتْعرِ ُؽ

َـّ َوٓ َأَخَقاتِ ُؽ
أن ُيعَرض  ملسو هيلع هللا ىلص فـفك الـبل: «َبـَاتِ

 .طؾقف ما ٓ يجقز

بـ  العزى طبد وأبق لفب اسؿف: «َمْقٌٓة َٕبِل َلَفٍب : َوُثَقْيبَةُ ثؿ َقاَل ُطْرَوُة »: قْلُ

 .طبدالؿطؾب

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ﴿: اهلل فقف وآذاه وأكزل، ملسو هيلع هللا ىلص كػر بالـبل

 ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ
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، وُسؿل بلبل لفب لقضاءتف وجؿالف[6-2: الؿسد] ﴾ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ

 .أصابف مرض فؿات مـف، ومات بعد بدر

 .ملسو هيلع هللا ىلص أي حررها حقـ بشرتف بالـبل: «َأْطَتَؼَفا»: قْلُ

ا َماَت َأُبق َلَفٍب َرآُه َبْعُض َأْهِؾِف بَِشرِّ ِحقَبةٍ  ملسو هيلع هللا ىلص َفَلْرَضَعْت الـَّبِلَّ »: قْلُ : «َفَؾؿَّ

قال مؽثت سـة ٓ أرى ، أي بشر حالة والرائل هق ابـ العباس ابـ طبدالؿطؾب

 .إين يف شر حال: قال أَبا لفب ثؿ رأيتف بعد العام فؼؾت ما فعؾَت؟

أي أكف يف : «َلْؿ َأْلَؼ َبْعَدُكْؿ َخْقًرا: َماَذا َلِؼقَت؟ َقاَل َأُبق َلَفٍب : َفَؼاَل َلفُ »: قْلُ

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ﴿: اهلل  قال، طذاب بسبب كػره

﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸  .[35: فاصر] ﴾ے ے ۓ ۓ 

بـؼرة يف اإلهبام بسبب  أي: «ُثَقْيَبةَ َغْقَر َأكِّل ُسِؼقُت ِفل َهِذِه بَِعَتاَقتِل »: قْلُ

 :العتاقة واستبعد بعضفؿ هذا وذلؽ ٕمقر

 .وإن كان قد أخرجف البخاري، أن الحديث مرسؾ: إول

ڄ ڄ ڄ ﴿: اهلل  قال، أن الؽافر ٓ أجر لف طؾك طؿٍؾ صالح: الثاين

 .[13: الػرقان] ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ

 .وٓ ُتدخر لف حسـاتف إلك أخرة، الدكقاأن الؽافر يمجر طؾك حسـاتف يف : الثالث

 إكؿا يخػػ طـف كؿا ُخػػ طـ أبل صالب وهذا يحتاج إلك: وقال بعضفؿ

 .والؿرسؾ طـد جؿاهقر العؾؿاء مـ قسؿ الضعقػ، فنن الحديث مرسؾ7 دلقؾ

تَِفا»: قْلُ ـَ اْلَؿْرَأِة َوَطؿَّ أي ٓ يجؿع بقـ الؿرأة وأخت أبقفا : «َٓ ُيْجَؿُع َبْق

 .وإن طؾت

ـَ الَْؿْرَأةِ َوَخالَتَِفا»: قْلُ َٓ بَْق  .أي وٓ يجؿع بقـ الؿرأة وأخت أمفا وإن طؾت: «َو

ممقت ما دامت  وهذا مـ الؿحرمات الاليت لؿ ُيذكرن يف أية وتحريؿفـ
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أو كاكت الخالة معؽ ٓ يجقز أن ، طؿتفا أو خالتفا البـت معؽ ٓ يجقز أن ُتـَؽح

 .فال بلس بذلؽ، واكتفت العدة، أما إذا تؿ الػراق، أو ابـة أختفا، ُتـؽح ابـة أخقفا

 :قال اإلمام الـقوي 

ُة َطَؾك َٓ ُتـَْؽُح اْلَعؿَّ ُْخِت َطَؾك اْلَخاَلِة َهَذا  َوفِل ِرَواَيٍة  ْٕ َٓ اْبـَُة ا َِخ َو ْٕ بِـِْت ا

ًة َأكَُّف َيْحُرُم  ـَ َدلِقٌؾ لَِؿَذاِهِب اْلُعَؾَؿاِء َكافَّ تَِفا َوَبْقـََفا َوَبْق ـَ اْلَؿْرَأِة َوَطؿَّ اْلَجْؿُع َبْق

ًة  ُمِّ َأْو َمَجاِزيَّ ْٕ َِب َوُأْخُت ا ْٕ  ُأْخُت ا
َ
ًة َوَخاَلًة َحِؼقَؼًة َوِهل َخاَلتَِفا َسَقاٌء َكاَكْت َطؿَّ

 ُ ْٕ َِب َوَأبِل اْلَجدِّ َوإِْن َطاَل َأْو ُأْخُت ُأمِّ ا ْٕ  ُأْخُت َأبِل ا
َ
ـْ ِجَفَتِل َوِهل

ِة مِ مِّ َوُأم  اْلَجدَّ

َـّ بِنِْجَؿاِع اْلُعَؾَؿاِء َيْحُرُم اْلَجْؿُع َبْقـَُفَؿا َوَقاَلْت َصائَِػٌة  ُف َِب َوإِْن َطَؾْت َفُؽؾ  ْٕ ُمِّ َوا ْٕ ا

قا بَِؼْقلِِف َتَعاَلك َوُأِحؾ  َلُؽْؿ َما َورَ  قَعِة َيُجقُز َواْحَتج  ـَ اْلَخَقاِرِج َوالشِّ
اَء َذلُِؽْؿ مِ

ِحقُح الَِّذي َطَؾْقِف ُجْؿُفقِر  َيَة َوالصَّ ْٔ واحتج الجؿفقر هبذه إحاديث خصقا بَِفا ا

َكَّفُ 
ِ
ـَ جقاز تخصقص طؿقم الؼرآن بخرب القاحد ٕ ُُصقلِقِّق ْٕ ـٌ لِؾـَّاِس َما  ملسو هيلع هللا ىلص ا ُمَبقِّ

ـْ كَِتاِب 
ا اْلَجْؿُع َبْقـَ  ُأْكِزَل إَِلْقِفْؿ مِ  َوَأمَّ

ِ
ـِ َكالـَِّؽاِح َفُفَق اهلل ُفَؿا فِل اْلَقْطِء بِِؿْؾِؽ اْلَقِؿق

ـِ  ُْخَتْق ْٕ ـَ ا قَعِة ُمَباٌح َقاُلقا َوُيَباُح َأْيًضا اْلَجْؿُع َبْق ًة َوِطـَْد الشِّ َحَراٌم ِطـَْد اْلُعَؾَؿاِء َكافَّ

ـِ َقاُلقا َوَقْقُلُف َتَعاَلك َوَأْن َتْجَؿُعقا بقـ إخ تقـ إكؿا ُهَق فِل الـَِّؽاِح َقاَل بِِؿْؾِؽ اْلَقِؿق

ـَ إختقـ  ًة هق حرام َكالـَِّؽاِح لُِعُؿقِم َقْقلِِف َتَعاَلك َوَأْن َتْجَؿُعقا َبْق َوَقاَل اْلُعَؾَؿاُء َكافَّ

َما َيِة ُمَحرَّ ْٔ َٓ ُيْؼَبُؾ َبْؾ َجِؿقُع اْلَؿْذُكقَراِت فِل ا ٌت َوَقْقُلُفْؿ إِكَُّف ُمْخَتصٌّ بِالـَِّؽاِح 

ـَ 
ا َيُدل  َطَؾْقِف َقْقُلُف َتَعاَلك َواْلُؿْحَصـَاُت مِ ـِ َجِؿقًعا َومِؿَّ بِالـَِّؽاِح َوبِِؿْؾِؽ اْلَقِؿق

ـِ َيِحؾ  َوْصُمَها بؿؾؽ القؿقـ  َّٓ َما َمَؾَؽْت َأْيَؿاُكُؽْؿ َفنِنَّ َمْعـَاُه َأنَّ مِْؾَؽ اْلَقِؿق الـَِّساِء إِ

ََقاِرِب إلكؽاحفا َفنِنَّ َطْؼَد ال ْٕ ا َباِقل ا َٓ َيُجقُز لَِسقِِّدَها َواهلُل َأْطَؾُؿ َوَأمَّ ـَِّؽاِح َطَؾْقَفا 

ـَ  ًة  بِـَْتِل اْلَعؿِّ َأوْ  َكاْلَجْؿِع َبْق بِـَْتِل اْلَخاَلِة َأْو َكْحِقِهَؿا َفَجائٌِز ِطـَْدَكا َوِطـَْد اْلُعَؾَؿاِء َكافَّ
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ـْ  َّٓ َما َحَؽاُه اْلَؼاِضل َط َمُف َدلِقُؾ اْلُجْؿُفقِر َقْقُلُف َتَعاَلك إِ َؾِػ َأكَُّف َحرَّ َبْعِض السَّ

ـْ 
ُجِؾ َوبِـْتِِف مِ ـَ َزْوَجِة الرَّ ا اْلَجْؿُع َبْق َوُأِحؾَّ َلُؽْؿ َما وراء ذلؽؿ َواهلُل َأْطَؾُؿ َوَأمَّ

الحسـ وطؽرمة  َغْقِرَها َفَجائٌِز ِطـَْدَكا َوِطـَْد َمالٍِؽ وأبل حـقػة والجؿفقر وقال

َٓ َيُجقُز َدلِقُؾ اْلُجْؿُفقِر َقْقُلُف تعالك وأحؾ لؽؿ ما وراء ذلؽؿ َوَقْقُلفُ   ملسو هيلع هللا ىلص وبـ َأبِل َلقَْؾك 

ـَ َأنْ  َٓ َفْرَق َبْق ـَ اْلَؿْرَأِة َوَخاَلتَِفا َضاِهٌر فِل َأكَُّف  َٓ َبْق تَِفا َو ـَ اْلَؿْرَأِة َوَطؿَّ  َٓ ُيْجَؿُع َبْق

َم َهِذِه َأْو َهِذِه َفاْلَجْؿُع َبْقـَُفَؿا َحَراٌم َكْقَػ َكاَن َوَقْد َجاَء فِل َيـْؽَِح اْلبِـْ  ـِ َمًعا َأْو ُتَؼدَّ َتْق

ْغَرى  َٓ اْلُؽْبَرى َطَؾك الص  ْغَرى َطَؾك اْلُؽْبَرى َو َٓ ُتـَْؽُح الص  ِرَواَيِة َأبِل َداُوَد َوَغْقِرِه 

ـْ إِْن َطَؼَد َطَؾْقِفَؿا َمًعا
ٌؾ َوإِْن َطَؼَد َطَؾك إِْحَداُهَؿا ُثؿَّ  َلؽِ

بَِعْؼٍد َواِحٍد َفـَِؽاُحُفَؿا َباصِ

ُوَلك َصِحقٌح َوكَِؽاُح الثَّاكَِقِة َباصٌِؾ َواهلُل َأْطَؾؿُ  ْٕ ُْخَرى َفـَِؽاُح ا ْٕ  هـا. ا

 َا ٜذخٌ يف سهِ ايعُات ٚاخلاالت؟ 

والعؿات مـ ، الخآت مـ الرضاطة، ويدخؾ يف العؿات والخآت

َضاِع »: فال ُيجؿع بقـفـ وبقـ مـ كان هذا حالف فحديث، الرضاطة ـْ الرَّ َيْحُرُم ِم

ـْ الـََّسِب  واهلل أطؾؿ وهذا مختصر ، حديِث طام يف جؿقع إحقال، «َما َيْحُرُم ِم

 .والحؿد هلل رب العالؿقـ، لفذا الباب
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 إٕ أحل ايشسٚط إٔ »: رحدٜح

 د«اضتخًًتِ ب٘ ايفسٚجَا : تٛفٛا ب٘

 

ـْ ُطْؼَبةَ  - 312 ـِ َطاِمرٍ  )َط   َقاَل َرُسقُل : َقاَل  ڤ ْب
ِ
ُروِط َأْن »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل إنَّ َأَحؼَّ الشُّ

 .((1)«َما اْسَتْحَؾْؾُتْؿ بِِف اْلُػُروَج : ُتقُفقا بِفِ 

l: 

 .لبقان وجقب القفاء بالشروط يف الـؽاح: ساق الؿصـػ الحديث

 :ايباب َٓكظ١ُ إىل قظُنيٚايؼشٚط يف ٖزا  

كاشرتاط الؿبقت يف حؼ ، مـفا ما يؽقن مقافًؼا لؾؽتاب والسـة: إول

ويشرتط طؾقفا أن ٓ تصقم وهق ، أو اشرتاط الـػؼة والعشرة والُسؽـك، الؿعدد

 .فؿثؾ هذه الشروط يجب أن يقىف بف مـ الرجال والـساء، شاهد

وربؿا تؽقن ، الؽتاب والسـةشروط يف الـؽاح ٓ دلقؾ طؾقفا مـ : الثاين 

 .فال يجب القفاء هبا والؿعترب مـ الشروط ما كان يف صؾب العؼد، مخالػة

 :ْكض ايؼشط ٜهٕٛ طبّبا يف ْكض ايعكذ :َظأي١

لؾعؾؿاء يف هذ الؿسللة ثالثة أققال ذكرها شقخ اإلسالم كؿا يف الؿجؿقع 

(31/256): 

ِزٍم فِل » َٓ ْرُط َغْقُر   َهَذا الشَّ
ِّ
افِِعل َماِم الشَّ  .َمْذَهِب اإْلِ

                                                                                       

 (.2725(، ومسؾؿ يف صحقحف )1412أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)
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ِزٌم َلُف فِل َمْذَهِب َأبِل َحـِقَػةَ  َٓ ى : َو َج َوَقَع بِِف الطَّاَلُق َوَمَتك َتَسرَّ َمَتك َتَزوَّ

ََمُة َوَكَذلَِؽ َمْذَهُب َمالٍِؽ  ْٕ ا َمْذَهُب َأْحَؿد َفاَل َيَؼُع بِِف الطَّاَلُق . َطَتَؼْت َطَؾْقِف ا َوَأمَّ

 َٓ َْمُر بَِقِدَها7 اْلِعَتاُق َو ْٕ ى َكاَن ا َج َوَتَسرَّ ـْ إَذا َتَزوَّ
إْن َشاَءْت َأَقاَمْت َمَعُف َوإِْن : َلؽِ

ُروِط َأْن ُيقَفك بِِف َما اْسَتْحَؾْؾُتْؿ بِِف اْلُػُروَج » ملسو هيلع هللا ىلصَشاَءْت َفاَرَقْتُف لَِؼْقلِِف   «إنَّ َأَحؼَّ الشُّ

َج اْمَرَأةً  َنَّ َرُجاًل َتَزوَّ
ِ
َج َطَؾْقَفا َفُرفَِع َذلَِؽ إَلك ُطَؿَر َفَؼاَل  َوٕ َٓ َيَتَزوَّ : بَِشْرِط َأْن 

ُروطِ  َْقَقاُل فِل َهِذِه اْلَؿْسَلَلِة َثاَلَثةٌ . َمَؼاصُِع اْلُحُؼقِق ِطـَْد الش  ْٕ  :َفا

 .َيَؼُع بِِف الطَّاَلُق َواْلِعَتاُق : «َأَحُدَها»

َٓ : «الثَّاكِل»و  .َتْؿؾُِؽ اْمَرَأُتُف فَِراَقفُ َٓ َيَؼُع بِِف َو

َٓ ِطَتاٌق  -: «الثَّالُِث »و َٓ َيَؼُع بِِف َصاَلٌق َو َْقَقاِل َأكَُّف  ْٕ ْمَرَأتِِف 7 َوُهَق َأْطَدُل ا
ِ
ـْ ٓ

َلؽِ

َْقَقالِ َوَهَذا َأْوَسُط . َوإِْن َشاَءْت َأْن ُتَػاِرَقفُ 7 َفنِْن َشاَءْت ُتِؼقُؿ َمَعفُ : َما َشَرَط َلَفا ْٕ  ها. «ا
أي أوجب الشروط أي العفقد والعؼقد التل ُتعطك يف هذا : «إنَّ َأَحؼَّ »: قْلُ

 .تلتقا بف طؾك القجف الذي اتػؼتؿ طؾقف أن تقفقا بف وأن، الباب

ًٓ : «َما اْسَتْحَؾْؾُتؿْ »: قْلُ وهذا يدل طؾك أن ، أي ما صار الػرج بف بقـًا حال

 .إٓ بالعؼدإبضاع إصؾ فقفا التحريؿ 

 والـساء، طام يف الرجال: «اْلُػُروَج »: قْلُ

ژ ژ ﴿: وجقب القفاء بالشروط والعؼقد قال تعالك: احلدٓث فُٔ

 .[2: الؿائدة] ﴾ڑ ڑ کک

 .شروصف بتخؾػ يحرم وقد ،بشروصف يحؾ قد ممقتًا تحريًؿا الؿحرم الشلء أن :ّفُٔ 

يحافظ طؾك شرصف فقـبغل لإلكسان أن ، أن الؿممـقـ طؾك شروصفؿ: ّفُٔ

ولق قام الـاس بؿا اشرتط طؾقفؿ ما وقع خالف بقـ ، الؿقافؼ لؾؽتاب والسـة

 .واهلل أطؾؿ، وبقـ إصفار وإكساب، والـساء، الرجال
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  اهلل  إٔ زضٍٛ»: رحدٜح

 د«٢ْٗ عٔ ايشػاز

 

ـْ َطْبدِ  - 313   )َوَط
ِ
ـِ ُطَؿرَ  اهلل   َأنَّ َرُسقَل »: ڤ ْب

ِ
َغارِ َكَفك  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ـْ الشِّ  .(1)«َط

َغارُ  َجُف اْبـََتفُ : َوالشِّ ُجُؾ اْبـََتُف َطَؾك َأْن ُيَزوِّ َج الرَّ َداُق(، َأْن ُيَزوِّ  .َوَلْقَس َبْقـَُفَؿا الصَّ

l: 

 .لبقان بعض إكؽحة الؿحرمة: ساق الؿصـػ الحديث

طـد  ڤ وجابر، بـحقه طـ أبل هريرة وجاء، وهذا الحديث متػؼ طؾقف

 .الـفل طـ الشغارمسؾؿ يف 

َغارُ : إٓ أن التػسقر َجُف اْبـََتفُ : َوالشِّ ُجُؾ اْبـََتُف َطَؾك َأْن ُيَزوِّ َج الرَّ َوَلْقَس ، َأْن ُيَزوِّ

َداُق   .َبْقـَُفَؿا الصَّ

 .وجاء طـ مالؽ، وإكؿا هذا تػسقٌر مـ كافع ملسو هيلع هللا ىلص هذا لقس مـ حديث الـبل

َغارِ »: الحديثفـص  وإٓ، فال ُيبعد أن مالًؽا أخذه مـ كافع ـْ الشِّ  .«َكَفك َط

 :«ىَى عً الشػاز»: قْلُ

 .ٓكتضٕ التخسٓه ّالفساد على ما ٍْ مكسز يف قْاعد األصْل ملسو هيلع هللا ىلصىَٕ الييب 

واختؾػ العؾؿاء يف الشغار وسبب تسؿقتف بذلؽ وققؾ ُسؿل بالشغار لرفع 

، شاغرة وأرض، ٕهنؿ يؼقلقن بالد شاغرة، وققؾ سؿل بالشغار لؾتباطد، إرجؾ
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وإكؿا يؽقن ، والصحقح يف تػسقره ما تؼدم أن يزوج الرجؾ ولقتف بدون مفرٍ 

 .الذي يـػسخ بف العؼد، الؿحرم ففذا هق الشغار، مفرها بضع إخرى

ا الشغار الذي ُيطؾؼ طؾقف شغار يف بالدكا القؿـقة ففق ، ويؽقن فقف مفرٌ ، وَأمَّ

الـاس تؼع بقـفؿ الخطقبة وهق أن كثقًرا مـ ، وٓ يصؾ إلك درجة الحرمة، مؽروه

وكعطقفـ مفر ، وتزوج ابـتؽ ابـل، أو أزوج ابـؽ ابـتل، فقؼقل أكا أزوجؽ ابـتل

ففذا الصحقح ، أو ما اتػؼقا طؾقف، أو مؾققن، أو خؿس مائة ألػ، مـ مائة ألػ

 .ولقس بحرام، أكف مؽروه

الذيـ ٓ فنن كثقًرا مـ الؼبائؾ ٓ سقؿا ، مؽروه مـ جفة ما يؾحؼف مـ الؼضايا

ربؿا يؼع الخالف بقـ امرأٍة وزوجفا وإخرى تؽقن ، اهلل  يؾتزمقن بشرع

 .فقؼقلقن ٓ بد مـ فراق الجؿقع، متػؼة مع زوجفا

ڻ ﴿: ٕن الؿرأة ُتصبح ٓ مفر لفا وقد قال تعالك7 ففق محرم: أما إول 

 .[7: الـساء] ﴾ۀ ۀ ہہ

 .فؿـ هذه الـاحقة ُحِرَم هذا الـقع مـ الزواج

َجُف اْبـََتفُ »: قْلُ ُجُؾ اْبـََتُف َطَؾك َأْن ُيَزوِّ َج الرَّ يزوج  ويدخؾ فقف أن: «َأْن ُيَزوِّ

 .أختف أو مقلقتف طؾك هذا الشرط

َداُق »: قْلُ أي لقس بقـفؿا مفٌر والؿفر واجّب وبف : «َوَلْقَس َبْقـَُفَؿا الصَّ

ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ﴿: تستحؾ الػروج قال تعالك

 .[7: الـساء] ﴾ے ۓ ۓ

وإن ُسؿل بعد العؼد فذاك وإن لؿ يسؿك ، فنن ُسؿل الؿفر قبؾ العؼد فذاك

ر لفا مفر الؿثؾ كؿا تؼدم  .ُقدِّ

 .بتقسع يف كتابف زاد الؿعاد طـ مسللة الشغار وقد تؽؾؿ ابـ الؼقؿ  
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 ٢ْٗ ايٓيب عٔ ْهاح املتع١ »: رحدٜح

 د«ٚعٔ حلّٛ احلُس األ١ًٖٝ، ّٜٛ خٝرب

 

ـْ َطِؾلِّ  - 314 ـِ َأِبل َصالٍِب  )َط ـْ كَِؽاِح اْلُؿْتَعِة َيْقَم  ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ الـَّبِلَّ »: ڤ ْب َكَفك َط

ـْ ُلُحقِم اْلُحُؿرِ إَْهِؾقَّةِ ، َخْقَبرَ   .(1)«َوَط

ٍد(: كَِؽاِح اْلُؿْتَعةِ  جُؾ الؿرَأة إِلك وقٍت ُمَحدَّ  .هق َأن يتزوج الرَّ

l: 

 .ىلاح املتعةلبٔاٌ حسمة : ساق املصيف احلدٓث

 .والـفل لؾتحريؿ طؾك ما تؼدم، أي مـع: «َكَفك»: قْلُ

ـْ كَِؽاِح الُْؿتَْعةِ »: قْلُ ويؽقن الػراق طـفا بدون ، أن تـؽح الؿرأة إلك أجؾ: «َط

فنذا ما ، أو وهؽذا سبعة أيام، ٕكف يعطقفا شقئًا طؾك أن يتزوجفا ثالثة أيام، صالق

 .وربؿا اشرتصقا طدم القلد وغقر ذلؽ، ذهب كؾ مـفؿ لحالف، اكتفك إجؾ

وكان اإلجؿاع بعد خالٍف ٓ ُيعترب بف ، وقد أجؿع الؿسؾؿقن طؾك تحريؿفا

 لفا متك كان ؟ ملسو هيلع هللا ىلص وقد اخُتؾِػ يف تحريؿ الـبل

وققؾ يف حجة القداع والصحقح أكف كان ، وققؾ يقم أوصاس، فؼقؾ يقم خقرب

 .بعد ثالثة أيامثؿ حرمفا تحريًؿا ممبًدا ، ُأُبقحت يف يقم أوصاس

حديث  أكد تحريؿفا وما جاء يف ملسو هيلع هللا ىلص ففق أن الـبل، وأما ما كان يف حجة القداع
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فُقحؿؾ : «اهلل وأبل بؽر وهناكا طؿر تؿتعـا طؾك طفد رسقل»: مـ ققلف ڤ جابر

 .طؾك أن بعض الصحابة لؿ يبؾغف الحؽؿ وإٓ فنن الؿتعة محرمة

بِقعِ  ـِ الرَّ ـِ َسْبَرةَ  فَع   َغَزا َمَع َرُسقلِ »، َأَباهُ َأنَّ ، ْب
ِ
ةَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل : َقاَل ، «َفْتَح َمؽَّ

ـَ َلْقَؾٍة َوَيْقمٍ  - َفَلَقْؿـَا بَِفا َخْؿَس َطْشَرةَ » ـَ َبْق   َفَلِذَن َلـَا َرُسقُل  - َثاَلِثق
ِ
فِل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـْ َقْقمِل، ُمْتَعِة الـَِّساءِ 
َوُهَق ، ل اْلَجَؿالِ َولِل َطَؾْقِف َفْضٌؾ فِ ، َفَخَرْجُت َأَكا َوَرُجٌؾ مِ

َماَمةِ  ـَ الدَّ
ل َفُبْرٌد ، َفُبْرِدي َخَؾٌؼ ، َمَع ُكؾِّ َواِحٍد مِـَّا ُبْردٌ ، َقِريٌب مِ ـِ َطؿِّ ا ُبْرُد اْب َوَأمَّ

ةَ ، َغضٌّ ، َجِديدٌ  ْتـَا َفَتاٌة مِْثُؾ اْلَبْؽَرةِ  - َأْو بَِلْطاَلَها - َحتَّك إَِذا ُكـَّا بَِلْسَػِؾ َمؽَّ  َفَتَؾؼَّ

ِن؟ َفـََشَر ُكؾ  : َهْؾ َلِؽ َأْن َيْسَتْؿتَِع مِـِْؽ َأَحُدَكا؟ َقاَلْت : َفُؼْؾـَا، اْلَعـَْطـََطةِ  َٓ َوَماَذا َتْبُذ

ـِ ، َواِحٍد مِـَّا ُبْرَدهُ  ُجَؾْق ، َوَيَراَها َصاِحبِل َتـُْظُر إَِلك ِطْطِػَفا، َفَجَعَؾْت َتـُْظُر إَِلك الرَّ

َٓ َبْلَس بِِف َثاَلَث : َفَتُؼقُل ، َوُبْرِدي َجِديٌد َغضٌّ ، َهَذا َخَؾٌؼ إِنَّ ُبْرَد : َفَؼاَل  ُبْرُد َهَذا 

ـِ  - مَِرارٍ  َتْق َمَفا َرُسقُل ، ُثؿَّ اْسَتْؿتَْعُت مِـَْفا - َأْو َمرَّ   َفَؾْؿ َأْخُرْج َحتَّك َحرَّ
ِ
 .(1)«ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

فَعـ ، أي تجقز يف الضرورة، يرى أهنا كالؿقتة ڤ وكان ابـ طباس

َبْقرِ  ُطْرَوةُ  ـُ الز    َأنَّ َطْبدَ ، ْب
ِ
َة َفَؼاَل  اهلل َبْقِر َقاَم بَِؿؽَّ ـَ الز  اهلُل ُقُؾقَبُفْؿ  إِنَّ َكاًسا َأْطَؿك»: ْب

ُض بَِرُجٍؾ َفـَاَداُه َفَؼاَل ، َكَؿا َأْطَؿك َأْبَصاَرُهْؿ ُيْػُتقَن بِاْلُؿْتَعةِ  إِكََّؽ َلِجْؾٌػ َجاٍف : ُيَعرِّ

ـَ ُيِريُد َرُسقَل    َفَؾَعْؿِري َلَؼْد َكاَكْت اْلُؿْتَعُة ُتْػَعُؾ َطَؾك َطْفِد إَِماِم اْلُؿتَِّؼق
ِ
َفَؼاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ْب  َبْقِر َفَجرِّ ـُ الز  َْرُجَؿـََّؽ بَِلْحَجاِركَ  َلُف اْب َٕ ـْ َفَعْؾَتَفا 
 َلئِ
ِ
 .(2)«بِـَْػِسَؽ َفَقاهلل

وهـاك رواية طـ ابـ طباس أكف ، طؾك أن أمر التحريؿ قد استػاض قؾدلففذا 

 .إلك هذا الؼقل رجع
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ا الؿسؾؿقن فجؿقعفؿ ، ومـ إلقفؿ، وأصبح زواج الؿتعة صريؼة الرافضة وَأمَّ

 .وكؽاح الؿرأة بؿفٍر إلك أجؾ، طؾك تحريؿ الؿتعة

 :يف شرحف طؾك مسؾؿ قال الـقوي 

َبَسَط َشْرَح َهَذا اْلَباِب َبْسًطا َبؾِقًغا َوَأَتك فِقِف بَِلْشَقاَء  اْطَؾْؿ َأنَّ اْلَؼاِضل ِطَقاًضا

 َكِػقَسٍة َوَأْشَقاَء ُيَخاَلُػ فِقَفا َفاْلَقْجُف َأْن َكـُْؼَؾ َما َذَكَرُه ُمْخَتَصًرا ُثؿَّ َكْذُكَر َما ُيـَْؽُر َطَؾْقفِ 

ْلَؿاِزِري  َثَبَت َأنَّ كَِؽاَح اْلُؿْتَعِة َكاَن َجائًِزا فِل َوُيَخاَلُػ فِقِف َوُكـَبَِّف َطَؾك اْلُؿْخَتاِر َقاَل ا

ِحقَحِة اْلَؿْذُكقَرِة ُهـَا َأكَُّف ُكِسَخ َواْكَعَؼَد  ََحاِديِث الصَّ ْٕ ْساَلِم ُثؿَّ َثَبَت بِا
ِل اإْلِ َأوَّ

ـَ اْلؿُ 
َّٓ َصاِئَػٌة مِ ْجَؿاُع َطَؾك َتْحِريِؿِف َوَلْؿ ُيَخالِْػ فِقِف إِ ُؼقا اإْلِ ْسَتْبِدَطِة َوَتَعؾَّ

ُؼقا  َلَة َلُفْؿ فِقَفا َوَتَعؾَّ َٓ ََحاِديِث اْلَقاِرَدِة فِل َذلَِؽ َوَقْد َذَكْرَكا َأكََّفا َمـُْسقَخٌة َفاَل َد ْٕ بِا

بـ َمْسُعقٍد َفَؿا  بَِؼْقلِِف َتَعاَلك فؿا استؿتعتؿ بف مـفـ فآتقهـ أجقرهـ ويف قراءة

َـّ إَِلك َأَجٍؾ وقراءةاْسَتْؿَتْعُتْؿ بِِف مِ  َٓ  ـُْف َٓ ُيْحَتج  بَِفا ُقْرآًكا َو ٌة  بـ َمْسُعقٍد َهِذِه َشاذَّ

ـْ َكَؽَح كَِؽاَح ُمْتَعٍة َتَلبََّد كَِؽاُحُف َوَكَلكَُّف  َٓ َيْؾَزُم اْلَعَؿُؾ بَِفا َقاَل َوَقاَل ُزَفُر َم َخَبًرا َو

ـْ َباِب الش  
ُروِط اْلَػاِسَدِة فِل الـَِّؽاِح َفنِكََّفا ُتْؾَغك َوَيِصح  َجَعَؾ ِذْكَر التَّْلِجقِؾ مِ

ـِ اْلُؿْتَعِة  َواَيُة فِل َصِحقِح ُمْسؾٍِؿ فِل الـَّْفِل َط الـَِّؽاُح َقاَل اْلَؿاِزِري  َواْخَتَؾَػِت الرِّ

ـْ َكَفك َطـَْفا َيْقَم َخْقَبَر َوفِقِف َأكَُّف َكَفك َطـَْفا َيقْ  ملسو هيلع هللا ىلص َفِػقِف َأكَّفُ  َة َفنِْن َتَعؾََّؼ بَِفَذا َم َم َفْتِح َمؽَّ

ْختاَِلَف َقاِدٌح فِقَفا 
ِ
ََحاِديَث َتَعاَرَضْت َوَأنَّ َهَذا آ ْٕ َأَجاَز كَِؽاَح اْلُؿْتَعِة َوَزَطَؿ َأنَّ ا

َكَُّف َيِصح  َأْن َيـَْفك َطـُْف فِ 
ِ
ْطُؿ َخَطٌل َوَلْقَس َهَذا َتـَاُقًضا ٕ ـٍ ُثؿَّ َيـَْفك ُقْؾـَا َهَذا الزَّ ل َزَم

ًٓ َفَسِؿَع  ـْ َسِؿَعُف َأوَّ ـْ َلْؿ َيُؽ ُ َوَيْسَؿَعُف َم
ـٍ آَخَر َتْقِكقًدا َأْو لَِقْشَتِفَر الـَّْفل َطـُْف فِل َزَم

ـٍ آَخَر َفـََؼَؾ ُكؾٌّ مِـُْفْؿ َما َسِؿَعفُ  ـٍ َوَسِؿَعُف آَخُروَن فِل َزَم  فِل َزَم
َ
َواِة الـَّْفل  َبْعُض الر 

َوَأَضاَفُف إَِلك َزَماِن َسَؿاِطِف َهَذا َكاَلُم اْلَؿاِزِريِّ َقاَل اْلَؼاِضل ِطَقاٌض َرَوى َحِديَث 
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ـْ ِرَواَيةِ 
َحاَبِة َفَذَكَرُه ُمْسؾٌِؿ مِ ـَ الصَّ

بـ مسعقد وبـ َطبَّاٍس  إَِباَحِة اْلُؿْتَعِة َجَؿاَطٌة مِ

َْكَقِع َوَسْبرَ  َوَجابٍِر َوَسَؾَؿةَ  ْٕ ـِ ا ـِ َمْعَبدٍ  ةَ ْب ََحاِديِث  ْب ْٕ  َوَلْقَس فِل َهِذِه ا
ِّ
اْلُجَفـِل

ُكؾَِّفا َأكََّفا َكاَكْت فِل اْلَحَضِر َوإِكََّؿا َكاَكْت فِل َأْسَػاِرِهْؿ فِل اْلَغْزِو ِطـَْد َضُروَرتِِفْؿ 

َـّ َقؾِق ٌة َوَصْبَرُهْؿ َطـُْف بـ  ٌؾ َوَقْد َذَكَر فِل حديثَوَطَدِم الـَِّساِء َمَع َأنَّ باَِلَدُهْؿ َحارَّ

ـِ اْضُطرَّ إَِلْقَفا َكاْلَؿْقَتِة َوَكْحِقَها  ْساَلِم لَِؿ
ِل اإْلِ َأبِل ُطَؿَر َأكََّفا َكاَكْت ُرْخَصًة فِل َأوَّ

ـِ  ـْ َسَؾَؿةَ  ڤ بـ َطبَّاسٍ  َوَط َْكَقِع إَِباَحَتَفا َيْقَم  َكْحُقُه َوَذَكَر ُمْسؾٌِؿ َط ْٕ ـِ ا ْب

َمْت َيْقَمئٍِذ َوفِل َأْوَصاَس  ـْ ِرَواَيِة َسْبَرَة إَِباَحُتَفا َيْقَم اْلَػْتِح َوُهَؿا َواِحٌد َثؿَّ ُحرِّ
َومِ

 إِنَّ 
ٍّ
ـْ َطؾِل ٍّ َتْحِريُؿَفا َيْقَم َخْقَبَر َوُهَق َقْبَؾ اْلَػْتِح َوَذَكَر َغْقُر ُمْسؾٍِؿ َط

َحِديِث َطؾِل

 
َّ
ـْ ِرَواَيِة إِْسَحاَق  َكَفك َطـَْفا فِل َغْزَوةِ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل

ـْ  َتُبقَك مِ ْهِريِّ َط ـِ الز  ـِ َراِشٍد َط ْب

  َطْبدِ 
ِ
دِ  اهلل ـِ ُمَحؿَّ  َوَلْؿ ُيَتابِْعُف َأَحٌد َطَؾك َهَذا َوُهَق َغَؾٌط  ْب

ٍّ
ـْ َطؾِل ـْ َأبِقِف َط ٍّ َط

ـِ َطؾِل ْب

لِ َوُسػْ  ـُ ُطَقْقـََة َواْلُعَؿِري  َوُيقُكُس  َقانُ مِـُْف َوَهَذا اْلَحِديُث َرَواُه َمالٌِؽ فِل اْلُؿَقصَّ ْب

ْهِريِّ  ـِ الز  ـْ َجَؿاَطٍة َط ْهِريِّ َوفِقِف َيْقَم َخْقَبَر َوَكَذا َذَكَرُه ُمْسؾٌِؿ َط ـِ الز  َوَغْقُرُهْؿ َط

بِقعِ  ـْ َحِديِث الرَّ
ِحقُح َوَقْد َرَوى َأُبق َداُوَد مِ ـْ  َوَهَذا ُهَق الصَّ ـِ َسْبَرَة َط  ْب

َ
َأبِقِف الـَّْفل

ـْ  ِة اْلَقَداِع َقاَل َأُبق َداُوَد َوَهَذا َأَصح  َما ُرِوَي فِل َذلَِؽ َوَقْد ُرِوَي َط َطـَْفا فِل َحجَّ

 
 
ِة اْلَقَداِع ُثؿَّ َكَفك الـَّبِل َطـَْفا ِحقـَئٍِذ إَِلك َيْقِم اْلِؼَقاَمِة  ملسو هيلع هللا ىلص َسْبَرَة َأْيًضا إَِباَحُتَفا فِل َحجَّ

ـْ  َوُرِوَي  َّٓ فِل ُطْؿَرِة اْلَؼَضاِء َوُرِوَي َهَذا َط ـِ اْلَبْصِريِّ َأكََّفا َما َحؾَّْت َقط  إِ ـِ اْلَحَس َط

َّٓ فِل  ـَ َوْقٍت إِ  َأْيًضا َوَلْؿ َيْذُكْر ُمْسؾٌِؿ فِل ِرَواَياِت َحِديِث َسْبَرَة َتْعِقق
ِّ
َسْبَرَة اْلُجَفـِل

دِ  ـِ َسِعقٍد ا ِرَواَيِة ُمَحؿَّ  َوِرَواَيِة إِْسَحاَق ْب
ِّ
اِرمِل ـِ إِْبَراِهقَؿ َوِرَواَيِة َيْحَقك لدَّ ـِ  ْب ْب

ِة القداع  َواَيِة بِنَِباَحتَِفا َيْقَم َحجَّ َة َقاُلقا َوِذْكُر الرِّ َيْحَقك َفنِكَُّف َذَكَر فِقَفا َيْقَم َفْتِح َمؽَّ

َٓ ُطُزوَبٌة َوَأْكَثرُ  قاخطل ٕكف لؿ يؽـ يممئذ َضُروَرٌة َو ِحقُح  ُهْؿ َحج  بِـَِساِئِفْؿ َوالصَّ
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ُد الـَّْفِل َكَؿا َجاَء فِل َغْقِر ِرَواَيٍة َوَيُؽقُن  ِة اْلَقَداِع ُمَجرَّ َأنَّ الَِّذي َجَرى فِل َحجَّ

اِهُد اْلَغائَِب َولَِتؿَ  ملسو هيلع هللا ىلص َتْجِديُدهُ  ْجتَِؿاِع الـَّاِس َوْلُقَبؾِِّغ الشَّ
ِ
 َطـَْفا َيْقَمِئٍذ ٓ

َ
اِم الـَّْفل

ـَ اْلَحاَلَل َواْلَحَراَم َيْقَمِئٍذ َوَبتَّ  ٍء َوَبقَّ ْ
َر َغْقَر َشل ِريَعِة َكَؿا َقرَّ ِر الشَّ ـِ َوَتَؼر  ي الدِّ

ـْ 
َتْحِريَؿ اْلُؿْتَعِة ِحقـَِئٍذ لَِؼْقلِِف إَِلك َيْقِم اْلِؼَقاَمِة َقاَل اْلَؼاِضل َوَيْحَتِؿُؾ َما َجاَء مِ

َد َتْحِريِؿ اْلُؿْتَعِة يَ  ْقَم َخْقَبَر َوفِل ُطْؿَرِة اْلَؼَضاِء َوَيْقَم اْلَػْتِح َوَيْقَم َأْوَصاَس َأكَُّف َجدَّ

ـَ فِقِف  َٓ َمْطَع َنَّ َحِديَث َتْحِريِؿَفا َيْقَم َخْقَبَر َصِحقٌح 
ِ
ـِ ٕ  َطـَْفا فِل َهِذِه اْلَؿَقاصِ

َ
الـَّْفل

 َ ْٕ ـْ ِرَواَيِة الثَِّؼاِت ا
ـِ اْلُؿْتَعِة َبْؾ ُهَق َثابٌِت مِ ـْ فِل ِرَواَيِة ُسْػَقاَن َأكَُّف َكَفك َط

ْثَباِت َلؽِ

َْهؾِقَِّة َيْقَم َخْقَبَر َفَؼاَل َبْعُضُفْؿ َهَذا اْلَؽاَلُم فِقِف اْكِػَصاٌل َوَمْعـَاُه  ْٕ ـْ ُلُحقِم اْلُحُؿِر ا َوَط

ـَ َتْحِريَؿَفا ـْ َزَم َم اْلُؿْتَعَة َوَلْؿ ُيَبقِّ َْهؾِقَِّة َيْقَم َخْقَبَر  َأكَُّف َحرَّ ْٕ ُثؿَّ َقاَل َوُلُحقَم اْلُحُؿِر ا

ـَ  ـْ َوْقَت َتْحِريِؿ اْلُؿْتَعِة لَِقْجَؿَع َبْق ًة َوَلْؿ ُيَبقِّ َفَقُؽقُن َيْقُم َخْقَبَر لَِتْحِريِؿ اْلُحُؿِر َخاصَّ

َْشَبُف َأنَّ َتحْ  ْٕ َواَياِت َقاَل َهَذا اْلَؼائُِؾ َوَهَذا ُهَق ا ا ُلُحقُم الرِّ َة َوَأمَّ ِريَؿ اْلُؿْتَعِة َكاَن بَِؿؽَّ

ـْ  َواَياِت َط ُر الرِّ
ـُ َلْق َساَطَدُه َسائِ اْلُحُؿِر َفبَِخْقَبَر باَِل َشؽٍّ َقاَل اْلَؼاِضل َوَهَذا َأْحَس

ـْ َيْبَؼك 
َر التَّْحِريَؿ َلؽِ َْوَلك َما ُقْؾـَاُه َأكَُّف َقرَّ ْٕ ـْ َغْقِر ُسْػَقاَن َقاَل َوا

َبْعَد َهَذا َما َجاَء مِ

 
َّ
 ملسو هيلع هللا ىلص ِذْكِر إَِباَحتِِف فِل ُطْؿَرِة اْلَؼَضاِء َوَيْقِم اْلَػْتِح َوَيْقِم َأْوَصاَس َفَتْحَتِؿُؾ َأنَّ الـَّبِل

َمَفا َيقْ  َمَفا َتْحِريًؿا ُمَمبًَّدا َفَقُؽقُن َحرَّ ُروَرِة َبْعَد التَّْحِريِؿ ُثؿَّ َحرَّ َم َأَباَحَفا َلُفْؿ لِؾضَّ

َمَفا َيْقَم اْلَػْتِح َأْيًضا  ُروَرِة ُثؿَّ َحرَّ َخْقَبَر َوفِل ُطْؿَرِة اْلَؼَضاِء ُثؿَّ َأَباَحَفا َيْقَم اْلَػْتِح لِؾضَّ

ـْ َسْبَرَة  ٌة َط َكََّفا َمْرِويَّ
ِ
ِة اْلَقَداِع ٕ َتْحِريًؿا ُمَمبًَّدا َوَتْسُؼُط ِرَواَيُة إَِباَحتَِفا َيْقَم َحجَّ

ِة اْلُجَفـِ  َة َوالَِّذي فِل َحجَّ َباَحَة َيْقَم َفْتِح َمؽَّ َْثَباُت َطـُْف اإْلِ ْٕ ِّ َوإِكََّؿا َرَوى الثَِّؼاُت ا
ل

َواِة َوَواَفَؼُف  َػَؼ َطَؾْقِف ُجْؿُفقُر الر  ـْ َحِديثِِف َما اتَّ
اْلَقَداِع إِكََّؿا ُهَق التَّْحِريُؿ َفُقْمَخُذ مِ

ـَ 
َحاَبةِ َطَؾْقِف َغْقُرُه مِ ـَ الـَّْفِل َطـَْفا َيْقَم اْلَػْتِح َوَيُؽقُن َتْحِريُؿَفا َيْقَم  ڤ الصَّ

مِ
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ـِ إِكََّؿا َكاَكْت فِل ُطْؿَرِة  ا َقْقُل اْلَحَس ِة اْلَقَداِع َتْلِكقًدا َوإَِشاَطًة َلُف َكَؿا َسَبَؼ َوَأمَّ َحجَّ

 َ ْٕ ُه ا َٓ َبْعَدَها َفَتُرد  َٓ َقْبَؾَفا َو  اْلَؼَضاِء 
َ
َحاِديُث الثَّابَِتُة فِل َتْحِريِؿَفا َيْقَم َخْقَبَر َوِهل

َواَيَة  َة َوَيْقَم َأْوَصاَس َمَع َأنَّ الرِّ ـْ إَِباَحتَِفا َيْقَم َفْتِح َمؽَّ
َقْبَؾ ُطْؿَرِة اْلَؼَضاِء َوَما َجاَء مِ

ِّ َوُهَق َراِوي الرِّ 
ـْ َسْبَرَة اْلُجَفـِل َ َأَصح  َفُقْتَرُك بَِفَذا إِكََّؿا َجاَءْت َط

َُخِر َوِهل ْٕ َواَياِت ا

َباَحُة َوالـَّْسُخ  ا َتَداَوَلُف التَّْحِريُؿ َواإْلِ ِحقَح َوَقْد َقاَل َبْعُضُفْؿ َهَذا مِؿَّ َما َخاَلَػ الصَّ

َقاُب اْلُؿْخَتاُر َأنَّ التَّ  ـِ َواهلُل َأْطَؾُؿ َهَذا آِخُر َكاَلِم اْلَؼاِضل َوالصَّ َتْق َباَحَة َمرَّ ْحِريَؿ َواإْلِ

َمْت َيْقَم َخْقَبَر ُثؿَّ ُأبِقَحْت يقم فتح مؽة  ًٓ َقْبَؾ َخْقَبَر ُثؿَّ ُحرِّ ـِ َوَكاَكْت َحاَل َتْق َكاَكا َمرَّ

َمْت َيْقَمئٍِذ َبْعَد َثاَلَثِة َأيَّاٍم َتْحِريًؿا ُمَمبًَّدا إَِلك  وهق يقم أوصاس ٓ تصالفؿا ُثؿَّ ُحرِّ

ُة بَِؿا َقْبَؾ َخْقَبَر َيْقِم اْلؼِ  َباَحَة ُمْخَتصَّ َٓ َيُجقُز َأْن ُيَؼاَل إِنَّ اإْلِ َقاَمِة َواْسَتَؿرَّ التَّْحِريُؿ َو

ـْ 
َد َتْقكِقِد التَّْحِريِؿ مِ َوالتَّْحِريُؿ َيْقَم َخْقَبَر لِؾتَّْلبِقِد َوَأنَّ الَِّذي َكاَن َيْقَم اْلَػْتِح ُمَجرَّ

ِم إِبَ  تِل َغْقِر َتَؼد  َواَياِت الَّ َنَّ الرِّ
ِ
اَحٍة َيْقَم اْلَػْتِح َكَؿا اختاره الؿازرى والؼاضل ٕ

َٓ َماكَِع  َباَحِة َيْقَم اْلَػْتِح َصِريَحٌة فِل َذلَِؽ َفاَل َيُجقُز إِْسَؼاُصَفا َو َذَكَرَها ُمْسؾٌِؿ فِل اإْلِ

َباَحِة َواهلُل َأْطَؾُؿ َقاَل ا َػَؼ اْلُعَؾَؿاُء َطَؾك َأنَّ َهِذِه اْلُؿْتَعَة َيْؿـَُع َتْؽِريَر اإْلِ ْلَؼاِضل َواتَّ

ـْ َغْقِر 
ََجِؾ مِ ْٕ َٓ مِقَراَث فِقَفا َوفَِراُقَفا َيْحُصُؾ بِاْكِؼَضاِء ا َكاَكْت كَِؽاًحا إَِلك َأَجٍؾ 

ـْ َجِؿقِع اْلُعَؾؿَ 
ْجَؿاُع َبْعَد َذلَِؽ َطَؾك َتْحِريِؿَفا مِ َوافَِض َصاَلٍق َوَوَقَع اإْلِ َّٓ الرَّ اِء إِ

َيُؼقُل بِنَِباَحتَِفا َوُرِوَي َطـُْف َأكَُّف َرَجَع َطـُْف َقاَل َوَأْجَؿُعقا َطَؾك  ڤ بـ َطبَّاسٍ  َوَكانَ 

 َّٓ ُخقِل َأْو َبْعَدُه إِ َن ُحؽَِؿ بُِبْطاَلكِِف َسَقاٌء َكاَن َقْبَؾ الد  ْٔ َأكَُّف َمَتك َوَقَع كَِؽاُح اْلُؿْتَعِة ا

َٓ مَ  ـْ ُزَفَر َواْخَتَؾَػ َأْصَحاُب َمالٍِؽ َهْؾ ُيَحد  اْلَقاصُِئ فِقِف َوَمْذَهُبـَا َأكَُّف  ا َسَبَؼ َط

ـَ فِل َأنَّ  ُُصقلِقِّق ْٕ ُيَحد  لُِشْبَفِة اْلَعْؼِد َوُشْبَفِة اْلِخاَلِف َوَمْلَخُذ اْلِخاَلِف اْختاَِلُف ا

ْجَؿاَع َبْعَد اْلِخاَلِف َهْؾ يَ  ََصح  اإْلِ ْٕ ْرَفُع اْلِخاَلَف َوُيَصقُِّر اْلَؿْسَلَلَة ُمْجَؿًعا َطَؾْقَفا َوا
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َٓ ُيَصقُِّر اْلَؿْسَلَلَة َبْعَد َذلَِؽ ُمْجَؿًعا  َٓ َيْرَفُعُف بؾ يدوم اْلِخاَلُف َو ِطـَْد َأْصَحابِـَا َأكَُّف 

ـْ َطَؾْقَفا َأَبًدا َوبِِف َقاَل اْلَؼاِضل َأُبق َبْؽٍر اْلَباقاِلَّ    َقاَل اْلَؼاِضل َوَأْجَؿُعقا َطَؾك َأنَّ َم
كِل

ًة كََقاَها َفـَِؽاُحُف َصِحقٌح َحاَلٌل َوَلقَْس  َّٓ ُمدَّ َٓ َيْؿُؽَث َمَعَفا إِ كََؽَح كَِؽاًحا ُمْطَؾًؼا َوكِقَّتُُف َأْن 

ْرِط اْلؿَ  ـْ كَِؽاُح ُمتَْعٍة َوإِكََّؿا كَِؽاُح اْلُؿتَْعِة َما َوَقَع بِالشَّ
ـْ َقاَل َمالٌِؽ َلقَْس َهَذا مِ

ْذُكقِر َوَلؽِ

َٓ َخقَْر فِقِف َواهلُل َأْطَؾؿ  َفَؼاَل ُهَق كَِؽاُح ُمتَْعٍة َو
 
َْوَزاِطل ْٕ  هـا. َأْخاَلِق الـَّاِس َوَشذَّ ا

 :«َيْقَم َخْقَبرَ »: قْلُ

 .وققؾ السابعة والذي يظفر أكف يف أوائؾ السابعة، كان يف السـة السادسة

ـْ ُلُحقِم اْلُحُؿِر إَْهِؾقَّةِ »: قْلُ  .أي وهنك طـ لحقم الحؿر اإلكسقة: «َوَط

، ملسو هيلع هللا ىلص وُأكؾت بقـ يدي الـبل، فالحؿر القحشقة حالل، وخرج بف الحؿر القحشقة

 .يف الصحقحقـ ڤ كؿا يف حديث أبل قتادة، ملسو هيلع هللا ىلص وأكؾفا الـبل

ا مـفؿ  ملسو هيلع هللا ىلص الـبلالحؿر إهؾقة فؼد جاء تحريؿفا طـ طدة مـ أصحاب  وَأمَّ

  َأنَّ َرُسقَل  ،ڤوغقر واحد ، وأكس، وجابر، وسَؾؿَة ابـ إكقع، طؾل
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

، ُأكَِؾِت الُحُؿرُ : َفَؼاَل ، ُثؿَّ َأَتاُه الثَّاكَِقةَ ، َفَسَؽَت ، ُأكَِؾِت الُحُؿرُ »: َفَؼاَل ، َجاَءُه َجاءٍ 

اهللَ  إِنَّ »: َفَلَمَر ُمـَادًِيا َفـَاَدى فِل الـَّاسِ ، الُحُؿرُ ُأْفـِقَِت : ُثؿَّ َأَتاُه الثَّالِثََة َفَؼاَل ، َفَسَؽَت 

ـْ ُلُحقِم الُحُؿرِ إَْهِؾقَّةِ   .َفُلْكِػَئِت الُؼُدوُر َوإِكََّفا َلَتُػقُر بِالؾَّْحؿِ . (1)«َوَرُسقَلُف َيـَْفَقاكُِؽْؿ َط

، َفَؽاَكِت اْلُؼُدوُر َتْغؾِل بَِفا، َأَصْبـَا ُحُؿًرا َيْقَم َخْقَبرَ : وما رواه َأبق َسِعقٍد َقاَل 

 
 
: َقاَل  «َوْحِشقٌَّة َأْو َأْهِؾقٌَّة؟»: ُحُؿٌر َأَصْبـَاَها َفَؼاَل : َفُؼْؾـَا «َما َهِذِه؟»: ملسو هيلع هللا ىلص َفَؼاَل الـَّبِل

 .(2)«َفَؽَػْلَكاَها: َقاَل  «اْكِػُئقَها»: َبْؾ َأْهؾِقٌَّة َقاَل ، َٓ : ُقْؾـَا
                                                                                       

 (.2678(، ومسؾؿ يف صحقحف )7266أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)

بل وهق ابـ أ -(، والحديث صحقح، وهذا إسـاد حسـ، يقكس 22635أخرجف أحؿد يف مسـده ) (2)
= 
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 :ايطالمب١ٝٓ  ايضٚاز :َظأي١

 :وقد اختؾػ العؾؿاء فقف: بـقة الطالق وهق الزواج، وهـا تـبقف مفؿ

وققل ، والشافعقة، والؿالؽقة، الؼقل بالجقاز وهق مذهب جؿفقر الحـػقة: إول

 .والتؾػظ بف طـف العؼد، بـقة الطالق دون اشرتاط ذلؽ طـد الحـابؾة إلك جقاز الزواج

 .إوزاطل وشبفف بزواج الؿتعةالؼقل بالتحريؿ وهق مذهب : الثاين

 :( فصؾ5489): قال ابـ قدامة يف الؿغـل

َجَفا بَِغْقِر َشْرطٍ  َّٓ َأنَّ فِل كِقَّتِِف َصاَلَقَفا َبْعَد َشْفرٍ ، َوإِْن َتَزوَّ َأْو إَذا اْكَؼَضْت ، إ

ِة َأْهِؾ ا، َفالـَِّؽاُح َصِحقٌح ، َحاَجُتُف فِل َهَذا اْلَبَؾدِ   ، ْلِعْؾؿِ فِل َقْقِل َطامَّ
َّ
َْوَزاِطل ْٕ َّٓ ا إ

َٓ َبْلَس بِفِ . ُهَق كَِؽاُح ُمْتَعةٍ : َقاَل  ِحقُح َأكَُّف  َٓ َتُضر  كِقَُّتفُ ، َوالصَّ ُجِؾ ، َو َوَلْقَس َطَؾك الرَّ

َؼَفا، َأْن َيـِْقَي َحْبَس اْمَرَأتِِف َوَحْسُبُف إْن َواَفَؼْتفُ  َّٓ َصؾَّ  هـا. َوإِ

َؼَفا فِل َوْقٍت بَِعْقـِفِ : َقاَل : َمْسَلَلةٌ : وقال َجَفا َطَؾك َأْن ُيَطؾِّ َلْؿ َيـَْعِؼْد ، )َوَلْق َتَزوَّ

ـٍ . الـَِّؽاُح( َؼَفا فِل َوْقٍت ُمَعقَّ َجَفا بَِشْرِط َأْن ُيَطؾِّ َلْؿ َيِصحَّ الـَِّؽاُح ، َيْعـِل إَذا َتَزوَّ

 ًٓ ُيْشَتَرَط َطَؾْقِف َصاَلُقَفا إْن َقِدَم َأُبقَها َأْو  مِْثُؾ َأنْ ، َسَقاٌء َكاَن َمْعُؾقًما َأْو َمْجُفق

ْرطُ ، َيِصح  الـَِّؽاُح : َوَقاَل َأُبق َحـِقَػةَ . َأُخقَها  . َوَيْبُطُؾ الشَّ
ْ
َوُهَق َأْضَفُر َقْقَلل

 
ِّ
افِِعل ِة ُكُتبِفِ ، الشَّ َنَّ الـَِّؽاَح َوَقَع ُمْطَؾًؼا7 َقاَلُف فِل َطامَّ

ِ
َط َطَؾك َكْػِسِف َوإِكََّؿا َشرَ ، ٕ

ُر فِقفِ ، َشْرًصا َٓ ُيَمثِّ َج َطَؾْقَفا، َوَذلَِؽ  َٓ َيَتَزوَّ َٓ ُيَسافَِر بَِفا، َكَؿا َلْق َشَرَط َأْن   َو

ـْ َبَؼاِء الـَِّؽاِح ، َوَلـَا
َوُيَػاِرُق َما ، َفَلْشَبَف كَِؽاَح اْلُؿْتَعةِ ، َأنَّ َهَذا َشْرٌط َماكٌِع مِ
                                                                                       

= 
بـ كقف، فؿـ  مختؾػ فقف، وباقل رجالف ثؼات رجال الشقخقـ غقر أبل القداك جرب -إسحاق السبقعل 

( مـ صريؼ وكقع، هبذا اإلسـاد. أفاده 2253رجال مسؾؿ، وكقع: هق ابـ الجراح. وأخرجف أبق يعؾك )

 الؿحؼؼ لؾؿسـد ط الرسالة.
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 هـا. َفنِكَُّف َلْؿ َيْشَتِرْط َقْطَع الـَِّؽاِح ، َقاُسقا َطَؾْقفِ 

لؽـ الصحقح أن هذا الـؽاح صقرتف أقرب إلك : اهلل قال أبق محؿد سدده

وذلؽ أن الرجؾ يؽقن قد طزم يف كػسف طؾك ، الؿتعة مـف إلك الـؽاح الشرطل

قالقا إذا أخرب الؿرأة واتػؼت معف أو رضل أولقاؤه طؾك ، بـقة الطالق الزواج

 .ذلؽ كان هذا هق الؿتعة

فـؼقل إذا لؿ يخرب الؿرأة وأولقاءها سقؽقن غاًشا واإلثؿ طؾك الؿتزوج  

وبشروٍط ، بـؽاٍح صحقح ٕن الؿرأة قد تؽقن تزوجت، ولقس طؾك الؿرأة

 .بـقة الطالق مستقفقة لؽـ هذا الرجؾ ذهب إلك الزواج

وإن ، فذاك والحؿد هلل فنن استؼر حالف معفا، إٓ أكف يـبغل لف أن يتزوج امرأةً 

 .لؿ يستؼر حالف معفا جاز لف أن يطؾؼفا

لؿا فقف مـ الغش والـقة  أقؾ أحقالف أن يؽقن شبفة: بـقة الطالق فالـؽاح

: ملسو هيلع هللا ىلص ٕن الـبل، سػاح ٓ كؽاح وأكف، الػاسدة مع أين أرى أكف مـ باب الؿتعة

 .الؿستعانواهلل ، وهذا كؽاح إلك أجؾ، «هنك أن ُتـؽح الؿرأة إلك أجؾ»

 :كؿا يف أسئؾة الؾؼاء الؿػتقح قال الشقخ العثقؿقـ 

 :ب١ٝٓ طالقٗا عٓذ سدٛع٘ إىل بًذٙ سهِ َٔ تضٚز اَشأ٠ يف بالد أدٓب١ٝ 

فلراد أن ، رجؾ سافر إلك بالد أجـبقة فخاف طؾك ديـف مـ الزكا: السمال

، طؼد الزواجولؽـ ٓ يشرتط هذا يف ، بـقة أن يطؾؼفا إذا رجع إلك بالده يتزوج

 هؾ هذا الزواج باصؾ؟

الـؽاح : بعضفؿ يؼقل، اهلل فقؽ فقف خالف بقـ العؾؿاء هذا بارك: الجقاب

أتزوجؽ ما : فؽؿا أكؽ لق قؾت لؾزوجة، ٕن الؿـقي كالؿشروط7 غقر صحقح
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إكؿا »: قال ملسو هيلع هللا ىلص ٕن الـبل7 وكذلؽ ما كقيتف، دمت يف البؾد ففق حرام وكؽاح متعة

ٕن 7 ٓ بلس بف: وبعض العؾؿاء قال، «وإكؿا لؽؾ امرئ ما كقى، إطؿال بالـقات

 .لؽـ يرغب فقفا وٓ يطؾؼفا، بـقة أكف يطؾؼفا إذا رجع إلك وصـف اإلكسان يتزوج الؿرأة

ٕهنؿ زوجقه 7 وطـدي أن ذلؽ ٓ يجقز مـ كاحقة أكف غش لؾزوجة وأهؾفا

إذا رجع إلك البؾد ما ولق طؾؿقا أكف يريد أكف يطؾؼفا ، طؾك أساس أهنا تبؼك معف

أكا سؿعت بعض الـاس لؿا ، ثؿ إكف كان فقف مػسدة يف الققت الحاضر، زوجقه

، سؿع بالؼقل بالجقاز صار يذهب إلك البالد مـ أجؾ أن يتزوج أسبقًطا ويرجع

غريب جالس يف : يؼقلقن. والعؾؿاء الذيـ أفتقا ما يريدون هذا، هذا زًكا واضح

قدم لغرض ورأى مـ كػسف أكف ، قدم لؾقصـ لقتزوج القصـ لؾعؾؿ أو لؾتجارة ما

وأكا أمقؾ إلك أن ، يتزوج وٓ حرج أكف يـقي أن يطؾؼفا إذا ذهب، ٓ بد أن يتزوج

 هـا. لؽـف لقس كؽاح متعة إكؿا حرام لؽقكف غًشا لؾؿرأة وٕهؾفا، هذا حرام

 .إصعؿة اهلل يف كتاب وسقليت الؽالم طؾك تحريؿ الحؿر إهؾقة يف مقصـف إن شاء
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 ، ال تٓهذ األِٜ حت٢ تطتأَس»: رحدٜح

 د«ٚال تٓهذ ايبهس حت٢ تطتأذٕ

 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ  - 315   َأنَّ َرُسقَل : ڤ )َط
ِ
، ٓ ُتـَْؽُح إَيُِّؿ َحتَّك ُتْستَلَْمرَ »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

  َيا َرُسقَل : َقالُقا. َوٓ ُتـَْؽُح الْبِْؽُر َحتَّك ُتْستَلَْذنَ 
ِ
 .((1)«َأْن َتْسُؽَت : َفَؽقَْػ إْذُكَفا َقاَل ، اهلل

l: 

 .شسطٔة زضا املسأة باليلاح: ساق املصيف احلدٓث لبٔاٌ

 ڤ ومـفؿ أبق مقسك، ملسو هيلع هللا ىلص وقد جاء الحديث طـ طدة مـ أصحاب الـبل

 .طـد أحؿد

 .«َوإِْذُكَفا ُسُؽقُتَفا»: طـ أبل هريرة طـد أحؿد بزيادة، وجاء بؾػٍظ مؼارب

 ،وجاء بؿعـاه مـ حديث أبل مقسك، مسـد أحؿد مـ حديث ابـ طؿرويف 

ـْ َطْبدِ »: َقاَل  ڤ   َط
ِ
ـِ ُطَؿَر َقاَل  اهلل  ُطْثَؿانُ : ْب

َ
ـُ َمْظُعقنٍ  ُتُقفِّل ـْ ، ْب

َوَتَرَك اْبـًَة َلُف مِ

ـِ ُأَمقَّةَ  بِـِْت َحؽِقؿِ  ُخَقْيَؾةَ  ـِ َحاِرَثةَ  ْب َْوَقِص َقاَل  ْب ْٕ ـِ ا إَِلك َأِخقِف  َوَأْوَصك: ْب

ـِ َمْظُعقنٍ  ُقَداَمةَ    َقاَل َطْبدُ ، ْب
ِ
َي : اهلل َٓ ـِ  َفَخَطْبُت إَِلك ُقَداَمةَ : َقاَل ، َوُهَؿا َخا ْب

َجـِقَفا َمْظُعقٍن اْبـََة ُطْثَؿانَ  ـِ َمْظُعقٍن َفَزوَّ ـُ ُشْعَبةَ  َوَدَخَؾ اْلُؿِغقَرةُ ، ْب َيْعـِل إَِلك  - ْب

َفا َفا، ل اْلَؿاِل َفَحطَّْت إَِلْقفِ َفَلْرَغَبَفا فِ  - ُأمِّ َفَلَبَقا َحتَّك ، َوَحطَّْت اْلَجاِرَيُة إَِلك َهَقى ُأمِّ

  اْرَتَػَع َأْمُرُهَؿا إَِلك َرُسقلِ 
ِ
ـُ َمْظُعقنٍ  َفَؼاَل ُقَداَمةُ ، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل   َيا َرُسقَل : ْب

ِ
اْبـَُة ، اهلل
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َّ
ـَ ، َأِخل َأْوَصك بَِفا إَِلل ْجُتَفا اْب تَِفا َطْبدَ َفَزوَّ   َطؿَّ

ِ
ـَ ُطَؿرَ  اهلل ْر بَِفا فِل ، ْب َفَؾْؿ ُأَقصِّ

اَلِح  َٓ فِل اْلَؽَػاَءةِ ، الصَّ َفا، َوَلؽِـََّفا اْمَرَأةٌ ، َو َفَؼاَل : َقاَل ، َوإِكََّؿا َحطَّْت إَِلك َهَقى ُأمِّ

  َرُسقُل 
ِ
َّٓ بِنِْذكَِفا، ِهَل َيتِقَؿةٌ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َٓ ُتـَْؽُح إِ  مِـِّل َبْعَد َأْن : َقاَل  «َو

ِ
َفاْكُتِزَطْت َواهلل

ُجقَها اْلُؿِغقَرةَ ، َمَؾْؽُتَفا  .(1)«َفَزوَّ

ح ، ولفا حآت ثالثة، ويف الحديث أن إذن الؿرأة معترب إن كاكت ثقًَّبا فُتَصرِّ

وإن كاكت صغقرة فقجقز ، وإن كاكت بؽًرا فصؿتفا إذهنا، بنرادتف مـ طدمفا

 .هباأو ولقفا أن يعؼد ، ٕبقفا

وإن أخر الدخقل ، وٓ يشرتط إذهنا فنن دخؾ هبا وهل صغقرة ففل زوجتف

وإن رفضتف ُفسخ العؼد ويدل طؾك ذلؽ ، إلك بعد البؾقغ فنن اختارتف صح العؼد

ـْ ُبَرْيَدةَ   »: َقاَل  ڤ ما جاء َط
ِّ
ـَ  ملسو هيلع هللا ىلص َجاَءْت َفَتاٌة إَِلك الـَّبِل َجـِل اْب َفَؼاَلْت إِنَّ َأبِل َزوَّ

ـْ َأِخقِف 
َْمَر إَِلْقَفا َفَؼاَلْت َقْد َأَجْزُت َما َصـََع َأبِل َوَلؽِ ْٕ لَِقْرَفَع بِل َخِسقَستَُف َقاَل َفَجَعَؾ ا

ءٌ 
ْ
َْمِر َشل ْٕ ـْ ا

بَاِء مِ ْٔ  .أخرجف أحؿد. (2)«َأَرْدُت َأْن َتْعَؾَؿ الـَِّساُء َأْن َلقَْس إَِلك ا

ابـتف وهل كارهة  باب إذا زوج الرجؾ: وقد بقب البخاري يف صحقحف

أن أباها زوجفا »: بـت خدام إكصارية وذكر حديث خـساء، فـؽاحفا مردود

 .«فرد كؽاحفا ملسو هيلع هللا ىلصوهل ثقب فؽرهت ذلؽ فلتت الـبل 
                                                                                       

 (.464برقؿ ) (، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل 5235أخرجف أحؿد يف مسـده ) (1)

، وهق يف أحاديث ڤ(، مـ حديث طائشة 3156(، وأخرجف الـسائل )2547أخرجف ابـ ماجف ) (2)

(، وقال فقف: الحديث رجالف رجال الصحقح، وهق 757برقؿ ) معؾة ضاهرها الصحة لإلمام القادطل 

«: الســ»بـ بريدة: وقال الدارقطـل يف كتاب الـؽاح مـ  اهلل يف ترجؿة طبد« هتذيب التفذيب»مـؼطع فػل 

وقال: ضعقػ شاذ، كؿا يف صحقح  ، وحديث بريدة ضعػف اإلمام إلباين ڤلؿ يسؿع مـ طائشة 

 وضعقػ الســ.
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فنن تؿ العؼد بدون ، أن الؿرأة إذا لؿ ترض هبذا العؼد فالعؼد باصؾ: فالشاهد

 .ثؿ صقبت وأذكت فالعؼد صحقح لؿا تؼدم، رضاها

إٓ أكف يف حؼ ، إَيُِّؿ لػظ ُيطؾؼ طؾك البؽر والثقب: «ُتـَْؽُح إَيِّؿُ ٓ »: قْلُ

 .الثقَّب أكثر

 .أي ُتستلذن: «َحتَّك ُتْسَتْلَمرَ »: قْلُ

وهذا  «َوإِْذُكَفا ُسُؽقُتَفا»: إٓ أكف جاء: «َوٓ ُتـَْؽُح اْلبِْؽُر َحتَّك ُتْسَتْلَذنَ »: قْلُ

أو ٓ أريده لؽـ لؿا ، وتؼقل أريده، طؾك الغالب وإٓ فبعض الـساء قد تتؽؾؿ

 .كاكت كساؤهؿ شديدات الحقاء ربؿا تعذر كطؼفا

ٕن الؿرأة ، ما طؾقف اإلسالم مـ الـفل طـ الظؾؿ: ويف الحديث مـ الػقائد

 .والػراق، ربؿا حصؾ بقـفؿا الشؼاق، إذا تزوجت رجاًل ٓ ترغب فقف

 والؼبقل فإخرص، أن الـاس يختؾػقن مـ حقث صريؼة اإليجاب: ّفُٔ

 .بالسؽقت كؿا ترى أن البؽر إجابتفا، إجابتف باإلشارة

والرتابط إذ ، حرص اإلسالم طؾك إقامة إسرة طؾك الؿحبة والؿقدة: ّفُٔ

، لؽثر الطالق، أن إسرة لق قامت طؾك زواٍج غقر مرغقب فقف مـ أول يقم

 .والػراق واهلل أطؾؿوحصؾ الشؼاق 
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ٕ تسدعٞ إىل زفاع١؟ ال»: رحدٜح ٔ أ  ، أتسٜدٜ

 د«ٜٚرٚم عطًٝتو، حت٢ ترٚقٞ عطًٝت٘

 

ـْ َطائَِشةَ  - 316 لِّ إَلك الـَّبِلِّ »: َقاَلْت  ڤ )َوَط
 ملسو هيلع هللا ىلص َجاَءْت اْمَرَأُة ِرَفاَطَة اْلُؼَرضِ

َؼـِل َفَبتَّ َصالِقلُكـُْت ِطـَْد ِرَفاَطَة اْلُؼَرضِلِّ : َفَؼاَلْت  ْجُت َبْعَدُه . َفَطؾَّ َفَتَزوَّ

ـِ  َطْبَد  ْحَؿ َؿا َمَعُف ِمْثُؾ ُهْدَبِة الثَّْقِب  الرَّ َبْقرِ َوإِكَّ ـَ الزُّ َؿ َرُسقُل . ْب   َفَتَبسَّ
ِ
: َوَقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـَ َأْن َتْرِجِعل إَلك ِرَفاَطَة؟ ٓ ، َوَيُذوَق ُطَسْقَؾَتِؽ ، َحتَّك َتُذوِقل ُطَسْقَؾَتفُ ، َأُترِيِدي

ـُ َسِعقٍد بِاْلَباِب َيـَْتظُِر َأْن ُيْمَذَن َلفُ  َوَخالُِد ، َوَأُبق َبْؽرٍ ِطـَْدهُ : َقاَلْت  : َفـَاَدى َأَبا َبْؽرٍ ، ْب

  َما َتْجَفُر بِِف ِطـَْد َرُسقلِ : َأٓ َتْسَؿُع إَلك َهِذهِ 
ِ
 .((1)«ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

l: 

 .شّاج التخلٔل حتسٓهلبٔاٌ : ساق املصيف احلدٓث 

 أن يؽقن بعد الطؾؼة، والؿراد بالثالث، وهذا الحديث أصؾ يف هذه الؿسللة

أو ، الطالق الثالثة بؾػٍظ واحد إولك رجعة وبعد الطؾؼة الثاكقة رجعة وأما

العؾؿاء كؿا ذكر ذلؽ شقخ  فؼد اختؾػ، بللػاظ متتابعة مـ غقر مراجعة بقـفؿا

 :اإلسالم إلك ثالثة أققال

 .وهذا ققل الشافعل، مـفؿ مـ ذهب إلك وققطف ثالًثا: إول

، ولزومف وهؿ الحـػقة ومـ إلقفؿ، مـفؿ مـ ذهب إلك تحريؿف: الثاين
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 .فزطؿقا أن التؾػظ بف حرام ولؽـف يؼع ثالث

وإلك طدم وققطف إٓ صؾؼة واحدة ، مـفؿ مـ ذهب إلك طدم جقازه: الثالث

كان »: قال ڤ حديث ابـ َطبَّاسٍ وهذا مذهب شقخ اإلسالم وغقره ودلقؾف 

  الطَّاَلُق طؾك َطْفِد رسقل
ِ
ـِ مـ ِخاَلَفِة ُطَؿرَ ، َوَأبِل َبْؽرٍ ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َصاَلُق ، َوَسـََتْق

إِنَّ الـاس قد اْسَتْعَجُؾقا يف َأْمٍر قد كاكت : بـ اْلَخطَّاِب  فؼال ُطَؿرُ ، الثَّاَلِث َواِحَدةً 

 .(1)«َفَلْمَضاُه طؾقفؿ، َأْمَضْقـَاُه طؾقفؿَفَؾْق ، لفؿ فقف َأَكاةٌ 

 :(33/13) قال شقخ اإلسالم 

 
ِّ
َؼ َطَؾك َطْفِد الـَّبِل َٓ َكْعِرُف َأنَّ َأَحًدا َصؾَّ اْمَرَأَتُف َثاَلًثا بَِؽؾَِؿِة َواِحَدٍة  ملسو هيلع هللا ىلصَو

 
 
َٓ َكَؼَؾ  ملسو هيلع هللا ىلصَفَلْلَزَمُف الـَّبِل ـٌ َو َٓ َحَس َٓ ُرِوَي فِل َذلَِؽ َحِديٌث َصِحقٌح َو بِالثَّاَلِث َو

َفا َضِعقَػٌة 7 َأْهُؾ اْلُؽُتِب اْلُؿْعَتدِّ َطَؾْقَفا فِل َذلَِؽ َشْقًئا َبْؾ ُرِوَيْت فِل َذلَِؽ َأَحاِديُث ُكؾ 

ـْ َبْؾ الَّذِ 7 بِاتَِّػاِق ُطَؾَؿاِء اْلَحِديِث َبْؾ َمْقُضقَطةٌ 
ي فِل َصِحقِح ُمْسؾٍِؿ َوَغْقِرِه مِ

ـِ َطبَّاٍس َأكَُّف َقاَل  ـْ اْب ـْ َصاُووٍس َط ـِ َواْلَؿَساكِقِد َط ـَ َكاَن الطَّاَلُق َطَؾك َطْفِد : الس 

  َرُسقلِ 
ِ
ـْ ِخاَلَفِة ُطَؿرَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـِ مِ َفَؼاَل . َصاَلُق الثَّاَلِث َواِحَدةً : َوَأبِل َبْؽٍر َوَسـََتْق

إنَّ الـَّاَس َقْد اْسَتْعَجُؾقا فِل َأْمٍر َكاَكْت َلُفْؿ فِقِف َأَكاٌة َفَؾْق َأْمَضْقـَاُه َطَؾْقِفْؿ : رُ ُطؿَ 

ـِ . َفَلْمَضاُه َطَؾْقِفؿْ  ْب
ِ
ْفَباِء َقاَل ٓ ـْ َصاُووٍس َأنَّ َأَبا الصَّ َوفِل ِرَواَيٍة لُِؿْسؾِِؿ َوَغْقِرِه َط

  َكْت الثَّاَلُث ُتْجَعُؾ َواِحَدًة َطَؾك َطْفِد َرُسقلِ َأَتْعَؾُؿ إكََّؿا َكا: َطبَّاسٍ 
ِ
َوَأبِل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـُ َطبَّاسٍ  ـْ إَماَرِة ُطَؿَر؟ َفَؼاَل اْب
ْفَباِء َقاَل : َوفِل ِرَواَيةٍ : َكَعؿْ : َبْؽٍر َوَثاَلًثا مِ َأنَّ َأَبا الصَّ

ـِ َطبَّاسٍ  ْب
ِ
ـْ الطَّاَلُق : ٓ ـْ َهـَاتِؽ َأَلْؿ َيُؽ

  الثَّاَلُث َطَؾك َطْفِد َرُسقلِ  َهاِت مِ
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـِ ُطَؿَر َتَتاَبَع الـَّاُس فِل : َوَأبِل َبْؽٍر َواِحَدًة؟ َقاَل  ا َكاَن فِل َزَم َقْد َكاَن َذلَِؽ َفَؾؿَّ
                                                                                       

 (.2741أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (1)
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 ـها. «الطَّاَلِق َفَلَجاَزهُ 

 سفقؿةوققؾ ، بـت وهب وهل تؿقؿة: «َجاَءْت اْمَرَأُة ِرَفاَطَة اْلُؼَرضِلِّ »: قْلُ

التل ، تستػتقف ورد الػتقى إلك العالؿ مـ إمقر الؿتعقـة، ملسو هيلع هللا ىلص أي أتت إلك الـبل

 .وتحصؾ هبا الربكات، ُترفع هبا اإلشؽآت

 .بـ سؿقال الؼرضل وهق رفاطة: «ُكـُْت ِطـَْد ِرَفاَطَة اْلُؼَرضِلِّ »: قْلُ

َؼـِل َفَبتَّ َصالِقل»: قْلُ ، مـف والبت الؼطعوباكت ، أي صؾؼفا ثالًثا: «َفَطؾَّ

ًٓ بحديث ُرَكاَكةُ  ـِ َطْبدِ  وقد ذهب بعضفؿ إلك إمضاء صالق الثالث مستد   ْب
ِ
: اهلل

 ، َأكَُّف َصؾََّؼ اْمَرَأَتُف ُسَفْقَؿَة َأْلَبتَّةَ »
َّ
َّٓ : َفَؼاَل ، بَِذلَِؽ  ملسو هيلع هللا ىلص َفَلْخَبَر الـَّبِل  َما َأَرْدت إ

ِ
َوَاهلل

  َفَؼاَل َرُسقُل ، َواِحَدةً 
ِ
َّٓ َواِحَدًة ؟»: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  َما َأَرْدت إ

ِ
 َما : َقاَل ُرَكاَكةُ  َوَاهلل

ِ
َوَاهلل

َّٓ َواِحَدةً  َها إَلْقِف َرُسقُل ، َأَرْدت إ   َفَردَّ
ِ
َؼَفا الثَّاكَِقَة فِل َزَماِن ُطَؿرَ ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ـِ  َوَصؾَّ بْ

ـِ ُطْثَؿانَ ، اْلَخطَّاِب   .أخرجف أبق داود وغقره، (1)«َوالثَّالَِثَة فِل َزَم

 .لؽـ الحديث ُيضعػف العؾؿاء

 :(15/ 33قال شقخ اإلسالم كؿا يف الؿجؿقع )

ََكابَِر اْلَعاِرُفقَن بِِعَؾِؾ اْلَحِديِث َواْلِػْؼِف فِقفِ » ْٕ َة ا ؿَّ
َئِ ْٕ َـّ ا

َماِم َأْحَؿد: َلؽِ ـِ  َكاإْلِ ْب

دِ َحـَْبٍؾ َواْلُبَخاِريِّ َوَغْقِرِهَؿا َوَأبِل  ـِ َحْزٍم َوَغْقِرهِ  ُطَبْقٍد َوَأبِل ُمَحؿَّ ُػقا : ْب َضعَّ

َلْؿ ُتْعَرْف َطَداَلُتُفْؿ َوَضْبُطُفْؿ َوَأْحَؿد 7 َحِديَث َأْلَبتََّة َوَبقَّـُقا َأنَّ ُرَواَتُف َقْقٌم َمَجاِهقُؾ 

َقاُب مِْثَؾ َقْقلِفِ  ـَ َأكَُّف الصَّ َٓ َيْثُبُت َأكَُّف َصؾََّؼ َحدِ : َأْثَبَت َحِديَث الثَّاَلِث َوَبقَّ يُث ركاكة 

                                                                                       

 (، وهق يف ضعقػ أبل داود إم لإلمام إلباين 1862(، وابـ ماجف )1185أخرجف أبق داود ) (1)
ـِ  7 فؿرًة أرسؾف، ومرًة وصؾف مـ )مسـد ركاكة-(، وقال فقف: إسـاده ضعقػ7 ٓضطرابف 358برقؿ )  ب

ـِ طجقر، وهق مجفقل الحال  مـ كافعِ  -يزيد( كػِسف، وهق  طبد ـِ السائب -كؿا قال ابـ الؼقؿ  -ب  -، أو اب

 وهق مستقر7 كؿا قال الحافظ.
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ـَ إْسَحاَق َيْرِويف : َوَقاَل َأْيًضا. اْمَرَأَتُف َأْلَبتَّةَ  َنَّ اْب
ِ
ِء ٕ

ْ
َحِديُث ركاكة فِل َأْلَبتََّة َلْقَس بَِشل

ـْ َداُود ـِ َطبَّاٍس  َط ـْ اْب ـْ ِطْؽِرَمَة َط ـِ َط ـِ اْلُحَصْق َؼ اْمَرَأَتفُ »ْب  «َثاَلًثا َأنَّ ركاكة َصؾَّ

ـِ  ـْ َحِديِث اْب ـْ َصؾََّؼ َثاَلًثا َصؾََّؼ َأْلَبتََّة َوَأْحَؿد إكََّؿا َطَدَل َط قَن َم َوَأْهُؾ اْلَؿِديـَِة ُيَسؿ 

 7 َطبَّاسٍ 
ِّ
افِِعل َكَُّف َكاَن َيَرى َأنَّ الثَّاَلَث َجائَِزٌة ُمَقاَفَؼًة لِؾشَّ

ِ
ـَ َأْن ُيَؼاَل . ٕ َحِديُث : َفَلْمَؽ

ـَِّة َصاَلٌق . َمـُْسقٌخ  ركاكة ـَ َأكَُّف َلْقَس فِل اْلُؼْرآِن َوالس  ـْ َذلَِؽ َوَتَبقَّ ا َرَجَع َط ُثؿَّ َلؿَّ

 َطَدَل 
 
ْجِعل َّٓ الرَّ ٌة ِطـَْدُه : ُمَباٌح إ َكَُّف َأْفَتك بِِخاَلفِِف َوَهَذا ِطؾَّ

ِ
ـِ َطبَّاٍس ٕ ـْ َحِديِث اْب َط

ـِ َطـْ  َواَيَتْق ِة 7 فُ فِل إْحَدى الرِّ تِل َطَؾْقَفا َأْصَحاُبُف َأكَُّف َلْقَس بِِعؾَّ ُْخَرى الَّ ْٕ َواَيَة ا َـّ الرِّ
َلؽِ

ـِ َطبَّاسٍ   ـها. «َفَقْؾَزُم َأْن َيُؽقَن َمْذَهُبُف اْلَعَؿَؾ بَِحِديِث اْب
 .أي قد صؾؼفا مرتقـ وكاكت هذه الثالثة: «َفَبتَّ َصالِقل»: قْلُ

ْجُت »: قْلُ ، أي تزوجتف زواًجا شرطقًّا مضبقط إركان والشروط: «َبْعَدهُ َفَتَزوَّ

 .إٓ أهنا ضـت أن مجرد العؼد والقصقل إلك بقت الزوج يؽقن محاًل لزوجفا إول

ـِ  َطْبَد »: قْلُ ْحَؿ ـَ الّزبْقرِ  الرَّ بػتح الزاي وكسر الؿقحدة ابـ باصقا : «ْب

 . بـل قريضة الؼرضل مـ

َؿا»: قالت»: قْلُ  :««َمَعُف ِمْثُؾ ُهْدَبِة الثَّْقِب  َوإِكَّ

ـْ : قال الحافظ ابـ حجر 
ُهَق َصَرُف الثَّْقِب الَِّذي َلْؿ ُيـَْسْج َمْلُخقٌذ مِ

ْستِْرَخاِء َوَطَدِم 
ِ
ـِ َوَأَراَدْت َأنَّ َذَكَرُه ُيْشبُِف اْلُفْدَبَة فِل آ ـِ َوُهَق َشْعُر اْلَجْػ ُهْدِب اْلَعْق

ْكتَِشاِر َواْستُ 
ِ
ْوِج آ َٓ َيُؽقُن ُمَحؾِّاًل اْرتَِجاَع الزَّ ْوِج الثَّاكِل  ِدلَّ بِِف َطَؾك َأنَّ َوْطَء الزَّ

َّٓ إِْن َكاَن َحاُل َوْصئِِف ُمـَْتِشًرا َفَؾْق َكاَن َذَكُرُه َأَشؾ  َأْو َكاَن ُهَق ِطـِّقـًا  ِل لِْؾَؿْرَأِة إِ َوَّ ْٕ َأْو ا

افِِعقَّةِ  صِْػاًل َلْؿ َيْؽِػ َطَؾك َأَصحِّ  ََصح  ِطـَْد الشَّ ْٕ  هـا. َقْقَلِل اْلُعَؾَؿاِء َوُهَق ا

َجَفا»: طـ طؽرمة (5825)ويف البخاري   َأنَّ ِرَفاَطَة َصؾََّؼ اْمَرَأَتُف َفَتَزوَّ
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 قالت َطاِئَشُة َوَطَؾْقَفا ِخَؿاٌر َأْخَضُر َفَشَؽْت إَِلْقَفا  الرحؿـ طبد
 
بِقِر اْلُؼَرضِل بـ الزَّ

  َوَأَرْتَفا ُخْضَرًة بِِجْؾِدَها فؾؿا جاء رسقل
ِ
َـّ َبْعًضا  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َوالـَِّساُء َيـُْصُر َبْعُضُف

قالت َطاِئَشُة ما رأيت مِْثَؾ ما َيْؾَؼك اْلُؿْممِـَاُت َلِجْؾُدَها َأَشد  ُخْضَرًة مـ َثْقبَِفا قال 

  َوَسِؿَع أهنا قد َأَتْت َرُسقَل 
ِ
ُف اْبـَاِن لف مـ َغْقِرَها قالت واهلل ما لل َفَجاَء َوَمعَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

إلقف مـ َذْكٍب إٓ َأنَّ ما معف لقس بَِلْغـَك َطـِّل مـ هذه َوَأَخَذْت ُهْدَبًة مـ َثْقبَِفا فؼال 

َِديِؿ َوَلؽِـََّفا َكاِشٌز ُتِريُد ِرَفاَطَة فؼا َكَذَبْت واهلل يا َرُسقَل  ْٕ َْكُػُضَفا َكْػَض ا َٕ  إين 
ِ
ل اهلل

  رسقل
ِ
َفنِْن كان َذلِِؽ لؿ َتِحؾِّل لف أو لؿ َتْصُؾِحل لف حتك َيُذوَق مـ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـِ لف فؼال ُطَسْقَؾتِِؽ  ءِ  قال َوَأْبَصَر معف اْبـَْق َٓ الذي قال كعؿ قال هذا  َبـُقَك َهُم

 لفؿ َأْشَبُف بِِف مـ اْلُغَراِب بِاْلُغَراب
ِ
ـَ َفَقاهلل ـَ ما َتْزُطِؿق  .«َتْزُطِؿق

 .فؾعؾ الؿرأة تعجؾت الرجقع إلك رفاطة قبؾ أن يتؿؽـ مـفا زوجفا

َؿ َرُسقُل »: قْلُ   َفَتَبسَّ
ِ
 :«ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

بؿثؾ هذا الؽالم الذي تستحل مـف ، وكان التبسؿ مـ التعجب مـ جرأهتا

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ويف حضرة رسقل، الـساء يف العادة

، وقد فارقفا مع أكف قد بتفا، وطجب مـ حرصفا طؾك العقدة إلك صؾقؼفا

ثؿ يؽقن لفا ، ومشاحـة مع زوجفا، وهذا يدل طؾك أن الؿرأة قد تؼع يف صالٍق 

 .الرغبة بالعقدة إلقف

ـَ َأْن َتْرِجِعل إَلك ِرَفاَطَة؟: َوَقاَل »: قْلُ ذلؽ بالـظر  ملسو هيلع هللا ىلص قال الـبل: «َأُترِيِدي

 .إلك الؼريـة

 ٓ تحؾقـ»وقد جاء يف بعض الروايات ، أي ٓ يجقز ذلؽ: «َٓ »: قْلُ

 .«لزوجؽ إول

 .أي كؿا ذاق إول: «َوَيُذوَق ُطَسْقَؾَتِؽ ، َحتَّك َتُذوِقل ُطَسْقَؾَتفُ »: قْلُ
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ذوق العسقؾة كـاية طـ الجؿاع وهق تغقب حشػة الرجؾ يف : قال العؾؿاء

 .فرج الؿرأة

 :يف شرح مسؾؿ قال اإلمام الـقوي 

ـِ َوَفْتِح  «ُطَسْقَؾَتُف َوَيُذوَق ُطَسْقَؾَتِؽ َٓ َحتَّك َتُذوِقل »: ملسو هيلع هللا ىلص َقْقُلفُ  ُهَق بَِضؿِّ اْلَعْق

ـِ َتْصِغقرُ  ق ِة اْلَعَسِؾ َوَحاَلَوتِِف َقاُلقا  السِّ َتُف بَِؾذَّ ـِ اْلِجَؿاِع َشبََّف َلذَّ َ كِـَاَيٌة َط
َطَسَؾٍة َوِهل

ـِ التَّْذكِقَر وَ  َنَّ العسقؾة َكْعَتْق
ِ
التَّْلكِقَث َوقِقَؾ َأكََّثَفا َطَؾك إَِراَدِة الـ ْطَػِة َوَأكََّث اْلُعَسْقَؾَة ٕ

َٓ َتِحؾ   َؼَة َثاَلًثا  َٓ ُيْشَتَرُط َوفِل َهَذا اْلَحِديِث َأنَّ اْلُؿَطؾَّ ْكَزاَل  َنَّ اإْلِ
ِ
َوَهَذا َضِعقٌػ ٕ

ِؼَفا َحتَّك َتـْؽَِح َزْوًجا َغْقَرُه َوَيَطَلَها ُثؿَّ ُيَػاِرَقَفا  ُد لُِؿَطؾِّ ا ُمَجرَّ ُتَفا َفَلمَّ َ ِطدَّ
َوَتـَْؼِضل

ـْ  ـَ َفَؿ َحاَبِة َوالتَّابِِعق ـَ الصَّ
ِل َوبِِف َقاَل َجِؿقُع اْلُعَؾَؿاِء مِ َطْؼِدِه َطَؾْقَفا َفاَل ُيبِقُحَفا لأِْلَوَّ

ـُ اْلُؿَسقِِّب َفَؼاَل إَِذا َطَؼَد الثَّاكِل َطَؾْقَفا  َبْعَدُهْؿ َواْكَػَرَد َسِعقدُ  ُثؿَّ َفاَرَقَفا َحؾَّْت ْب

َٓ ُيْشتََرُط َوْطُء الثَّاكِل لَِؼْقلِ  ِل َو  َتَعاَلك لأِْلَوَّ
ِ
 [138 :البؼرة] ﴾مئ ىئ يئ جبحب﴿: اهلل

ِحقِح َوَأَجاَب اْلُجْؿُفقُر بَِلنَّ َهَذا اْلَحِديَث  َوالـَِّؽاُح َحِؼقَؼًة فِل اْلَعْؼِد َطَؾك الصَّ

َيِة  ْٔ ٌص لُِعُؿقِم ا ـٌ لِْؾُؿَراِد بَِفا َقاَل اْلُعَؾَؿاُء َوَلَعؾَّ َسِعقًدا َلْؿ َيْبُؾْغُف َهَذا ُمَخصِّ َوُمَبقِّ

ـَ 
َّٓ َصائَِػٌة مِ اْلَحِديُث َقاَل اْلَؼاِضل ِطَقاٌض َلْؿ َيُؼْؾ َأَحٌد بَِؼْقِل َسِعقٍد فِل َهَذا إِ

َػَؼ اْلُعَؾَؿاُء َطَؾك َأنَّ َتْغقِقَب اْلحَ  ـْ َغْقِر اْلَخَقاِرِج َواتَّ
َشَػِة فِل ُقُبؾَِفا َكاٍف فِل َذلَِؽ مِ

 َوَجَعَؾُف َحِؼقَؼَة اْلُعَسْقَؾِة َقاَل 
ِّ
ـُ اْلَبْصِري  َفَشَرَط إِْكَزاَل اْلَؿـِل ِّ َوَشذَّ اْلَحَس

إِْكَزاِل اْلَؿـِل

ُة َواْلُعَسْقَؾُة َوَلْق َوصِئَ  َكِر َتْحُصُؾ الؾَّذَّ َفا فِل كَِؽاٍح َفاِسٍد َلْؿ اْلُجْؿُفقُر بُِدُخقِل الذَّ

َكَُّف َلْقَس بَِزْوٍج 
ِ
ِحقِح ٕ ِل َطَؾك الصَّ  هـا. َتِحؾَّ لأِْلَوَّ

وهذا شلكف يف  ملسو هيلع هللا ىلص أي وأبق بؽر جالس طـد الـبل: «َوَأُبق َبْؽرٍ ِطـَْدهُ »: قْلُ

 .كثقر مـ أمقره

ـُ َسِعقدٍ  َوَخالُِد »: قْلُ بـ أمقة أسؾؿ قديؿا يؼال إكف أسؾؿ  هق ابـ العاص: «ْب
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فؽان ثالًثا أو رابًعا وققؾ كان خامًسا قتؾ يقم أجـاديـ قبؾ وفاة  ڤ بعد أبل بؽر

 .أبل بؽر بلربع وطشريـ لقؾة

وهذا يدل طؾك أهنؿ كاكقا ٓ يدخؾقن طؾك : «بِاْلَباِب َيـَْتظُِر َأْن ُيْمَذَن َلفُ »: قْلُ

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿: تعالكحتك يلذن لفؿ وقد قال  ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 

ھ ھ ےے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ 

﮼﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁         

       ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ 

 .[63: إحزاب] ﴾ٴۇ ۋ جئ

  َرُسقلِ َما َتْجَفُر ِبِف ِطـَْد : َأٓ َتْسَؿُع إَلك َهِذهِ : َفـَاَدى َأَبا َبْؽرٍ »: قْلُ
ِ
: «ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 .ملسو هيلع هللا ىلص كالذي يؼقل اكؽروا طؾقفا هذا الؽالم وازجروها طـ التؾػظ هبذا طـد الـبل

 :ٚيف احلذٜح َٔ ايفٛائذ 

 .أكف ٓ حقاة يف الديـ والعؾؿ

 .لققع إمر الؿستؼبح، ملسو هيلع هللا ىلص ففذه الؿرأة لق رجعت إلك رفاطة بدون طقدة إلك الـبل

، فالؿرأة ترغب يف الرجؾ، مـ الحال، ما طؾقف الضعػ البشري: ّفُٔ

 .والرجؾ يرغب يف الؿرأة لؽـ مع ذلؽ يجب طؾقفؿ مالزمة الحؽؿ الشرطل

 .هذا كـاية طـ ِصَغر آلتف: «ِمْثُؾ ُهْدَبِة الثَّْقِب »: الؽـايات فؼقلفا: ّفُٔ

 .الـفل طـ كؽاح التحؾقؾ: ويف الحديث

 :«التحؾلبقان الدلقؾ طؾك بطالن »: بـ تقؿقة يف قال شقخ اإلسالم

ُجؾ : وصقرُتف، كؽاح الؿحؾِّؾ حراٌم باصؾ ٓ ُيػقد الحؾ»: قال  أنَّ الرَّ

اهلل  كؿا ذكره7 فنكَّفا َتحُرم طؾْقف حتَّك تـؽِح زوًجا غْقَره، إذا صؾَّؼ امرأَتف ثالًثا
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ُتف ملسو هيلع هللا ىلص وكؿا جاءْت بف سـَّة كبقِّف، تعالك يف ِكتابف جفا ، وأْجؿعْت طؾْقف أمَّ فنذا تزوَّ

ل رجٌؾ  سقاٌء ، كان هذا الـِّؽاح حراًما باصاًل ، بـقَّة أن ُيَطؾِّؼفا لتحؾَّ لزوِجفا إوَّ

، وسقاٌء ُشِرط طؾْقف ذلؽ يف طؼد الـؽاح، طزم بعد ذلؽ طؾك إمساِكفا أو فارقفا

بؾ كان ما بْقـفؿا مـ الِخطبة 7 أو َلؿ ُيْشَرط طؾْقف لػًظا، أو ُشِرط طؾقف قبؾ العؼد

ُجؾ روط - الؿْرأة والؿْفرو، وحاِل الرَّ ًٓ بقـفؿ مـزلَة الؾَّػظ بالش  أو َلؿ يؽـ ، كاِز

جفا ثؿَّ يطؾِّؼفا7 شلٌء مـ ذلؽ ُجؾ أن يتزوَّ مـ ، لتحؾَّ لؾؿطؾِّؼ ثالًثا7 بؾ أراد الرَّ

وج الؿطؾِّؼ ثالًثا أو لؿ ، غقر أن تعؾَؿ الؿرأُة وٓ ولق فا شقًئا مـ ذلؽ سقاٌء طؾؿ الزَّ

َـّ الؿحؾِّؾ أنَّ هذا فِعؾ خقر ومعروف مع الؿطؾِّؼ وامرأتف مثؾ أن ، يعَؾؿْ  يظ

 .وكحق ذلؽ، لؿا أنَّ الطَّالق أضرَّ هبا وبلوِٓدها وطشقرتِفا7 بنطادتِفا إلقف

جفا حتَّك يـؽَِحفا رجٌؾ  ، مرتغًبا لـػِسف، بؾ ٓ يحؾ  لؾؿطؾِّؼ ثالًثا أن يتزوَّ

ثؿَّ ، تذوق طسقؾَتف ويذوق طسقؾَتفا ويدُخؾ هبا بحقث، كؽاح رغبٍة ٓ كِؽاح ُدلسة

ل أن ، بِؿقٍت أو صالٍق أو فْسٍخ ، إذا حدَث بقـفؿا فرقة، بعد هذا جاز لألوَّ

جفا  ...يتزوَّ

َفنِنَّ َما َمَضك ، َوَلْق َأَراَد َهَذا اْلُؿَحؾُِّؾ َأْن ُيِؼقَؿ َمَعَفا َبْعَد َذلَِؽ اْسَتْلَكَػ الـَِّؽاَح 

َٓ ُيَباُح  ـَّةُ ، اْلُؿَؼاُم بِِف َمَعَفا َهَذا ُهَق الَِّذي َدلَّ َطَؾْقِف اْلؽَِتاُب  َطْؼٌد َفاِسٌد  َوُهَق ، َوالس 

ـْ َأْصَحاِب َرُسقلِ    اْلَؿْلُثقُر َط
ِ
ـَ َلُفْؿ بِنِْحَسانٍ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ِة التَّابِِعق ِة ُفَؼَفاِء ، َوَطامَّ َوَطامَّ

ْساَلمِ  ـِ اْلُؿَسقِِّب  َسِعقدِ : مِْثُؾ ، اإْلِ ـِ اْلَبْصِريِّ ، ْب  ، َواْلَحَس
ِّ
، َوإِْبَراِهقَؿ الـََّخِعل

ـِ َأبِل َربَاٍح  َوَطَطاءِ  ـَ ، ْب َْربََعُة َأْرَكاُن التَّابِِعق ْٕ ِء ا َٓ ْعثَاِء َجابِرِ : َومِْثُؾ . َوَهُم ـِ  َأبِل الشَّ ْب

 ، َزْيدٍ 
ِّ
ْعبِل ـِ َطْبدِ  َوبَْؽرِ ، َوَقتَاَدةَ ، َوالشَّ   ْب

ّ
 اْلُؿَزكِل

ِ
ـِ َأَكسٍ  َوُهَق َمْذَهُب َمالِِؽ  ،اهلل ، ْب

 ، َوَجِؿقِع َأْصَحابِفِ 
ِّ
َْوَزاِطل ْٕ ـِ َسْعدٍ  َوالؾَّْقِث ، َوا َْرَبَعُة ، الثَّْقِريِّ  َوُسْػقَانَ ، ْب ْٕ ِء ا َٓ َوَهُم

ـَ  َماِم َأْحَؿدَ ، َأْرَكاُن َتابِِعل التَّابِِعق ـِ َحـَْبٍؾ فِل ُفَؼَفاِء  َوُهَق َمْذَهُب اإْلِ ، اْلَحِديِث ْب



             

 383 النكاح كتاب
 

ـُ َراْهَقْيفِ  إِْسَحاُق : مِـُْفؿْ  مٍ  َوَأُبق ُطَبْقٍد اْلَؼاِسؿُ ، ْب ـُ َسالَّ ـُ َداُود  َوُسَؾْقَؿانُ ، ْب ْب

 َوَأُبق َخْقَثَؿَة ُزَهْقرُ 
 
ـُ َحْرٍب  اْلَفاِشِؿل ـُ َأبِل َشْقَبةَ  َوَأُبق َبْؽرِ ، ْب َوَأُبق إِْسَحاَق ، ْب

 
 
 .وهق ققل لؾشافعل. «َوَغْقُرُهؿْ اْلُجقَزَجاكِل

يف إدلة وأما  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل اهلل تعالك أققال أصحاب رسقل وسـذكر إن شاء

 :أققال التابعقـ والػؼفاء

ل: بـ الُؿَسّقب َفؼال َسعقُد  َج امَرأًة لُِقِحؾَّفا لَِزْوِجفا إوَّ وَلؿ ، يف َرُجٍؾ َتَزوَّ

ُل وٓ  َفال ، إْن كاَن إكَّؿا َكَؽَحفا لُِقِحؾَّفا»: َقاَل ، الَؿْرأةُ َيشُعْر بَِذلَؽ َزوُجفا إوَّ

 .«وٓ َتِحؾ  ، َيْصُؾُح َذلِؽ لُفؿا

ُل »: وقاَل إْبراِهقُؿ الـََّخعلُّ  ْوُج إوَّ ْوُج إِخقرُ ، أو الَؿْرأةُ ، إذا َهؿَّ الزَّ ، أو الزَّ

( «فالـِّؽاُح فاِسدٌ  - بالتَّْحؾقؾِ 
 
 .)َرواُهؿا َحْرٌب الَؽْرماكِل

ـِ الُؿَسّقب وَطـ َسعقدِ  ا الـَّاُس َفَقؼقلقَن حتَّك ُيجامَِعفا»: قاَل ، ْب ا أكا ، أمَّ وأمَّ

َجفا َتْزويًجا َصحقًحا: فنكِّل أكا أُققُل  ًٓ لفا، إذا َتَزوَّ َفال َبلَس ، ٓ ُيريُد بَِذلَِؽ إْحال

ُل  جفا إوَّ ـُ َمـْصقٍر( َسعقدُ  )َرواهُ  «أْن َيَتَزوَّ  .ْب

ْعثاِء جابِرُ  ـُ َزْيدٍ  وقاَل أُبق الشَّ َج اْمَرأًة لُِقِحؾَّفا لَِزْوِجفا َوُهَق ٓ : ْب يف َرُجٍؾ َتَزوَّ

َجفا لُِقِحؾَّفا»: َقاَل ، َيْعَؾؿُ   .«ٓ َيْصُؾُح َذلَِؽ إذا كاَن َتَزوَّ

ـِ الَبْصريِّ  َؼ اْمَرأَتُف إنَّ »: فَؼال، َوجاَء َرُجٌؾ إلك الَحَس ـْ َقْقمل صؾَّ
َرُجاًل مِ

َجفا وُأْصِدَقفا َصداًقا، فـَِدَم وَكِدَمت، َثالًثا َؼ فلَتَزوَّ
ُثؿَّ أْدُخَؾ بِفا ، فلَرْدُت أْن أْكَطؾِ

ُجُؾ باْمَرأتِف ـُ : قال، ُثؿَّ أَصؾَِّؼفا حتَّك َتِحؾَّ لَِزْوِجفا، كؿا َيْدُخُؾ الرَّ : فؼاَل َلُف الَحَس

ِؼ » َـّ مِْسؿاَر كاٍر لُِحدودِ ،  يا فَتكاهللَ  اتَّ   وٓ َتُؽقَك
ِ
ـُ أبل َشْقَبَة( «اهلل ُيِريُد ، )َرواُهؿا اب

َء الَؿْسُؿقرَ 
ْ
ل ِذي ُيَثبُِّت الشَّ ـُ أنَّ الِؿْسؿاَر ُهَق الَّ فَؽذلَِؽ أْكَت ُتَثبُِّت تْؾَؽ ، الَحَس

 هـا. الَؿْرَأَة لَِزْوِجفا وَقْد َحُرَمْت طؾْقف
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ثؿ جعؾ يسقق مـ أثار وإققال ما يبقـ أن : اهلل محؿد سددهقال أبق 

والقققع يف ، اهلل وفقف مـ الؿػاسد التحقؾ طؾك شرع، كؽاح التحؾقؾ كؽاٌح فاسد

وهق البؼاء مع الؿرأة ، الـؽاح وأكف يخالػ إمر الذي مـ أجؾف ُشِرع، السػاح

 .وإوٓد إلك غقر ذلؽ، لحصقل العشرة

 َحَرامٌ  أَنَّ ُمَخاَدَطةَ : َوَتْؾِخقُص َهَذا اْلَقْجفِ : ثؿ قال 
ِ
 .َواْلِحقَُؾ ُمَخاَدَطةٌ لِؾَّفِ ، اهلل

لِ  َوَّ ْٕ ـَ بِؼقلف َأنَّ : َبَقاُن ا ڃ ڃ چ چ چ ﴿: اهلَل َذمَّ اْلُؿـَافِِؼق

 .[6: البؼرة] ﴾ڃ ڃ چ چ﴿: َوبِؼقلف، [271: الـساء] ﴾چ

َٓ َأنَّ اْلُؿَخاَدَطَة  ـْ اْلُؿـَافُِؼ َمْذُمقًما بَِفَذا اْلَقْصِػ َوَأْيًضا ، َحَرامٌ َوَلْق َلْؿ َيُؽ

 اْلَعْبدَ  َوَخْدعُ ، َأْخَبَر َأكَُّف َخاِدُطُفؿْ 
ِ
َّٓ َطَؾك فِْعِؾ ، ُطُؼقَبٌة َلفُ  اهلل َٓ َتُؽقُن إ َواْلُعُؼقَبُة 

مٍ   .َأْو َتْرِك َواِجٍب ، ُمَحرَّ

  ِٔ َِ  ِْٞ ُٕ ايجَّا َٝا ٍََ٘ٚب ُِٚد  :َأ

ـَ َأْفَتْقا َأنَّ التَّْحؾِقَؾ َوَكْحَقُه : َأَحُدَها َحاَبِة َوالتَّابِِعق ـْ الصَّ
ـَ َطبَّاٍس َوَغْقَرُه مِ َأنَّ اْب

ـْ اْلِحَقِؾ ُمَخاَدَطٌة لِؾَّفِ 
ـٌ ، مِ َْلَػاِظ ُمَتَعقَّ ْٕ ُجقُع إَلْقِفْؿ فِل َمَعاكِل ا َسَقاٌء َكاَكْت ، َوالر 

 .َأْو َشْرِطقَّةً ، ُلَغِقيَّةً 

ـْ اْلَخْقرِ : الثَّاكِل
ٍء مِ

ْ
مَ ، َوإِْبَطاُن ِخاَلفِفِ ، َأنَّ اْلُؿَخاَدَطَة إْضَفاُر َشل  هـا. َكَؿا َتَؼدَّ

، هذا الزواج السقئ، إلك آخر ما قال فؼد جؿع مجؾًدا يف إبطال التحؾقؾ

 .هللاهلل السالمة إلك هـا والحؿد  الذي ٓ يتصػ بف ذو مرؤة مطؾًؼا كسلل
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 َٔ ايط١ٓ إذا تصٚج ايبهس ع٢ً »: رحدٜح

 د«...ثِ قطِ، أقاّ عٓدٖا ضبّعا، ايجٝب

 

ـْ َأَكسِ  - 317 ـِ َمالٍِؽ  )َط َج اْلبِْؽَر َطَؾك الثَّقِِّب »: َقاَل  ڤ ْب ـَِّة إَذا َتَزوَّ ـْ السُّ : ِم

َج الثَّقَِّب ، َأَقاَم ِطـَْدَها َسْبًعا ُثؿَّ َقَسؿَ   .(1)«َأَقاَم ِطـَْدَها َثالًثا ُثؿَّ َقَسؿَ : َوإَِذا َتَزوَّ

 .(«ملسو هيلع هللا ىلص إنَّ َأَكًسا َرَفَعُف إَلك الـَّبِلِّ : َوَلْق ِشْئُت َلُؼْؾُت »: َقاَل َأُبق ِقالَبةَ 

l: 

لبقان الققت القاجب لؾزوجة الؿدخقل هبا يف حال : ساق الؿصـػ الحديث

 .لؾبؽر وسبع لقال، تعدد الزوجات طـ الزوج وهل ثالثة لقال لؾثقب

، وهذا طؾقف جؿاهقر العؾؿاء، ملسو هيلع هللا ىلص يراد هبا سـة الـبل: «مـ السـة»: قْلُ

 .ولؾحديث حؽؿ الرفع

اهلل  رضقان - مـ السـة فؼد يريد هبا سـة الصحابة»: وأما إذا قال التابعل

 .وٓ يؽقن لف حؽؿ الرفع، - طؾقفؿ

 .بالسـة الطريؼة: ّاملساد

ٌة وإَِماُمَفـاولُِؽـؾِّ َقـْقٍم »: قال بعضفؿ  .أي صريؼتفا، «ُسـَـّ

 .الؼقلقة والػعؾقة والتؼريرية ملسو هيلع هللا ىلص وأما مـ حقث اإلصالق فالسـة هل صريؼة الـبل

 .ومـفا الؿستحب، مـفا القاجب ملسو هيلع هللا ىلص وصريؼة الـبل
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 .[4: الحشر] ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ﴿: اهلل  قال

 .[231: آل طؿران] ﴾ی ی ی ی جئ﴿:  اهلل وقال

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ  ڦ ڦ ڦ﴿:  اهلل وقال

 .[32: آل طؿران] ﴾چ چ

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ ﴿:  اهلل وقال

 .[32: آل طؿران] ﴾چ چ

َج اْلبِْؽَر َطَؾك الثَّقِِّب »: قْلُ  :«إَذا َتَزوَّ

د ، أما يف حؼ غقر الؿعدد فنكف سقبؼك طـد البؽر ما شاء، هذا يف حؼ الُؿعدِّ

 .ويبؼك طـد الثقب ما شاء

لؿا جاء يف 7 بؽًرا وجب طؾقف أن يبؼك طـدها سبع لقال بغقر قسؿة فنذا تزوج

  رسقَل  أنَّ »: الصحقح
ِ
َج أمَّ سَؾؿَة أقاَم طـَدها ثالًثا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ا تزوَّ َلقَس : ثؿَّ قاَل ، لؿَّ

، «وإن سبَّعُت َلِؽ سبَّعُت لـسائل، َلِؽ  شئِت سبَّعُت  إن، بِِؽ طؾك َأْهِؾِؽ هقانٌ 

 .فرضقت بالثالث

 .وإكؿا يؽقن حٌؼ لفا، لؿا سبع لـسائف، كان السبع يف حؼفا واجًباولق 

 .والؿؼصقد هبا سبع لقال: «َأَقاَم ِطـَْدَها َسْبًعا»: قْلُ

 .وأما إيام فقجقز لؾرجؾ أن يؿر طؾك كسائف مـ غقر مساس

ـ ، ٓ يجقز ٕحد أن يتزوج اثـتقـ يف لقؾة: وقد قال بعض أهؾ العؾؿ أو يجؿع بقـف

 .ثؿ بعد ذلؽ إن بدا لف شلء جاء بف، ٓبد أن يمدي حؼ كؾ واحدة سبًعا، أسبقعيف 

 :(5214يف الػتح بعد حديث ) قال الحافظ ابـ حجر 

ـْ َلُف َزْوَجة قبؾ الجديدة َوَقاَل » بـ  َواْسَتَدلَّ بِِف َطَؾك َأنَّ َهَذا اْلَعْدَل َيْخَتص  بَِؿ

َفاِف َوَسَقاٌء َكاَن  َطْبدِ  اْلَبرِّ ُجْؿُفقُر اْلُعَؾَؿاِء َطَؾك َأنَّ َذلَِؽ َحؼٌّ لِْؾَؿْرَأِة بَِسَبِب الزِّ
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َّٓ َفَقِجُب  ـْ ِطـَْدُه َغْقُرَها َوإِ َٓ َوَحَؽك الـََّقِوي  َأكَُّف ُيْسَتَحب  إَِذا َلْؿ َيُؽ ِطـَْدُه َزْوَجٌة َأْم 

 َوَهَذا ُيَقافُِؼ َكاَلَم أَ 
ِّ
افِِعل َٓ َفْرَق َوإِْصاَلُق الشَّ َْصَحاِب َواْخَتاَر الـََّقِوي  َأْن  ْٕ ْكَثِر ا

َج اْلبِْؽَر َطَؾك الثَّقِِّب  ِل َقْقُلُف فِل َحِديِث اْلَباِب إَِذا َتَزوَّ ـْ َيْشَفُد لأِْلَوَّ
ُدُه َوَلؽِ ُيَعضِّ

َؽ لِْمَخِر بِِسَقاِق بِْشرٍ  ـُ َأْن َيَتَؿسَّ
ِذي فِل اْلَباِب َقْبَؾُف َفنِكَُّف َقاَل إَِذا  َوُيْؿؽِ ـْ َخالٍِد الَّ َط

َـّ 
َجَفا َطَؾك َغْقِرَها َلؽِ َج اْلبِْؽَر َأَقاَم ِطـَْدَها َسْبًعا اْلَحِديَث َوَلْؿ ُيَؼقِّْدُه بَِؿا إَِذا َتَزوَّ َتَزوَّ

َثَبَت فِل ِرَواَيِة َخالٍِد التَّْؼِققُد َفِعـَْد اْلَؼاِطَدَة َأنَّ اْلُؿْطَؾَؼ َمْحُؿقٌل َطَؾك اْلُؿَؼقَِّد َبْؾ 

ُدُه  َج اْلبِْؽَر َطَؾك الثَّقِِّب اْلَحِديَث َوُيَميِّ ـْ َخالٍِد إَِذا َتَزوَّ ـْ َصِريِؼ ُهَشْقٍؿ َط
ُمْسؾٍِؿ مِ

ـْ  َنَّ اْلَؼْسَؿ إِكََّؿا َيُؽقُن لَِؿ
ِ
ِطـَْدُه َزْوَجٌة َأْيًضا َقْقُلُف فِل َحِديِث اْلَباِب ُثؿَّ َقَسَؿ ٕ

ـَ فِل َقْقلِِفْؿ َأنَّ اْلبِْؽَر َوالثَّقَِّب َسَقاٌء فِل الثَّاَلِث  ٌة َطَؾك اْلُؽقفِقِّق ُأْخَرى َوفِقِف ُحجَّ

ـْ   فِل َقْقُلُف لِْؾبِْؽِر َثاَلٌث َولِؾثَّقِِّب َيْقَماِن َوفِقِف َحِديٌث َمْرُفقٌع َط
ِّ
َْوَزاِطل ْٕ َوَطَؾك ا

ـْ ُطُؿقِم َحِديِث اْلَباِب َما َطاِئَشَة َأْخرَ 
ا َوَخصَّ مِ  بَِسـٍَد َضِعقٍػ ِجدًّ

 
اَرُقْطـِل َجُف الدَّ

ـَ الثَّاَلِث َوَقَضك 
َفا مِ بَْع َفنِكَُّف إَِذا َأَجابََفا َسَؼَط َحؼَّ َلْق َأَراَدِت الثَّقُِّب َأْن ُيْؽِؿَؾ َلَفا السَّ

ْبَع لَِغْقِرَها لَِؿا َأْخَرَجُف ُمْس   السَّ
َّ
ـْ َحِديِث ُأمِّ َسؾَِؿَة َأنَّ الـَّبِل

َجَفا َأَقاَم  ملسو هيلع هللا ىلصؾٌِؿ مِ ا َتَزوَّ َلؿَّ

ِطـَْدَها َثاَلًثا َوَقاَل إِكَُّف َلْقَس بِِؽ َطَؾك َأْهؾِِؽ َهَقاٌن إِْن ِشْئِت َسبَّْعُت َلِؽ َوإِْن َسبَّْعُت 

 ـها .«ْثُت ُثؿَّ ُدْرُت َقاَلْت َثؾِّْث َلِؽ َسبَّْعُت لِـَِسائِل َوفِل ِرَواَيٍة َلُف إِْن ِشْئِت َثؾَّ 
ٕن 7 وٓ يشرتط فقفا البؽارة، هل التل لؿ ُتـَؽح بعؼد شرطل: والبؽر

أو صقل طزوبٍة حتك يمدي إلك ، أو سؼقطٍ ، البؽارة قد تسؼط لغقر ما مرضٍ 

 .أو غقره، بسبب الحقض7 التفتؽ

 .هل التل تزوجت ودخؾ هبا زوجفا: والثقب

 .أي بقـ كسائف: «(ُثؿَّ َقَسؿَ »: )قال: قْلُ

 .طؾقف أو بؿا يتػؼقن، وإن شاء أسبقع بلسبقع، يؼسؿ بعد السبع إن شاء لقؾة بؾقؾة
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َج الثَّقَِّب »: قْلُ ، فتؽقن السبعة والثالثة: «َأَقاَم ِطـَْدَها َثالًثا ُثؿَّ َقَسؿ: َوإَِذا َتَزوَّ

 .غقر داخؾة يف الؼسؿة

وتبؼك ، يبؼك الرجؾ متعؾؼ الؼؾبحتك ٓ  7 اهلل وهذا مـ حؽؿة

ثؿ يبدأ بالؼسؿة وأداء ، بقـؿا يؼضل أحدهؿ وصره مـ أخر، الؿرأة متعؾؼة البال

 .اهلل طؾقف الحؼقق التل أوجب

 .بـ يزيد الجرمل اهلل وهق طبد: «َقاَل َأُبق ِقالَبةَ »: قْلُ

أي أن ققلف مـ : «ملسو هيلع هللا ىلص - الـَّبِلِّ إنَّ َأَكًسا َرَفَعُف إَلك : َوَلْق ِشْئُت َلُؼْؾُت »: قْلُ

 .ملسو هيلع هللا ىلص السـة يعترب مرفقًطا إلك الـبل
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٘ قاٍ»: رحدٜح ٞ أًٖ ٕ ٜأت   ،اهلل بطِ: إذا أزاد أ

 د«...ٚدٓب ايشٝطإ، ايًِٗ دٓبٓا ايشٝطإ

 

ـِ َطبَّاسٍ  - 318 ـْ اْب   َقاَل َرُسقُل : َقاَل  ڤ )َوَط
ِ
إَذا َأَراَد : َلْق َأنَّ َأَحَدُهؿْ » ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

  بِْسؿِ : َأْن َيْلتَِل َأْهَؾُف َقاَل 
ِ
ْقَطانَ  ،اهلل ُفؿَّ َجـِّْبـَا الشَّ ْقَطاَن َما َرَزْقَتـَا، الؾَّ ، َوَجـِّْب الشَّ

ْر َبْقـَُفَؿا َوَلٌد فِل َذلَِؽ  ُف إْن ُيَؼدَّ ْقَطاُن َأَبًدا، َفنِكَّ ُه الشَّ  .((1)«َلْؿ َيُضرَّ

l: 

التسؿقة  آداب الجؿاع ومـ أهؿفالبقان بعض : الحديث ساق الؿصـػ 

 .حال القاقع حتك ٓ يحضره الشقطان وٓ يشاركف القلد

وطؾقف ، وحٌث طؾك التسؿقة قبؾ الققاع، ملسو هيلع هللا ىلص إرشاد مـ الـبل الؽريؿ: ّفُٔ

 .«باب التسؿقة قبؾ الققاع وغقره»: بقب البخاري يف صحقحف

 :«َأْهَؾف إَذا َأَراَد َأْن َيْلتِلَ : َلْق َأنَّ َأَحَدُهؿْ »: قْلُ

 .«لق أنَّ أحَدُهؿ إذا أتك َأْهَؾفُ »: هق مبقـ لؾرواية التل فقفا

أما بعد ، فنن كسقف جاز أن يؼقلف وقت الققاع، وإكؿا يؽقن ذلؽ قبؾ الققاع

 .ذلؽ فال ُيجزئ

 .كـاية طـ الجؿاع: «َأْن َيْلتَِل َأْهَؾف»: قْلُ

  ِبْسؿِ »: قْلُ
ِ
 .حتك يققك الشقطان7 باسؿفأي أستعقـ باهلل وأتربك : «اهلل

                                                                                       

 (.2737(، ومسؾؿ يف صحقحف )272أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)
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 .لققل مـ كثقٍر مـ الشرور7 والبسؿؾة حصـ حصقـ لؾؿسؾؿ لق حافظ طؾقفا

ـْ َجابِرٍ   : َقاَل  ڤ، فَع
َّ
ْقَطاَن َيْحُضُر َأَحَدُكْؿ »: َيُؼقُل ، ملسو هيلع هللا ىلص َسِؿْعُت الـَّبِل إِنَّ الشَّ

ـْ َشْلكِِف َحتَّك َيْحُضَرُه ِطـَْد َصَعاِمفِ  ْؼَؿةُ ، ِطـَْد ُكؾِّ َشْلٍء ِم ـْ َأَحِدُكُؿ الؾُّ ، َفنَِذا َسَؼَطْت ِم

ـْ َأًذى ُثؿَّ لَِقْلُكْؾَفا ْقَطانِ ، َفْؾُقِؿْط َما َكاَن بَِفا ِم َٓ َيَدْطَفا لِؾشَّ َفنَِذا َفَرَغ َفْؾَقْؾَعْؼ ، َو

ل َأيِّ َصَعاِمِف َتُؽقُن اْلَبَرَكةُ ، َأَصابَِعفُ 
َٓ َيْدِري فِ ُف   .(1)«َفنِكَّ

  ِبسؿِ  :وإذا خرج قال، اهلل بِسؿِ »: إذا دخؾ بقتف قال ملسو هيلع هللا ىلص وكان الـبل
ِ
، اهلل

ؾُت طَؾك   تَقكَّ
ِ
 .«اهلل

قطانَ  إنَّ »: ملسو هيلع هللا ىلص وقال الـبل  طؾقفِ  لقستَِحؾُّ الطَّعاَم الَّذي لؿ ُيذَكرِ اسؿُ  الشَّ
ِ
 .(2)«اهلل

الػقائد »: وهل كؾؿة مباركة ذكرت شقًئا مـ أحؽامفا ومقاصـفا يف كتابل

 .«يف العؼقدة القاسطقةالذهبقة 

ْقَطانَ »: قْلُ ُفؿَّ َجـِّْبـَا الشَّ  .الؾفؿ أبعد طـا الشقطان دطاء واستعاكة أي: «الؾَّ

أو ، فؿـ استعان، اهلل ٓ تؽقن إٓ باهلل وآستعاكة فقؿا ٓ يؼدر طؾقف إٓ

إكرب ففق واقٌع يف الشرك ، اهلل اهلل فقؿا ٓ يؼدر طؾقف إٓ أو استغاث بغقر، استعاذ

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ﴿: قال تعالك اهلل الذي ٓ يغػره

 .[225: الـساء] ﴾کک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ

، وشربف، يف أكؾف، حرص الشقطان طؾك مؼاركة اإلكسان يف جؿقع شلكف: ّفُٔ

 .طؾك ما جاء يف إحاديث، ووقاطف ودخقلف وخروجف، وكقمف

َّٓ ببابِف رايتاِن رايٌة بقِد »: ملسو هيلع هللا ىلص حتك يف سػره قال الـبل ما ِمـ خارٍج يخُرُج إ
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 يف صحقح الســ. ، وصححف اإلمام إلباين ڤ(، مـ حديث حذيػة 3455أخرجف أبق داود ) (2)
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تبِعف الؿَؾُؽ برايتِف فَؾْؿ يَزْل تحَت  اهللُ  مَؾٍؽ ورايٌة بقِد شقطاٍن فنْن خَرج فقؿا ُيِحبُّ 

قطاُن برايتِف  اهللَ  رايِة الؿَؾِؽ حتَّك يرِجَع إلك بقتِف وإْن خَرج فقؿا ُيسِخطُ  تبِعف الشَّ

قطاِن حتَّك يرِجَع إلك بقتِففَؾْؿ يَزْل تحَت   .(1)«رايِة الشَّ

 .وغقرهؿ، ويدخؾ فقف الؼركاء، اسؿ جـس يدخؾ فقف الشقطان الرجقؿ: والشقطان

ويستحؾف إذا لؿ ُيذكر ، أن الشقطان قد يـال شقًئا مؿا هق لإلكسان: ّفُٔ

 .اهلل طؾقف اسؿ

 .فقـبغل لؾؿسؾؿ أن يجعؾ بقـف وبقـ الشقطان حاجًزا

ففق ققي يحػظ ، اهلل ٓ يعجزه شلء يف إرض وٓ يف السؿاء أن: ّفُٔ

 .الؿرء مـ بقـ يديف ومـ خؾػف وطـ يؿقـف وطـ شؿالف ومـ فققف

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ﴿:  اهلل قال

 .أما الؿممـ فؾقس لؾشقطان طؾقف وٓية، [14: إطراف] ﴾ہ ہ ہ

ْقَطاَن َما َرَزْقَتـَا»: قْلُ أي أبعد الشقطان طـ الرزق الذي قدرتف : «َوَجـِّْب الشَّ

 .وٓ يشاركف يف ولده، حتك ٓ يخالطف الشقطان يف أهؾف7 لـا

ى ى ائ ائ ەئ ﴿: ومثؾ هذا يف شلن امرأة طؿران حقث قالت

 .[34-35: آل طؿران] ﴾ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ

ْر َبْقـَُفَؿا َوَلٌد »: قْلُ ُف إْن ُيَؼدَّ  :«َفنِكَّ

 .[76: الؼؿر] ﴾حت خت مت ىت يت﴿:  اهلل قال كؿا، أن كؾ شلء بؼدر: فُٔ

 .[35: إحزاب] ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿:  اهلل وكؿا قال
                                                                                       

(، 2152برقؿ ) (، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل 5155أخرجف أحؿد يف مسـده ) (1)

 وقال فقف: هذا حديث صحقح.
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 .إكف كان طؾقًؿا قديًرا، ٓ يعجزه شلء يف السؿقات وٓ يف إرض  واهلل

وأم ، فؽؿ مـ أب، اهلل ولقس بحرص إب وإم أن القلد بؼدر: ّفُٔ

إدوية والعؼاققر وٓ يػقد  وربؿا استخدمقا، يحرصقن طؾك القلد وٓ يجدوكف

 :جعؾ تؾؽ أسباًبا  اهلل بقـؿا إذا أراد، ذلؽ

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ىائ ائ ﴿: قال 

 .[68-76: الشقرى] ﴾ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ

كر: ّفُٔ  .فضقؾة الذِّ

 .اهلل رد طؾك مـ مـع الؿحدث أن يذكر: ّفُٔ

ْقَطاُن َأَبًدا»: قْلُ ُه الشَّ ولؽـ ٓ ، فؼد يلتقف، أكف ٓ يلتقفلقس فقف : «َلْؿ َيُضرَّ

 .يتسؾط طؾقف وٓ يضره

 :(5165) قال الحافظ ابـ حجر 

َػاِق َطَؾك َما َكَؼَؾ ِطَقاٌض َطَؾك َطَدِم » تِّ
ِ
 َبْعَد آ

ِّ
َرِر اْلَؿـِْػل َواْخُتؾَِػ فِل الضَّ

َرِر َوإِْن َكاَن َضاِهًرا  فِل اْلَحْؿِؾ َطَؾك ُطُؿقِم اْلَحْؿِؾ َطَؾك اْلُعُؿقِم فِل َأْكَقاِع الضَّ

َم فِل َبْدِء اْلَخْؾِؼ إِنَّ  ـْ ِصقَغِة الـَّْػِل َمَع التَّْلبِقِد َوَكاَن َسَبُب َذلَِؽ َما َتَؼدَّ
َْحَقاِل مِ ْٕ ا

ـِ اْسَتْثـَك َفنِنَّ فِل َهَذا الطَّ  ُكؾَّ  َّٓ َم ـَ ُيقَلُد إِ ْقَطاُن فِل َبْطـِِف ِحق ـُ الشَّ ـِ َبـِل آَدَم َيْطَع ْع

َكْقَع َضَرٍر فِل اْلُجْؿَؾِة َمَع َأنَّ َذلَِؽ َسَبُب ُصَراِخِف ُثؿَّ اْخَتَؾُػقا َفِؼقَؾ اْلَؿْعـَك َلْؿ 

ـَ ِققَؾ فِقِفْؿ إِنَّ  ِذي ـْ ُجْؿَؾِة اْلِعَباِد الَّ
ـْ َأْجِؾ َبَرَكِة التَّْسِؿَقِة َبْؾ َيُؽقُن مِ

ُيَسؾَّْط َطَؾْقِف مِ

ـِ اْلَؿْذُكقُر َوقِقَؾ اْلُؿَراُد َلْؿ  ِطَباِدي َلْقَس َلَؽ  ُدُه ُمْرَسُؾ اْلَحَس َطَؾْقِفْؿ ُسْؾَطاٌن َوُيَميِّ

ِم َوَلْقَس َتْخِصقُصُف بَِلْوَلك  ـَ فِل َبْطـِِف َوُهَق َبِعقٌد لُِؿـَاَبَذتِِف َضاِهَر اْلَحِديِث اْلُؿَتَؼدِّ ُيَطْع

ـْ َتْخِصقِص َهَذا َوقِقَؾ اْلُؿَراُد َلْؿ يَ 
بـ َدقِقِؼ  ْصَرْطُف َوقِقَؾ َلْؿ يضّرُه فِل بدكف َوَقاَل مِ
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َب بَِلنَّ  ـْ ُيْبِعُدُه اْكتَِػاُء اْلِعْصَؿِة َوُتُعؼِّ
ُه فِل ِديـِِف َأْيًضا َوَلؽِ َٓ َيُضرَّ اْلِعقِد َيْحَتِؿُؾ َأْن 

َٓ بَِطِريِؼ  ـْ ُخصَّ بِاْلِعْصَؿِة بَِطِريِؼ اْلُقُجقِب  اْلَجَقاِز َفاَل َماكَِع َأْن اْختَِصاَص َم

اُوِدي   ـْ َذلَِؽ َواِجًبا َلُف َوَقاَل الدَّ َٓ َيْصُدُر مِـُْف َمْعِصَقٌة َطْؿًدا َوإِْن َلْؿ َيُؽ ـْ  ُيقَجَد َم

ـْ ِديـِِف إَِلك اْلُؽْػِر َوَلْقَس اْلُؿَراُد ِطْصَؿَتُف مِـُْف طَ  ُه َأْي َلْؿ َيْػتِـُْف َط ـِ َمْعـَك َلْؿ َيُضرَّ

ـْ ُمَجاِهٍد َأنَّ  ِف َكَؿا َجاَء َط ُه بُِؿَشاَرَكِة َأبِقِف فِل ِجَؿاِع ُأمِّ اْلَؿْعِصَقِة َوقِقَؾ َلْؿ َيُضرَّ

ْقَطاُن َطَؾك إِْحؾِقؾِِف َفُقَجامُِع َمَعُف َوَلَعؾَّ َهَذا َأْقَرُب  ل َيْؾَتػ  الشَّ َٓ ُيَسؿِّ الَِّذي ُيَجامُِع َو

َْجِقَبِة َوَيَتلَ  ْٕ ـْ َيْعِرُف َهَذا اْلَػْضَؾ اْلَعظِقَؿ ا ِل بَِلنَّ اْلَؽثِقَر مِؿَّ َوَّ ْٕ ُد اْلَحْؿُؾ َطَؾك ا يَّ

َٓ َيَؼُع َمَعُف  َيْذَهُؾ َطـُْف ِطـَْد إَِراَدِة اْلُؿَقاَقَعِة َواْلَؼؾِقُؾ الَِّذي َقْد َيْسَتْحِضُرُه َوَيْػَعُؾُف 

 ـها. «َلْؿ َيْبُعدْ اْلَحْؿُؾ َفنَِذا َكاَن َذلَِؽ َكاِدًرا 
 .طؾك مثؾ ذلؽ  اهلل حقث أصؾعف ملسو هيلع هللا ىلص دٓئؾ مـ دٓئؾ كبقة الـبل: ّفُٔ

يف العدل بقـفا وبقـ ، وهذه إحاديث هل مـ باب حسـ العشرة مع الؿرأة

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ﴿: قال ، وحسـ العشرة يف بعالفا، ضراهتا

 .[3: الـساء] ﴾ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ
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 إٜانِ ٚايدخٍٛ ع٢ً »: رحدٜح

 د«...زدٌ َٔ األْضاز: فكاٍ، ايٓطا٤

 

ـْ  - 318 ـِ  ُطْؼبَةَ  )َوَط   َرُسقَل  أنَّ  ڤ َطاِمرٍ  ْب
ِ
ُخقَل  إيَّاُكْؿ!» :َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  َطَؾك َوالدُّ

ـْ  َرُجٌؾ  َفَؼاَل  .الـَِّساءِ    َرُسقَل  َيا :إَْكَصارِ  ِم
ِ
 .((1)«الَْؿْقُت  الَْحْؿقُ  :َقاَل  الَْحْؿَق؟ َأَرأَْيَت  ،اهلل

ـِ َوْهٍب قاَل : ولُِؿْسِؾؿٍ  ـِ اب ـْ َأبل الطَّاِهِر ط قَث يؼقُل : ط : الَحْؿقُ : َسِؿْعُت الؾَّ

ْوِج » ـْ َأقارِب الزَّ ْوِج وَما َأْشَبَفُف م ـِ َطؿٍّ ، َأخق الزَّ  .«وَكْحِقهِ ، اب

l: 

لبقان حرمة الدخقل طؾك غقر الؿحارم : الحديث ساق الؿصـػ 

وقد كان يدخؾ ، وآحتقاط يف ذلؽ حتك مـ إقارب لؿا يف ذلؽ مـ الؿػسدة

فػل الصحقحقـ، طؾك الـساء حتك كزلت آية الحجاب
(2)

أكا »: قال ڤطـ أكس  

ا ُأْهِدَيْت َزْيـَُب  َيِة آَيِة اْلِحَجاِب َلؿَّ ْٔ إلك  ڤبِـُْت َجْحٍش  َأْطَؾُؿ الـاس بَِفِذِه ا

  رسقل
ِ
ُثقَن َفَجَعَؾ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل كاكت معف يف اْلبَقِْت َصـََع َصَعاًما َوَدَطا اْلَؼْقَم َفَؼَعُدوا َيَتَحدَّ

ُثقَن َفَلْكَزَل  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل  گ ڳ ڳ ﴿اهلل َتَعاَلك  َيْخُرُج ُثؿَّ َيْرِجُع َوُهْؿ ُقُعقٌد َيَتَحدَّ

إلك  [63: إحزاب] ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

 .«َفُضِرَب اْلِحَجاُب َوَقاَم اْلَؼْقمُ  [63: إحزاب] ﴾  ﴿َقْقلِِف 
                                                                                       

 (.1241(، ومسؾؿ يف صحقحف )6131أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)

 (.2356(، ومسؾؿ )7462البخاري ) (2)
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ٕن 7 وهذا حديث طظقؿ يبقـ مـ يجقز دخقلف طؾك الؿرأة ومـ ٓ يجقز

 .الـاس قد تقسعقا يف هذا الباب

وغقر ، وابـ الجار، وابـ الخال، فتجد أهنؿ ٓ يؿاكعقن مـ دخقل ابـ العؿ

 .وهذا هق آختالط الؿحرم، ذلؽ مـ الرجال أو الـساء طؾك بعضفؿ لبعض

َـّ َرُجٌؾ َبْعَد َيْقِمل َهَذا َطَؾك ُمِغقَبةٍ »: يؼقل ملسو هيلع هللا ىلص والـبل َّٓ َوَمَعُف َرُجٌؾ ، َٓ َيْدُخَؾ إِ

 .(1)«َأْو اْثـَانِ 

 .ٕن ذلؽ فتـة لفا وفتـة لؾداخؾ7 ٓ يجقز أن يدخؾ طؾك ُمِغقَبةٍ 

 .أي احذروا: «إيَّاُكؿْ »: قْلُ

ُخقَل »: قْلُ وأما إذا دخؾ وهل مع ، أي مع الخؾقة هبـ: «َطَؾك الـَِّساءِ َوالدُّ

فال ، إٓ إذا خشل الػتـة، بعض أقارهبا وهل محتجبة مسترتة فؼد يحتاج إلك ذلؽ

 .يدخؾ طؾقفا طؾك أي حال

 7حال بلي الػتـة يف مشارًكا يؽقن أن يجقز ٓ طؾقفا أو ،كػسف طؾك الػتـة خشل سقاء

 .[1 :الؿائدة] ﴾ېئېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ەئ﴿ : اهلل قال

:  اهلل ولفذا قال، حتك لق كاكت محتجبة، وكظر الؿرأة إلك الرجال فتـة لفا
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ﴿

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ک ک

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 

﮶  ﮵   ﮴  ﮳  ﮲  ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

       ﯁  ﯀  ﮿  ﮾  ﮽  ﮼  ﮻  ﮺  ﮹  ﮷﮸ 

                                                                                       

 .ڤبـ العاص  بـ طؿرو اهلل (، مـ حديث طبد1243أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (1)
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ڭ     ڭ ڭ ڭ         

 .[32، 38]الـقر:   ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ جئ حئ مئ ىئ

ويف حؼ الـساء غض البصر وطدم إبداء ، فاكظر يف حؼ الرجال غض البصر فؼط

 .حتك ٓ َتػتـ غقرها7 وطدم إبداء الزيـة، بـػسفا حتك ٓ ُتػتـ7 غض البصر - الزيـة

، فقجقز أن يدخؾ طؾقفاأما الؿحرم ، غقر الؿحارم، والؿراد بالـساء يف أية

 .إٓ إذا وقعت بقـفؿ ريبة، وغقر ذلؽ مؿا يعتاده الـاس، ويصافحفا، ويسافر هبا

ـْ إَْكَصاِر َيا َرُسقَل »: قْلُ   َفَؼاَل َرُجٌؾ ِم
ِ
 :«اهلل

طؾك  - اهلل طؾقفؿ رضقان - وحرص الصحابة، سمال أهؾ العؾؿ: فُٔ

 . اهلل التػؼف يف ديـ
 .ملسو هيلع هللا ىلص الذيـ كاصروا الـبل، والخزرج إوس: وإكصار هـا

 .ملسو هيلع هللا ىلص لـصرهتؿ لؾـبل: سؿقا بإكصار

 .والصحابة كؾفؿ أكصار طـد اإلصالق العام

 .أي حتك ولق كان الحؿق أيشؿؾف الحؽؿ: «َأَرَأْيَت اْلَحْؿَق؟»: قْلُ

 :يف شرح البخاري قال ابـ بطال 

الزوج  أبق: الحؿا طؾك مثال قػا: قال صاحب العقـ. الحؿق لغات ويف»

وتؼقل يف ، رأيت حؿاه ومررت بحؿاها: تؼقل، والجؿع أحؿاء، وجؿقع قرابتف

هذا : تؼقل، وفقف لغة أخرى حؿقك مثؾ أبقك، هذا حؿا: هذه الؾغة إذا أفرد

: فتؼقل، فنذا لؿ تضػف سؼطت القاو، ومررت بحؿقفا ورأيت حؿاها، حؿقها

طـ ، ودفء، خبءبالفؿز مثؾ ، حؿء: وفقف لغة أخرى، أب: كؿا تؼقل، حؿ

 هـا. «حؿفا برتك الفؿز: وحؽك الطربي لغة رابعة، الػراء

أو ، أًخا كان، والحؿق طـد العرب كؾ مـ كان مـ قبؾ الزوج: قال الطبري
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 .ففؿ إحؿام، أو طًؿا، أًبا

 .هاالؿحارم كإب والجد ومـفؿ غقر الؿحارم : فؿـفؿ

أو أبـاء ، وإخقاهنؿ، أحؿائفؿٕن أكثر الـاس يسؽـقن مع 7 وسلل طـ الحؿق

 .أو أبـاء خالتفؿ، وأبـاء طؿاهتؿ، وأبـاء أخقالفؿ، أطؿامفؿ

والؿعـك ، ٕن الؿقت يحقط باإلكسان مـ كؾ جفة: «اْلَحْؿُق اْلَؿْقُت »: قْلُ

 .احذروه كؿا تحذروا الؿقت

فنكف إذا دخؾ ، فالحؿق قد ٓ يتػطـ لف الـاس لدخقلف وخروجف بخالف غقره

أيـ تريد والشقطان حريص طؾك إغقاء : تساءل الـاس وربؿا قالقا لفأو خرج 

 .اإلكسان وتزيـ الشر لف

لؽـ كعقذ باهلل مـ الػتـ ما ، لصؾح الحال والؿآل7 وهذه أداب لق التزمـاها

 .ضفر مـفا وما بطـ

وإٓ لق قدم الشرع طؾك ، فنن كثقًرا مـ الـاس يؼدم هقاه طؾك الشرع فقَفؾؽ وُيفؾؽ

والسقر ، لرأيت الؿجتؿع الؿسؾؿ يف قؿة إخالق الـبقؾة7 والرأي، والعؼؾ الفقى

 .(1)«إخالِق  صالَح  بُِعثُْت ُٕتؿؿَ  إكَّؿا»: ملسو هيلع هللا ىلص لؼقل الـبل7 طؾك الػطر الؿستؼقؿة

َخْقُرُكْؿ »: يؼقل ملسو هيلع هللا ىلص ومـ صالح إخالق حسـ العشرة مع الزوجة والـبل

 .(2)«ٕهِؾِف وأكا َخْقُرُكْؿ ٕهِؾل َخْقَرُكؿْ 

ـَ »: ويؼقل : قالت ڤ ويف حديث طائشة، «إيؿاًكا أحَسـُفؿ ُخُؾًؼا أكَؿُؾ الُؿمِمـِق

 .«وإذا أققؿت الصالة خرج كلن لؿ يعرففؿ، يؼقم بخدمة أهؾف ملسو هيلع هللا ىلص كان الـبل»

                                                                                       

 (.5661أخرجف أحؿد ) (1)

 (، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل 2644(، وابـ ماجف )3566أخرجف الرتمذي ) (2)
 (، وقال فقف: هذا حديث صحقح طؾك شرط الشقخقـ.2666برقؿ )
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  4/جإفــادة ذوي األفهـــام بشرح عمدة األحكام

 

وآداب ، وآداب الؿرء مع غقره، ويف هذه إحاديث آداب الؿرء يف كػسف

 .يصؾح هبا البقت الؿسؾؿ
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 f�m� f7 f� f	 i0 f(k6� mMf2 i� f�f kuf2 �Ĵg:�f� mMf2 �\khg] Tg6f2 g(k6� g( f0 g� g<f+ k� i� Tg: �\ k� f� i(k6� ft f� kuf2



             
�����א�"!ق� �

431 

  �[gh� f� fT g� f� i�f5f2 f� k�� , f'% ij fR i� f	 i0 f'fH f�f:   gA� W  f'� f3 f: fdg
 f] k( f0 : TAP̀   L Q( N�� L	PE Q% LH P9 Q	 P�
 QCL) 'T� L,  L Q� N� Q�P; L	 P l$ 

 jwQ�Ng �N>L� P�Q>� L1L2 : pTg m+
� g( f0 g�� g< f&k
� Tg: W n v� L� N,� L� L� NU L�l Tg6f2 i(k6� f'�f;  �\khg] :
 i8f�f�k+ f� Tg+ fL m< f� f�   pTg m+
� g( f0 g��g6f2 k( f0 i� p< f&i� �	̂g
� fj f� g	 fj i�m�f2 fM�f� k� ij Tg6f2 i(k6 W  fdg
 f�g6 ,

 i� f- f� kuf2 f� f<� g�f� g�� g�f7 k(g� qTg+ kZ i; fR� m<
�  f>� f& kjgV g(k6� f� �\khg] Tg6f2 g(k6� g( f0 fM� iR� f� g(k6
 pTg m+
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 � f,f f� f� k( f��Ŷk� fs � f� f�f� k�f
 i�f� k% fP fcf
� fu g�k� f� f0 , g�g�� f	g4 k�� f� f� fdg
 f] g�g6 q(f�i� fck� fP f�



  
434 

 


	��א����م��� �L٤ج�����د��ذو��א�������م���

 

 pTg m+
� g'� f� i�g6 g��g6 f2 g̀ � f	g4 k�� f� W  Tg: f�� g	 m9
� fK fJ f- kMgV f� ? g�g6 i� i� i�kH f� � f� fK fJ k�f�g
 fdg
 f] k( f0
 k6 gQ � f� f�f� k�f
 k�f2 � f,g6 m<f4 kJf� k� f
 /f
gV i� g3f4 k�f� f: g1 f< g�� f% k
� g8 m# g3 k
� Tg: i[i;�f+m4
� i�k+g� f̀ g� f
 f� f	 i0 g(

 g"� g- k�m4
� , gR q� fJf5 f<k+ g0 g�g�g6� f3 i� k(g� /f
 k�f2 i� f� k�f k�� f� i�fO kPf k�� i�� f� fR � f	g6 f� kuf k�� mMf2 md fs fQ f�
 i�f� k0f2 iA� f� gR% i, k	 i�k
� f<k+ g0 g� k	 f�k
�$ 

 mMf2 g8 f
 fH k� f� /f
gV i� g- k�f5 �8 f�g� k;fHg6 i� iek� fs g�k� f
gV f\ f� f] � f� g"� g- k�f4g
 g�p� f3 k
� i(k6� m¢f4 k�� f�
 f� f� f� k
� T g9f4 k3f� fT k,m+
� $$$��SP �u� /
V $��� 

8�	�5 (6� �#0 <J6 �	�jQ 8�:Su 8
H�	
� M� `S*
� ��� �+�3�� ,`�� (6�� ,
��3
� (6�� ,8	h�<
� 8+��
� M2 /4� , 8
H�	
� ��� � "�&#
�� '%3
� ��! X�u2

�! M�]H� ��� 83��7 /�0 �J;�2 ��� ���0 �K=�� �L@�� �3� >SZ
� M2 , ����
T#J� M2 R�� (	P   A� ,T#J� M2 R�� (� '%3� �+�o:   A� , .%�� S:

T#J� M2 �
   A� ,(�	� 1R��P R�+
� 1R��P (*
 , <	&
��(�	
�J
� �R A$ 
 

� �
� � 



             
�����א�"!ق� �

435 

  
����Aو@�1?�< B�@�>C0�DEن�(ن�א�F	� �

� �

53�  −  Q� L��  L� L�N{LH   NxQ�N>  jeQEL2 I,  T-L� L>L� �N	 Q� L�   L�Q>  j#Q" L,  L L!T%L{  L�T�LDQ��,  L/ PU L�  vwN� L�o�V8p 
 j�L;� L� N: �NH L� :JK̀ �L̀   L L!T%L{  −  j	EN( L
N> P�L%ENM L�  L QEL�u Ll L� Q:LzLH , P�Q�LC N$ L�LH , L1L! LH : N]L�  L� N*L� L�

 j� Q� LF Q� N� L�QEL% L� : L1/ P� L: Q<L� L=LH   N*� k  P�L� L]N� Lg Q< L	 LM LWLH , L1L! LH : v� L! L"LR N�QEL% L� N]L� LeQEL�op 
 j� Q"L� �NH L� :J'L� Q� P� f L�  −  j];N	 LF O0P� NxQEL> �NH T�L� Q(L) Q-L�  LU L	 L�Lz LH , L1 L2 TAP̀ : v�L� L	 Q�� L]Q%N)

�N> L\ Q_L�  LU L
Q�L; , j0/P� Q� L� O0P� N�Q>� L�Q� N� ? O�L� Q�� ,' L� Q�L� vl P� L: P�TRN� LH , L]L>LEN` L�EN( LBL) , � LgN� LH
�N�ENRNg� LH NxQ%L% L,op 

 QxL� L2 :J P�L� P< Q	 LM Lg PxQ% L% L,  T�L% LH : L�L; N� L( P� T-L�   jA Q L� L>L� L� L-LE Q" P� �N>L� L�Q>�NRLDLC L� ,
 P1/ P� L: L1 L! LH   N*� k : jA Q L� /P>L�  T�L� : N� N!N) L� Q� L� P9 L� L� P@ LBL; �LH , P� L; N� L( P�  T�L� L� :

 P�L� L1 L� f v�/P% Q( P�LH , L� L� L�P� � N\N�QR�  j�Q; L. L�Q> ,�Q� LUN	 L� LH , L1 L2 TAP̀ : L� L� L�P� � N\N�QR�  L�Q>
 j�Q; L. , P�Q� L\ L�L� LH p LlL( L=LH  � K	QE L� N�ENH P*� , N�N> QxLCLDL� Q�� L�8op 

l: 

 �-�u2 ���0 ���<� ���!���� `��@� 8;���
� �� , �9J6 _R�e 
� t�u2�
��s MV �H� �	P 83�� Q� �,
 (*j Q 85%4 	
� M2 M�� 
 c+#	
� �;�j�   A�

/
�J5 ,83�+
�� /+*�
� �,
 85%4 	
� ��� M2 `%,�	
�6 ��J:$ 
                                                                                       

8V� w �&�&= � _R�e 
� t�u2�~a�w �&�&= � ���� `��@� �-�u2� ,�9J6 {zF}b ,���	46 {
$�
 ���
�� 



  
436 

 


	��א����م��� �L٤ج�����د��ذو��א�������م���

 

äÖçÎ :J Q� L�  L� L�N{ LH  jeQE L2 NxQ�N>o:   X��-�,	
� (� 8�s�; 8��,�
� <
�u (6
�*6 T62 <+0 ���P� K30� '�	- X�] ���P� '���   T���e	
� ��� (6

8��j2 �<J6 �-��4: �,3�Z: <�. (6 ¨$ 
'%jR /�0 _R�<
� ���	5 �#; _�
� 8j���
� ��<� 8���R T�� A� W$ 

äÖçÎ :J�N	 Q� L� L>L� T-L�   L�Q> L�T�LDQ��  L L!T% L{ j#Q" L,o:   t��5 T���e	
� 1��U	
� (6
8	7�:  < 0 K�;� <	�2 K�3: �	j� � c�4u�� ��; �+6   �4�+P �	j� K�;� <�	&
�

T�0 �� t�u ��� (	�
�6 X�� K�;  \
�7 T62 (6 ¡ '%jR �OJ6 (��  A� W$ 
�,;S7 � : �,3�7 _2 ,8O
�O
� 83�Z
� ��2 /+J	6 , 83�Z6 ���
�8�J-R$ 

äÖçÎ :J vwN� L� L/ PU L�o :���P� ���7 (0 �,3�7 _2$ 
>SZ
� �3� /4� t��
� R%9� ��I� S:$ 

äéÊæ :�;̂%Z+� �2 �6̂%4*� >SZ
�6 '�jR@� .�%-$ 
äÖçÎ :J j�L;� L� N: �NH L� : K̀ �L̀   L L! T% L{�8o: 

8O
�O
� 83�Z
� ��2 (� `<35 �� /�0 K	&i� , �
�7 T� '�; ��2 ��+J� ��
�
�L̂SL , ��<� � `<35 �	P "�&#
� \��	
� /�0 8�%+� 
� /
V _�� Q ��� Mo:

M�e�I
� �-�u2 _�
� �� 0 (6�$ 
 0���� �EF 1� خ2 �/�=��� & �M554V38: 

n pTg m+
� g< k, f0 /f� f0 f�m� f7 �<̂ f�f2 mMf2 i� g� kJf� fQ f�W  �1 f< g�� f� g8 f	g� f*g6 �L̂ fSfL i�f5f2 f� k��
 qTg m+
� i� f� f� k
 fH f:W  fK f3f� fQ f� �( f� f� fQ f� �"� g& f= ��� g< f� fdg
 f] Tg: f_ g� iR fQ f� g� fSmO
�g6
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<��
� �	*� M�*
 d
�6$ 
r2R �� ��2R ��2 8LSL �J� <,I� M2 QV$ 

�2 K-�
� <,I� /�0 �4-�. �6R2$ 8���e
�� M2 8+J
  A� ���0 MV M�P (� (�6]�*
�$ 
T +
� �*� ��� /�0 d
<�� W X�����
� [J6 � ��- ��2 �� :J Q-N� LH �� P	P+QR�

 LA L\ Q�L� N�N> Q<L� L� , N�QEL�QE L(Q�� L� L� QYL� , N�QEL�LEQ�La� LAEN+ L� , N�QE L2 T��� L�T� L� L� , Pw N� Q,L� �LH
� K	 N�Q; L/ P�  L QE L% L� L� L� L_ Q� L2 fNu , � K	 N�Q; L/ P� Pw N� Q,L� �LH v� L	 Q, L� P� TRLz LM L	 N�QE L,P� N�N> Q<L� L� Q-Nu L�

 L QE L% L� L� LW LM Q� L2 L� fNuo $ f'�f; : i'% ij fR f� fJf� _ g�m
� g� kJm+
� /f� f0 g�g6 kX f�� f�f:  gA� W  k(g�
 �� g	k� f% i0 g�� g< k#f5 , f'�f; :n f�k+ i� fM� f*f: g� p�i2 /f
gV i< kJf6 i\l�V8$ 

�,+� R<= �	6 QV K��J5 �
 d
] ��� ,�,��+
 �,4hv5 %��$ 
��2� '%; T +
� W: J/�   Px�M   K���:  � K�,�   N	E�>  j�L�OE>  ���	�o: T,: ��� ��� 12�	
�$ 

�� 0 (6� KYj �	P , ���m 0 i(6� f'�3: :n fd�g5   �12��� �f+f�02l$ 
��� d
] �
 �3� �,��0 W <&
�; M� ��� ���� <h�0 /
V �5% L ��+
�6, �2 

���0Q�6$ 
                                                                                       

8V� w �&�&= � _R�e 
� �-�u2F|F�${ 



  
490 

 


	��א����م��� �L٤ج�����د��ذو��א�������م���

 

�	0 �. ��Ze
� (6 ¬ K &
 ,����� ��
�u� �,9J6 �3:�� <;� ; M�
�,+� /��6 M%*5 <; K &
� 8
H�� ,��#4��6 M%*5 <;� , ��U6 /4� M%*� <;�

?�	- , ��2 <;� '�34�Q� �-�2 [J 6 K34+� �	6R T+	
� M2 <-� <;� �	�jQ
T +
� W X�, I
�6 �<&
� 2R<5 M2$ 

�	0 '%; /�0 K	J
� M2 r2R �,9J6� ; 86�&#
� (� �	- � �6 \Zu ���
'�; :n��4P � �� �-�
� MV ��+
� �,�2   �2 K &
� �2 8+� 
� M�P �]V A�

���0Q� l'��� "�&#
�� ���0 �*+� �
� ���� �-�u2$ 
 

� �
� � 



             
�����א�%$�ن� �

491 

  

���z :J�cو���LC)���Zن�א �
��d�4e0دB) ,ل���$$$:ox� �

� �

55V  −  L� L	Q; L	 PU �N>L� Q� L�� X  L1L2 : Q�N� vl P� L: L� L�   O�NDT��� 'L�u L� L:� L~LH �N�L> k  L1L!LH : T-u
 LY L/ Q�L�  K�� P� Q< L�L� L� �N)L� L	 Q�� , c�NDT��� L1L!LH k :J L1L2 ? vlN>u ]L� Ql LU : QAL(LR , L1L2 : ? L PR� L/Q�L�  L�LH

 L1L2 : v	 Q� P, , L1 L2 : L1 L2 ? L� L: Q�L� Q� N�  L ENH P-/ P�L; Ql L LH : K2 Q: P/L�  L ENH T-u , L1 L2 :  LUL)L� 'TRLz LH
 L1 L2 ? L]N� Lg : v� Q	 N� P� L� L~LR L-/ P�L; Q-L� ' L� L� , L1 L2 : v� Q	 N� P� L� L~LR L-/ P�L; Q-L� ' L� L� � LW LU L�o�V88p  
l: 

 G����� �
q;�\�� : [��J4 خ�� M2 /�0 K
<�
8	,4
�6 , �2
[��J4
�   �-%
� /�0 8�0�I
� 8+0S	
� �	,+�6 �4� /4� M�J�6 ��
 <
%
� T�+6

�
��2 _�
� ��0 �]V ��6 ��<&
� /�0 _R�e 
� �%6 <;� A�  <
%
� T�+6$ 
 �H\�� 1  :خ2

0a� & �(H
�� 12 : �
%3
 M�P �	
 (*
 �52��� ��� ��2 T6��0�� '%; ����
 �
 ��3
� ��� �-�T +
� �*&� W  � <� Q ��2 /�0 d
] '<: ��3
� �*&6

[��J4
� $��� 
äÖçÎ :J Q� N� vl P� L: L� L�   L� L:� L~ LH �N�L>o :�	�� �
� ���� � �� ��*� , � `�!@��

�9� Q (4	
�$ 
                                                                                       

8V� w �&�&= � _R�e 
� �-�u2�~b�w �&�&= � ����� ,{z�bb${ 



  
492 

 


	��א����م��� �L٤ج�����د��ذو��א�������م���

 

 	=, �>� �H\�� 1� ���0�T6: خ2j�� :�9u  1�4; (6$ 
äÖçÎ :J LY L/ Q�L�  K�� P� Q< L�L� L� �N)L� L	 Q�� T-uo: 

�;��: &� :n�5�*�2 �V�l :T �36 �5�*+4j� _2 ,���	
 8���R �� :n %��
���+� M2 ��J� �Y+��l$ 

äéÊæ :M��I
� (� ��OP � �3� <; dI
� M2 ,��J6 ��
 dI
� (*
 ,
�-��� ��	�6 ��Z6 ���� <���� M���@�� ; M���@� /�0 ���5 �]V ���

����2 ,>R�� �
 \ j� ,��j%
� (� d
] �����$ 
äÖçÎ :J c�NDT��� L1 L! LH W ? vlN>u ]L� Ql LUo: 
äéÊæ :���0 �� W 8	��J
� 8	*&
� (�$ 

T +
� �R2 8�� 
� ��&=2 (� K-�
� M�P �	
 W  �	6 dI
� �+0 K��� M2
��J� �	6 � 7�u� �,��$ 

T�0 �L2 �6 ��- _�
� /+J	
� %� ����  \
�7 T6� (6 ¡ :
n�%iL p< f�  f��+
� �	6  fM%i: g� kJf� , f� m� f*i� M2 fM� i<� g�i5 f2 �i
%jR� iA�l ,_R�e 
� �-�u2$ 

�,: �� �	6R `S*6 ���0 ��*4� \�] %�: ,���� � dI
� T36 �	6R� ,(*
: 
äÖçÎ :J L1 L2 ? vlN>u ]L� Ql LU : QAL(LR , L1 L2 : L1 L2 ? L PR� L/Q�L�  L� LH : v	 Q� P, , L1 L2 : Ql L LH

 L1 L2 ? L� L: Q�L� Q� N�  L ENH P-/ P�L; : K2 Q: P/L�  L ENH T-uo :���	� `��� �	�2 ��� M2 ��$ 
�
 '�3: :!? �
%=2 M�%
� c
�e� ��%
 _�
� ��� ��- (�2 (� 
äÖçÎ :J L1 L2 : v� Q	 N� P� L� L~LR L-/ P�L; Q-L� ' L� L�o: 

?�+
�� :���
� ,12��� K-R t��4� <; %-%� ��2 ���� , 12��� t��45�
 (���- �2 K�- <J6 <��� �	�%
 K-R���� ��� ��U4� ,? ��� (�2 (� 



             
�����א�%$�ن� �

493 

 
äÖçÎ :J v� Q	 N� P� L� L~LR L-/ P�L; Q-L� ' L� L� � LW LU L�o :K6@� ?�� �	P _2$ 

K-�
� \�; (� dI
� '��:$ 
oè‚£]�]„â�»æ :'�O��� ��� ;��,�4�
$ 

äéÊæ :����� M%�
� ��� (� M���@� /�0 \�+
� ��LH5$ 
�.�%- /�0 ��<&
� ��! ���3
� ������ '<4��� ,T +
� M2 M%
%3� ]V W 

��; <;$ 
'%jR /
V �����  A� W ��
V '�+� T�%
� M2 ��  − �-�. � ��*5 �	
 ¬ − 

1���6 KYj� \�] ,'�; :n�
�� & ]�/2 �?  QV �Ts �3�2 Q A�� !'%jR �� �
�;
�,+��0 ��PH: (-�<
� X���: �+�0 �	6R (�
� 8O�<� 8�R�- ��2l ,'�3: W  <J6

 �,+� �	j M2'�3: `S*
� ��� :J� L�  r P: NW(;  �N�   L¤%> jl�:  �%UL� & P9�g�o$ 
äéÊæ :\�� '�#5Q M%*� <; � I
� M2 ,d
] ��U
 M%*� <;�$ 

[ �����:��
،���א5�)"�א��R:�6;S 3�Tل�
��9C(�Pא��,���1א*#��Oא���
א*#���א�WX@�א����H�&�GAא���90א��W��GAאV  �5ذא�U&��D�,S�12��4'ل

�6
@؟�D3א� �
��/=�� :d
] �,��0 �3� �
 ; 8�&	
� ��&=2 � �	�j Q �3� <; � I
� M�

1<��%
� ,�, �� �,+�6 �6�I4
� �3� <; <��� ,<��� �,�u<�� , �,-�e��
<��� ,�,+�6 �6�I4
� �3� �	6�:$ 

T +
�� W '%3� :JnLD� �gu P�D T
��  T��   P��  L�� Nl P� T	��   N�D T
�> w LUg N��	��� ,
�gu�  P�� nLD�   L�� N��	���   Nl P� T	��  N�D T
�> w LUgo$ 

'%3� �,9J6 M2 \�J
�� :�	0 <
%
� � I� M2 (*	� Q , K�
<
� M%�
�e�
X��
�e	
� [J6 � M%J3�: ,��+
� /�0 2�Z5 T4
� `������ M%+�
� (�$ 



  
494 

 


	��א����م��� �L٤ج�����د��ذو��א�������م���

 

�,
%; ��2� :n(�J6R2 � I
� (� ��e�l ��<&6 ���: , Q� '�3� '%; %�
� �� ��J����0 ���� ��� M%+ � �,�J- _�
� K=� ,�3� <; � I
� (*
$ 

T +
�: W ���� (6� /��0 � '%3� :J��	� �> ���� �DF� Y/(�� �>o$ 
'�-<
� � '%3�� :J�D(> � DF�  �~(�� �C2 �>o$ 
�����6� � '%3��  :JA�D,_ �> ���� �DF�o ,���� T+J� W$ 

T +�
 �<̂- v4J� �����6V� W$ 
 � I
�:8	,46 ��
 − 8��j2 ��<� �H�j�  <�. (6 , �%62� M%�
� %j2 M�P�

M%�
� [�62 ,[J6 (� �,9J6 `�<;�� ��� MH6 T93�: .��� �H� d
] ��� , �]V
���� ��� X� LV � T�*� Q �<�� � I
� M2 ,���� �2$ 

 
� �

� � 



             
�����א�%$�ن� �

495 

  
�	�Fن�(ن�א�J����0?�אش �

� �

553  −  L� L
N� L� Q� L�� I  QxL� L2 :J LA L�L� Q�� P� Q( L�   P�QD L� L� j¥T2 L� �N>L� P�Q>  L� L( Q� L. P�Q>
 j0� P� �NH , v� Q( L� L1 L! LH : L1/ P� L: L;   L�LDQ� P� � N�L� P�Q>� � LW LU N*�  j¥T2 L� �N>L� N�Q> , T�L�u L� N L�

 P�P�Q>� P� TRL� , N� N LD LF 'L�u Q	P+QRP� , P�QD L� L1 L2 L�   L� L( Q� L. P�Q> : L1/ P� L: L; � N�L� � LW LU  N*� , 'L% L� L�N� P�
 N�N) L�EN� L� Q� N� �N>L� N¢� L	NH , P1/ P� L: L	L+L� LH  N*� k  N� N LD LF 'L�u , L�LDQ� P(N> K�OEL>  K LD LF �L� L	 LH

 L1 L! LH : P�QD L� L; ]L� L/ PU   L� L( Q� L. L�Q> , P	 L= L\Q�� N	 NU L( Q%N� L� N¢� L	 N" Q%N� P�L� L/Q�� , L; P�Q� N� �ND N=L� Q,� L�
 P� LY Q/ L�,  c  L2 L� LY Q/ L� L	L; QAL% LHo�V88p 

l: 

 G����� �
> : ��\�;q خ�%
� M2 \�+
� ��6 � K=�� M2 M�� 

<��
� �2 t���
 _2 ³����
 ,(�6 �6�L �TI6 QV K=�� ��� (0 t�e� Q�$ 

äÖçÎ :J P�Q( L�   j¥T2 L� �N>L� P�Q>o :<Jj %�  d
�� (6 ,8+�
�6 (��I 	
� 1�IJ
� (�$ 
 /�R (� '�2 %��K� j � �,�6 A� ,1%0<
� ���� M�P� ,'��2�  � A�

��̂��; ��Hs$ 
äÖçÎ :J P�QD L� L�   L� L( Q� L. P�Q>o:  ��; (6  < 0 (6   � ��j2 _���J
� Ts�3
� �	s
8*� "4:$ 

1%j %u2  T +
� t�. 8J�. �+6 W ,'%jR �,-��5  A� W 8��<u <J6 ¤$ 
                                                                                       

8V� w �&�&= � _R�e 
� �-�u2ab�~w �&�&= � ����� ,{zF�|${ 



  
496 

 


	��א����م��� �L٤ج�����د��ذو��א�������م���

 

äÖçÎ :J j0� P� �NHo :8�R��6 <
� � _2$ 
äÖçÎ :J v� Q( L� L1 L! LH : L1/ P� L: L;  L�LDQ� P� � N�L� P�Q>� � LW LU N*�  j¥T2 L� �N>L� N�Q>o :%�   (6

\��2 Ts�3
� 1��. (6 ,"�&#
� /�0 86�&#
� � R%P�� ���$ 
�! M%&� 4�� ���s�� ��� M%7�J4� �%��P 8�����
� K�2� ,M%
� � Q� ��
�6 ,

�����$ 
 �0̂�I� M�P ���� ��� KJ
��,+�6 ,��uH� T+62 ��� '�; �]V K-�
� M2 ,

T +
� ft k� f. f8 fIgh� f0 ��<� (� ��- �� � �	�jQ W :n � f)� f*p+
� mMf2 i� k5 f�f kuf2
 /
V iK i- m�
� i\iZ kef� f̀ k%f� k
� ��+
� i)� f*g� �,+� �)� f*g+ f: ��� f&k� f2 g8 fJf6 kRf2 /�0 M�P g8m�g� g�� f�k
�

�2 i�f4m�g
 f� gK i- m�
�  g�g5f2 f� k� gQ '%3� iK i- m�
� M�P i� fu� �)� f*g� f� � f, i&g*k+ f� m�iL � f,i; g< k#i� f: i�f4f+k6�
 Q� � f, i- k� f. � f, i
 g�f4 kJf� f� �+� TgJ g9k f4 kj� f: �M fSi: /
V Tg� gj kRf2 � f,gO k	f7 (� kX f� i,f7 �]V

 _�
� gK i- m�
� d
] (� � f,i� k	 f� f(m�f f4 f� /4� �<̂f6f2 � f, q� f	f� � f,i� k	 f� f(m�f f5 �]o: �+� i� g9k f4 k�f5
 i)� f*p+
� ��� fM� f*f: g< f
 f% k
� g8f6� f�f� � 8̂f k� fR d
] iK fJ k� f� � f	m�gV f� m\ f�f2 �]V � f, i- k� f. � f,f6� f=f2

 k
� /�0 fM%i� iu k<f� f: g1 f� fI fJ k
� fM� i �� i� k� m�
� i� g	f4 k�f� i� fu� �)� f*g� f� g?� f9k g4 kj gQ� f)� f*g� g1f2 k� f	
 k�f� fj kRf2 � f,f� k	 f� f� f9f5 kMf2 f< kJf6 �'�f� f
 �,��0 m� f� f� k� fJ f� f� f� k�f� f	 f� �]o: � f,i � g#i� �,�P
 k�i4 k: f� f0 <; �,
 i'% i3f5 � f� f<k+ g0 �% iJ g	f4 k�f� /4� f�g+f4 k	f� kMf2 �,+� �K i- fR k�gZf4 k�f� ��: k� g,k� f
gV

 iX k<f
 f� <;� k� iP g� k�f2 (� M�P _�
� g� g	 kj�g6 k�m f�f2 (� T p	 f�i5 iM fSi: �� fdi+k6� f% i, f:
 ��+
� i� g	f4 k�f� g�g6� m�
� i)� f*g� f� iK i- m�
� �+� f�g+f4 k	f� kMf2 i��gZf4 k�f� fQ � f� i<f
 f� g�g6 i� f&k�f� f:

 fUf k
� m( i� f� � f� f�� f- k( m	g� i�g+f4 k	f5 fQ g1f2 k� f	 k
� /�0 fM%i� iu k<f� f: i��gO f*k
� /�0 f(k g#k+f� m( iP �f��
 m( i�� f< k�gV k�f� f	 f� �]o: m(g,k� f� f0 Ku m( i� f� fRf2 k( f	f: �	̂ f� f0 iM% i*f5 �X�f�� fR m( g,g6� f%k6f2
 fM k� f�f� _ g�m
�g6 � f� f<f
 f� �% i3 f&k
f2 m� iL f8 f:� f3 k
� �,
 � k% f0 f f� �,
 �% iJ g	 i- � f,f� k	 f� k� fJ f� f� f�

 g0 i f� g�g6 f��f4 k
� f: �< m	 f& i� f�gJi6 �	�: d
] (� i�g+f4 k	f� fQ i�f+k6� fT W  f)� f*g� f̀ f< f� p� f&k
�g6



             
�����א�%$�ن� �

497 

 ` k%f� k
� ��+
� f)� f*g� QV i� m� iP g8m�g� g�� f�k
�l�V8 _R�e 
� �-�u2$ 
��2 /
V \�+� <
%
� (� t��
� /�4�� �]V�$ 

1<��� 8
�� � ��	�J
� [J6 .%-� , Q 12�	
� ���P �]V �	�: d
]�w t�.
�,
 , �12���6 �K-R ��.� ,�3&�4j�: ��̂S� �J�� �L {���+6$ 

�%
�; :�6 8 
�Z	
� (0 ��̂��s <
%
� M�P �]V ,���+
 T0<	
� �3&�4j�� , Q
�H6 ��
V �4 �+6$ 

���
� ��	
 8��� Q M2 M��� ����� TJ:�I
�P ��J
� K�2 [J6 M2 �� , ����
"�&#
� '%3
� %�$ 

äÖçÎ :J T�L�u L� N L� P�P�Q>� P� TR L�o :�+6� vu2� /=�2 _2$ 
äéÊæ :8�=%
� �� Z5 ,X�+� 
�6 QV `�35 Q r��0<
� (*
: 

���� E%� ������) A����� -u �����������   ���������E�Y�  >\��������_� <���������E>  
äÖçÎ :J N� N LD LF 'L�u Q	P+QRP�o: 
äéÊæ :�	! '%	J� 8:�3
�� � I
� M2 ,8�0�I
� �	,Z6�%96$ 

| �����:��P��*אم�א#Y=U�1א��F�[
�:DNAEא�;'و�Gא��5>� �
�6 /	�	
� _�%+
� [��&
� `�<e4j� ��	�J
� �+� <;� {V MV _w ,DNA){$ 

 Kf�� :��
� (� �h��I
� �6 X��- �� c
�e� [��&
� ��� `�<e4j�$ 
KER` :X�-��
�� t��.�� M%+� 1��j@ � ̂ j [��&
� ��� `�<e4j�$ 
Kt�` : ����4�
 � ̂ j [��&
� ��� `�<e4j����-�.� t��.�� (�6$ 

 K(>�: :�� <; HZe
� M2 ,8h�	
� � <��� HZe
� R� %
� , HZe
� ��� M�*

                                                                                       

8V� w �&�&= � _R�e 
� �-�u2�za|${ 



  
498 

 


	��א����م��� �L٤ج�����د��ذو��א�������م���

 

[��&
� ��� `�<e4j� (� �Ĵ���$ 
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� g?� f� f�g6$ g�� g< f&k
� f� g8f� k¦� /f+ kJ f� Tg: i� 
 � f,k� f� f0 k�f6� f-f2 k< f; f� ,� f,k+g� �(q+ f�f5 fdg
 f� f: ��g
� f�g6 ��� fu i�m�V f8 f	f� fj p̀ i2 i' k%f; � m�f2 f�

 g'% ij fR Tg: df
 � f�f2 : k�f
� f3 f: ,i8 fIgh� f0  fM� fP k% f
 f� ,f8 f	f� fj q̀ i2 k�f4 f* f�f: �8f+ f� f� �1 f% kji2 gA� 
 i�f+m�f f
 � «=� fuW $ g� kJ f	 k
� k(g� g8 f0 f� f�k
�g6 g8f� g& k9m4
�g6 f1 f k�i6 Tg6 f2 f�� f#g4 ku� f(m�f6 � f	 fP 

 � f,m�go f: , g(k� f
 k% f&k
� g8 f�� g'� i�i� k( f0 �1 f� pufHf4 i� f8f� k, fj f8 m#g; mMf2 i� iJ f: k<f� g£ k�m+
�g6 i' k% f3 k
� f�
n g'% ij f�g
 i8 f� k, fj k�f
�f;  gA�W  ���g fP �K i- fR f% i� f� i� iJ g� kRi2 fck� fPl f'� f� q�
� � f� f� mMgo f: ,

$ g�� g� k&m4
� g� f3g4 k0� f< kJf6 fK�g� k&m4
� mMf2 /f� f0 �'� f g��g f*k
� g?� f� f�g
 �R� f*k+g4 kj� � f,k+g� 
 f� f0 i> i< k#f5 � f	m�V 8̂ fU i
 f8 f0� f� m�
� mMf2 / f� kef� fQ f� :�k� i; :'�; p( gj Tg: fM� fP k( f� /

 g8 f0� f� f	k
� k(g� i8 f0� f� m�
� � f	m�V i�� g< f� f� g(k� f
 k% f&k
� i8f�� kXf fR f� g8 fUq�
� /f� f0 f� g� fU p#
�
 gM� f� f. gM�f�f g
 � f,m�f2 �9̂k�f2 Tg:�f+ i� fQ g8 f3 f�m+�g
 g8f g-% i	k
� g8 f0� f� m�
� gM�f�f g
 f8 f� k¦� mMfHg6 i' k% f3 k
� f� 

� i� f� fJ f- kKf6 g8 f0� f� m�
  � f� g̀ � f	m4
� f< kJf6 f�k� f
 f� g8 f0� f� m�
� f̀ � f	f5 f� fRf2 k( f� fM� f� f. /f
� fJf5 iA�
 g�� g< f� f(k�f6 g� k	 f�k
� Tg: i( f� k�f k�� f� m�f5 k< f; i�m� fHg6 i? gR� mI
� f� f* f� � f� g� k* i� Tg: iK iu k<f�
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 1 القصاص كتاب
 

 

 إفادة ذوي األفهام
 بشرح

 عندة األحلاو مً كالو خري األىاو

 
 
 

 تأليف أبي حممد

 بٔ شٜد اذتجٛزٟ ايصُّعهسٟ بٔ حي٢ٝ اذتُٝد عبد

  



 
2 

 

  5/جإفــادة ذوي األفهـــام بشسح عمدة األحكام

 

  



             

 3 القصاص كتاب
 

 األفٗاّإفاد٠ ذٟٚ 

 بػسح

 عُد٠ األحهاّ َٔ نالّ خري األْاّ

 

 

 رنتاب ايكصاصد

 

 (1)[نتاب ايكصاص]

l : 
 كتاب الؼصاص

اهلل  اهلل، وأشفد أن ٓ إلف إٓ الحؿد هلل، والصالة والسالم طؾك رسقل

 وأشفد أن محؿًدا طبده و رسقلف.

 أما بعد: 

 إحؽام.كتاب الؼصاص، وهق الؽتاب الثاين طشر مـ كتاب طؿدة 

 [11]الؼصص:  ﴾ھ ے ےۓ﴿تعالك:  الؼصاص يف الؾغة: التتبع قال اهلل

اهلل  وسؿل بذلؽ ٕن ولل أمر الؿؼتقل يتتبع الجاين إلقامة الحد طؾقف، وقد قال

 :﴿[171]البؼرة:  ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ. 

ويف الؿؼاصة زجر لؾؿعتدي طـ هذه الجريؿة الشـعاء، وكاكت الحقاة مـ 

 إذا فؽر يف الؼتؾ، طؾؿ أكف سقؼتص مـف فربؿا اكزجر. حقث أن الرجؾ
                                                                                       

لعام تسعة وثالثقـ، وأربعؿائة ، ـ، مـ ذي الؼعدة الحرامييقم الخامس والعشرالؽتاب يف يف هذا بدأكا  (1)

 يف مسجد الصحابة بالغقضة. مـ الفجرة الـبقية،  وألػ
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ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﴿: اهلل  ويدل طؾك مشروطقتف ققل

﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ 

 .[54]الؿائدة:  ﴾﮽﮾

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ ﴿: اهلل  وقال

 .[171]البؼرة:  ﴾گ ڳ ڳڳ

 ڤ والؿؼاصة واقعة يف الدماء والجروح بضقابطفا الشرطقة، فػل حديث أكس

تَُف َكَسَرْت َثـِقََّة َجاِرَيٍة، َفَطَؾبُقا إَِلْقَفا الَعْػَق َفَلبَْقا، َفَعَرُضقا إَْرَش َفَلبَ » بَقَِّع َطؿَّ ْقا، َأنَّ الرُّ

  َفَلَتْقا َرُسقَل 
ِ
َّٓ الِؼَصاَص َفَلَمَر َرُسقُل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل   َوَأبَْقا، إِ

ِ
بِالِؼَصاِص، َفَؼاَل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـُ الـَّْضرِ  َأَكُس  َٓ ُتْؽَسُر  : َيا َرُسقَل ْب َٓ َوالَِّذي بََعَثَؽ بِالَحؼِّ  بَقِِّع؟   َأُتْؽَسُر َثـِقَُّة الرُّ
ِ
اهلل

  َثـِقَُّتَفا، َفَؼاَل َرُسقُل 
ِ
 الِؼَصاُص  َيا َأَكُس، كَِتاُب »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ِ
 الَؼْقُم َفَعَػْقا، «اهَّلل

َ
. َفَرِضل

  َفَؼاَل َرُسقُل 
ِ
ـْ ِطبَ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـْ َلْق َأْقَسَؿ َطَؾك ادِ : إِنَّ مِ  َم
ِ
هُ  اهلل ََبرَّ َٕ  

ِ
 متػؼ طؾقف.، (1)«اهلل

والذي يؼقم بالحدود هق ولل أمر الؿسؾؿقـ، وقد بقب البخاري يف 

، واستدل بحديث أبل «باب مـ أخذ حؼف أو اقتص دون السؾطان»صحقحف: 

َؾَع َطَؾْقَؽ بَِغْقرِ »: ڤهريرة  إِْذٍن، َفَخَذْفَتُف بَِحَصاٍة، َفَػَؼْلَت َطْقـَُف َما َلْق َأنَّ َرُجًًل اصَّ

ـْ ُجـَاٍح   ، متػؼ طؾقف.(2)«َكاَن َطَؾْقَؽ ِم

قد  لؽـ ُيحؿؾ هذا طؾك مـ قتؾ الؼاتؾ بعقـف، ولؿ تؽـ ثؿة فتـة، واهلل 

ڱ ں ں ڻ ڻ ﴿: اهلل  أخرب أن الؼاتؾ طؾقف سؾطان كؿا قال

 .[33]اإلسراء:  ﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ
                                                                                       

 (. 1774(، ومسؾؿ يف صحقحف )3773أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)

 (. 3141(، ومسؾؿ يف صحقحف )7111أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)
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َّ

ـِ َطبَّاٍس َأنَّ الـَّبِل ، َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصققؾ ٓ يؼتؾ غقر قاتؾف، ويف البخاري طـ اْب

 َثًلََثٌة: ُمْؾِحٌد فِل الَحَرِم، َوُمْبَتٍغ فِل اإِلْسًلَِم ُسـََّة الَجاِهِؾقَِّة،  َأْبَغُض الـَّاِس إَِلك»
ِ
اهَّلل

ومـ اإلسراف يف الؼتؾ الؿثؾة ٕن ، (1)«َدَمفُ َوُمطَِّؾُب َدِم اْمرٍِئ بَِغْقرِ َحؼٍّ لُِقَفرِيَؼ 

 .ڤ( طـ أكس 5757هنك طـ الؿثؾة أخرجف الـسائل ) ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

 أْٛاع ايكتٌ ثالث١:  

وهق أن يعؿد إلك الؿجـل طؾقف بؿا يؼتؾ غالبًا، وفقف قتؾ العؿد: إول: 

 ، أو الدية الؿغؾظة، طؾك الؼاتؾ تمدى دفعة واحدة، أو يعػق طـف.الؼصاص

 ويجقز أن يعػق طـ الؼصاص وتبؼك الدية، أو بعض الدية،

وهق أن يعؿد إلك الؿجـل طؾقف بؿا ٓ يؼتؾ غالبًا فقؿقت شبف العؿد: الثاين: 

 بف، ويؾزم الؼاتؾ الدية الؿغؾظة، وتؽقن طؾك العاقؾة.

 (: 11/462قال ابـ قدامة يف الؿغـل )

شبف العؿد أحد أقسام الؼتؾ وهق أن يؼصد ضربف بؿا ٓ يؼتؾ غالبا أما »

لؼصد العدوان طؾقف، أو لؼصد التلديب لف، فقسرف لف مآ يؼتؾ غالبا ففق شبف 

طؿد، ٕكف قصد الضرب دون الؼتؾ، ويسؿك خطل العؿد، وطؿد الخطل، فنكف 

 ـها«. طؿد الػعؾ، وأخطل يف الؼتؾ

ق طدم الؼصد إلك الؿجـل طؾقف فقؿقت مـ ذلؽ وهقتؾ الخطل: الثالث: 

وفقف الدية، والدية تؽقن طؾك العاقؾة، فال يدفع الؼاتؾ يف الخطل وشبف العؿد إٓ 

 كؿا يدفع بؼقة العاقؾة، وهذا إمر مضقٌع بسبب الجفؾ.

وهل طتؼ رقبة مممـة، وصقام شفريـ متتابعقـ، وطؾك قاتؾ الخطل كػارة: 
                                                                                       

 (. 7113يف صحقحف ) البخاريأخرجف  (1)



 
6 

 

  5/جإفــادة ذوي األفهـــام بشسح عمدة األحكام

 

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٱ ٻ ﴿: اهلل  كؿا قال

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

 .[13]الـساء:  ﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ

گ گ ﴿ومـ قتؾ مممـًا متعؿًدا فالقطقد طؾقف طظقؿ قال تعالك: 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

 .[13]الـساء:  ﴾ڻ ڻ ڻ

وذهب ابـ طباس إلك أن هذه أية محؽؿة لؿ يـسخفا شلء ٕهنا كاكت بعد 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ... ﴿آية سقرة الػرقان وهق ققلف تعالك: 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ 

 .[71-71]الػرقان:  ﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ

َأكَُّف َأَتاُه َرُجٌؾ، َفَؼاَل: باس يف إدب الؿػرد لؾبخاري: وقد ثبت طـ ابـ ط

إِكِّل َخَطْبُت اْمَرَأًة َفَلَبْت َأْن َتـْؽَِحـِل، َوَخَطَبَفا َغْقِري فَلَحبَّْت َأْن َتـْؽَِحُف، َفِغْرُت »

َؽ َحقٌَّة ؟ َقاَل  ـْ َتْقَبٍة ؟ َقاَل: ُأمُّ
، َقاَل: ُتْب إَِلكَطَؾْقَفا، َفَؼَتْؾُتَفا، َفَفْؾ لِل مِ َٓ  :  ،

ِ
اهلل

ِف ؟ َفَؼاَل: إِكِّل  ـْ َحَقاِة ُأمِّ ـَ َطبَّاٍس: لَِؿ َسَلْلَتُف َط ْب إَِلْقِف َما اْسَتَطْعَت. َفَسَلْلُت اْب َوَتَؼرَّ

  َٓ َأْطَؾُؿ َطَؿاًل َأْقَرَب إَِلك
ِ
ـْ بِرِّ اْلَقالَِدةِ  اهلل

 .(1)«مِ
                                                                                       

(، 3711يف الصحقحة برقؿ ) ، وصححف اإلمام إلباين (5) إدب الؿػرديف  البخاريأخرجف  (1)

 . «الصحقحقـ» شرط طؾك صحقح بسـد( 5 رقؿ« )الؿػرد إدب» يف البخاري أخرجف: وقال فقف
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 إثر أن ابـ طباس قد رجع إلك مذهبوأخذ بعض أهؾ العؾؿ مـ هذا 

اهلل  الجؿفقر، بؾ يؽاد يؽقن إجؿاطا ٓن التقبة جائزٌة مـ كؾ ذكب، كؿا قال

 :﴿[31]الـقر:  ﴾ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ جئ حئ مئ. 

 حهِ قتٌ ايٓؿظ املعصّٛ بػري حل:  

والؼتؾ معدوٌد يف كبائر الذكقب، وطظقؿ أثام وقد جعؾف الذهبل يف كتاب 

، وقد دل طؾك حرمة قتؾ الـػس الؽبائر، يف الؿرتبة الثاكقة بعد الشرك باهلل 

ڃ چ چچ چ ڇ ﴿: اهلل  الؿعصقمة الؽتاب، والسـة، واإلجؿاع قال

 .[31]الـساء:  ﴾ڇ ڇ ڇ

 .[141]إكعام:  ﴾ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یی﴿: اهلل  قال

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴿اهلل حال ابـ آدم وما لحؼف بسبب معصقتف:  وذكر 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ 

ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ 

﮼   ھ ھ ے ے ۓۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺﮻

 ﴾﮽ ﮾ ﮿﯀ ﯁        
 أيات. [37-37]الؿائدة: 

ْبَع »: ملسو هيلع هللا ىلصالؼتؾ بالشرك باهلل، فؼال  ملسو هيلع هللا ىلصوقد قرن الرسقل  اْجَتـُِبقا السَّ

َـّ َقاَل  َقاُلقا َيا َرُسقَل اْلُؿقبَِؼاِت   َوَما ُه
ِ
ْحُر َوَقْتُؾ الـَّْػِس الَّتِل  اهلل  َوالسِّ

ِ
ْرُك بِاهَّلل الشِّ

مَ  َبا َوَأْكُؾ َماِل اْلَقتِقِؿ َوالتَّقَ  َحرَّ ْحِػ َوَقْذُف اهَّللُ إِٓ بِاْلَحؼِّ َوَأْكُؾ الرِّ لِّل َيْقَم الزَّ

 .ڤ ، متػؼ طؾقف طـ أبل هريرة(1)«اْلُؿْحَصـَاِت اْلُؿْمِمـَاِت اْلَغافًِلِت 
                                                                                       

 (. 11(، ومسؾؿ يف صحقحف )3777أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)
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ـٌ  ُكؾُّ َذْكٍب َطَسك»: ملسو هيلع هللا ىلصوقال الـبل  ـْ َماَت ُمْشرًِكا، َأْو ُمْمِم اهَّللُ َأْن َيْغِػَرُه إِٓ َم

ًدا  .(1)«َقَتَؾ ُمْمِمـًا ُمَتَعؿِّ

ما أطظؿؽ، وأطظؿ حرمتؽ، »كظر إلك الؽعبة وقال:  ڤ طـ ابـ طؿر

 .«اهَّلل مـؽ والؿممـ أطظؿ حرمة طـد

  قال: قال رسقل ڤبـ ُطَؿَر  وطـ
ِ
ـُ يف ُفْسَحٍة مـ » ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ٓ َيَزاَل اْلُؿْمِم

 .(2)«ِديـِِف ما لؿ ُيِصْب َدًما َحَراًما

اإلكسان لـػسف، واإلجؿاع قائؿ طؾك تحريؿ قتؾ الـػس الؿعصقمة سقاًء قتؾ 

 أو لغقره، ويدخؾ فقف قتؾ لؿعاهد ولذمل ولؿستلَمـ.

ًٓ بعـقان:  « أحؽام قتؾ الـػس الؿعصقمة»وقد ألػت يف هذا الباب كتاًبا مطق

 اهلل صبعف. سفؾ

 ذنس أععِ أضباب ايكتٌ:  

 أسباب الؼتؾ كثقرة ومـ أطظؿفا خطرًا وأشدها ضررًا: 

 : التـافس يف الدكقا - 1

َٓ الَْػْؼَر »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  يف البخاري قال رسقل ڤبـ مالؽ  وطـ طقف َفَقاهَّلل 

ـْ َكاَن  ْكَقا َكَؿا بُِسطَْت َطَؾك َم ـْ َأَخَشك َطَؾقُْؽْؿ َأْن ُتْبَسَط َطَؾقُْؽْؿ الدُّ
َأْخَشك َطَؾقُْؽْؿ َولَؽِ

 (.3171، وأخرجف مسؾؿ )«َأْهَؾَؽتُْفؿْ َقبَْؾُؽْؿ َفتَـَاَفُسقَها َكَؿا َتـَاَفُسقَها َوُتْفؾَِؽُؽْؿ َكَؿا 

 التحاسد والتباغض:  - 2

ـْ َطْبدِ (: 2962ويف مسؾؿ ) ـِ َطْؿِرو اهلل َط ـْ َرُسقلِ  ْب ـِ اْلَعاِص َط  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ْب
                                                                                       

، هق يف الصحقح الؿسـد لإلمام ڤ، مـ حديث أبل الدرداء (5377أخرجف أبق داود يف ســف ) (1)

 (. 1743برقؿ ) القادطل 

 . (7173أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)
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وُم َأيُّ َقْقٍم َأْكُتؿْ »َأكَُّف َقاَل:  ـِ  َقاَل َطْبدُ  «إَِذا ُفتَِحْت َطَؾْقُؽْؿ َفاِرُس َوالرُّ ْحَؿ ـُ  الرَّ ْب

َأْو َغْقَر َذلَِؽ َتَتـَاَفُسقَن ُثؿَّ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  اهلل َقاَل َرُسقُل  َطْقٍف: َكُؼقُل َكَؿا َأَمَرَكا

ـِ  َتَتَحاَسُدوَن ُثؿَّ َتَتَداَبُروَن ُثؿَّ َتَتَباَغُضقَن َأْو َكْحَق َذلَِؽ ُثؿَّ َتـَْطِؾُؼقَن فِل َمَساكِق

ـَ َفَتْجَعُؾقَن َبْعَضُفْؿ َطؾَ   .«ك ِرَقاِب َبْعضٍ اْلُؿَفاِجرِي

وهذا الحديث يقضح جؾقا أن الؼتؾ يؼع بعد مؼدمات، مـفا: التـافس، فقـشل 

بسببف التحاسد الذي يمدي إلك التدابر والتباغض، ثؿ تؽقن الـتقجة الؼتؾ 

والؼتال، ومؿا يبقـ ذلؽ ما حصؾ بقـ ابـل آدم، حقـ حسد الؼاتؾ أخاه، فـتج ما 

ژ ژ ڑ ڑ ک ک  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴿ اهلل  كتج، قال

ک ک گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ ﮲ ﮳ 

﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺﮻﮼  ﮽ ﮾ ﮿﯀ ﯁   

             

 ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ جئ حئمئ 

 [31-37]الؿائدة:  ﴾ىئ يئ جب حب

 البخؾ:  - 3

ـْ َجابِرِ (: 2578قال اإلمام مسؾؿ ) ـِ َطْبدِ  َط َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  اهلل َأنَّ َرُسقَل  ْب

ـْ َكاَن » حَّ َأْهَؾَؽ َم حَّ َفنِنَّ الشُّ ُؼقا الشُّ ُؼقا الظُّْؾَؿ َفنِنَّ الظُّْؾَؿ ُضُؾَؿاٌت َيْقَم اْلِؼَقاَمِة َواتَّ اتَّ

 .«َقْبَؾُؽْؿ َحَؿَؾُفْؿ َطَؾك َأْن َسَػُؽقا ِدَماَءُهْؿ َواْسَتَحؾُّقا َمَحاِرَمُفؿْ 

البخقؾ مؼدم لؾدكقا، متػان يف الحػاظ طؾقفا، والشح هبا، بقان ذلؽ: أن 

 فقتقلد مـ ذلؽ الحرص طؾك الدكقا، فقـتج الؼتؾ والؼتال، والعقاذ باهلل.
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 الخصقمة الػاجرة:  - 4

ـْ َطْبدِ (: 2459ويف البخاري ) ـِ َطْؿٍرو  اهلل َط   ڤْب
ِّ

ـْ الـَّبِل َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَط

َـّ فِقِف َكاَن » ـْ ُك ـْ َأْرَبٌع َم ـْ َأْرَبَعٍة َكاَكْت فِقِف َخْصَؾٌة ِم ُمـَاِفًؼا َأْو َكاَكْت فِقِف َخْصَؾٌة ِم

َث َكَذَب َوإَِذا َوَطَد َأْخَؾَػ َوإَِذا َطاَهَد َغَدَر َوإَِذا َخاَصَؿ  الـَِّػاِق َحتَّك َيَدَطَفا إَِذا َحدَّ

 (.41، وأخرجف مسؾؿ )«َفَجرَ 

 تحريش الشقطان:  - 5

ـْ َجابٍِر (: 2812ويف مسؾؿ )  ڤَط
َّ

إِنَّ »َيُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: َسِؿْعُت الـَّبِل

ـْ فِل التَّْحرِيِش بَقْـَُفؿْ 
قَْطاَن َقْد َأيَِس َأْن َيْعبَُدُه الُْؿَصؾُّقَن فِل َجِزيَرِة اْلَعَرِب َولَؽِ  .«الشَّ

 (: 56/ 17طؾك صحقح مسؾؿ ) قال الـقوي 

لػتـة الـاس وأن مع كؾ اكسان قريـا باب تحريش الشقطان وبعثف سراياه »

ان الشقطان قد أيس أن يعبده الؿصؾقن يف جزيرة العرب ولؽـ يف  ملسو هيلع هللا ىلص ققلف

التحريش بقـفؿ هذا الحديث مـ معجزات الـبقة وقد سبؼ بقان جزيرة العرب 

ومعـاه أيس أن يعبده أهؾ جزيرة العرب ولؽـف سعك يف التحريش بقـفؿ 

 ـها«. بالخصقمات والشحـاء والحروب والػتـ وكحقها

  تعالك: اهَّلل قؾة الخقف مـ - 6

سبب لجؾب كؾ الشرور وأثام، ومـفا الؼتؾ،  اهلل  قؾة الخقف مـ

مخربا طؿا جرى بقـ ابـل آدم، والسبب الؿاكع  اهلل  ويدل طؾك ذلؽ ققل

ٓبـ آدم الصالح مـ الؼتؾ هق خقفف مـ رب العالؿقـ ومػفقمف أن مـ وقع مـف 

 .اهلل  الؼتؾ سببف قؾة الخقف مـ

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ﴿اهلل تعالك:  قال
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﮼   ھ ھ ے ے ۓۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺﮻

﮽ ﮾ ﮿﯀ ﯁         

  ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ       

 .[31-31]الؿائدة:  ﴾ۈ ۈ ٴۇ ۋ جئ حئمئ ىئ يئ جب حب

 الغضب:  - 7

مـ أطظؿ أسباب الشر والؼتؾ والؼتال والتفاجر والتدابر الغضب، ولفذا لؿا 

قال الرجؾ: فػؽرت حقـ قال  «ٓ تغضب»أوصـل قال:  ملسو هيلع هللا ىلصقال رجؾ لؾـبل 

ما قال، فنذا الغضب يجؿع الشر كؾف. الحديث أخرجف أحؿد  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

 .ملسو هيلع هللا ىلصالرحؿـ طـ رجؾ مـ أصحاب الـبل  بـ طبد (، مـ صريؼ حؿقد4/373)

 (.4/35بـ قدامة، كؿا طـد أحؿد ) والرجؾ هق جارية

أن رجال قال  ڤ( طـ أبل هريرة 7117والحديث أخرجف البخاري )

 .«ٓ تغضب»را، قال: ، فردد مرا«ٓ تغضب»أوصـل، قال:  ملسو هيلع هللا ىلصلؾـبل 

أّن الشديد حؼا هق الذي يؿؾؽ كػسف طـد الغضب  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  وقد بّقـ رسقل

َرطة »( قال: 3771بـ مسعقد طـد مسؾؿ) اهلل كؿا يف حديث طبد فؿا تعدون الصُّ

لقس بذلؽ، ولؽـ الذي يؿؾؽ »قالقا: الذي ٓ يصرطف الرجال، قال:  «فقؽؿ

 .ڤ( طـ أبل هريرة 7115وأخرجف البخاري ) «كػسف طـد الغضب

وإسباب كثقرة جًدا، هذه بعضفا، وما ذكر فقف إشارة لؿا طداه، يغـل طـ 

 تطقيؾ العبارة.

 والؼتؾ طظقؿة مـ العظائؿ: 

َيِجلُء َيْقَم اْلِؼَقاَمِة آِخًذا َقاتَِؾُف بَِقِؿقـِِف، َأْو بَِقَساِرِه، َوآِخًذا َرْأَسُف »فػل الحديث: 
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، َسْؾ َطْبَدَك  بَِقِؿقـِِف، َأْو بِشَؿالِِف، َتْشَخُب َأْوَداُجُف َدًما فِل ُقُبِؾ اْلَعْرِش، َيُؼقُل: َيا َربِّ

 .ڤ، أخرجف أحؿد طـ ابـ طباس (1)«فِقَؿ َقَتَؾـِل ؟

ـْ َقَتَؾ َكْػَسُف ِبَحِديَدٍة َفَحِديَدُتُف »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال رسقل ڤوطـ أبل هريرة  َم

ا َفَؼَتَؾ فِل َيِدِه  ـْ َشِرَب َسؿًّ ُل بَِفا فِل َبْطـِِف فِل َكاِر َجَفـََّؿ َخالًِدا فِقَفا َأَبًدا، َوَم َيَتَقجَّ

ـْ َجَبٍؾ َفَؼتََؾ  ى ِم ـْ َتَردَّ ًدا فِقَفا َأَبًدا، َوَم اُه فِل َكاِر َجَفـََّؿ َخالًِدا ُمَخؾَّ َكْػَسُف َفُفَق َيَتَحسَّ

ًدا فِقَفا َأَبًداَكْػَسُف َفُفَق َيَتَردَّى فِ   .(2)«ل َكاِر َجَفـََّؿ َخالًِدا ُمَخؾَّ

وقد ُطؾؿ مـ الديـ بالضرورة أن مـ مات طؾك اإلسالم أن مآلف إلك الجـة 

وهذه إحاديث خرجت مخرج القطقد، ومؿا يدل طؾك أن قاتؾ كػسف ٓ يؽػر، 

َػْقَؾ »ما جاء طـ جابر يف صحقح مسؾؿ:  ـَ َطْؿٍرو ال َأنَّ الطُّ  ْب
َّ

 َأَتك الـَّبِل
َّ

ْوِسل  ملسو هيلع هللا ىلصدَّ

ـٌ َكاَن لَِدْوٍس فِل  َفَؼاَل َيا َرُسقَل  ـٍ َوَمـَْعٍة َقاَل ِحْص ـٍ َحِصق  َهْؾ َلَؽ فِل ِحْص
ِ
اهلل

 
ُّ

  لِؾَِّذي َذَخرَ  ملسو هيلع هللا ىلصاْلَجاِهؾِقَِّة َفَلَبك َذلَِؽ الـَّبِل
ُّ

ا َهاَجَر الـَّبِل إَِلك  ملسو هيلع هللا ىلصاهلُل لِْْلَْكَصاِر َفَؾؿَّ

َػْقُؾ اْلَؿِدي ـْ َقْقمِِف َفاْجَتَقْوا اْلَؿِديـََة  ـَِة َهاَجَر إَِلْقِف الطُّ
ـُ َطْؿٍرو َوَهاَجَر َمَعُف َرُجٌؾ مِ ْب

َفَؿِرَض َفَجِزَع َفَلَخَذ َمَشاِقَص َلُف َفَؼَطَع بَِفا َبَراِجَؿُف َفَشَخَبْت َيَداُه َحتَّك َماَت َفَرآُه 

َػْقُؾ  ـُ َطْؿٍرو فِل َمـَامِ  الطُّ ًقا َيَدْيِف َفَؼاَل َلُف: َما َصـََع ْب ِف َفَرآُه َوَهْقَئُتُف َحَسـٌَة َوَرآُه ُمَغطِّ

ًقا َيَدْيَؽ َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصبَِؽ َربَُّؽ َفَؼاَل َغَػَر لِل بِِفْجَرتِل إَِلك َكبِقِِّف  َفَؼاَل: َما لِل َأَراَك ُمَغطِّ

َفا  ـْ ُكْصؾَِح مِـَْؽ َما َأْفَسْدَت َفَؼصَّ َػْقُؾ َطَؾك َرُسقلِ قِقَؾ لِل َل   الطُّ
ِ
َفَؼاَل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

                                                                                       

 بـ يحقك غقر الشقخقـ رجال ثؼات ، والحديث صحقح، رجالف(3153) مسـدهيف  أحؿدأخرجف  (1)

 أحؿد والـسائل، وقال حاتؿ وأبق معقـ ابـ ضعػف - الؽقيف الحارث بـ اهلل طبد بـ يحقك وهق - الؿَجرب

 بف. أفاده الؿحؼؼ.  يعترب: الدارقطـل بلس، وقال بف لقس: طدي وابـ

 (. 171(، ومسؾؿ يف صحقحف )4771أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)
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  َرُسقُل 
ِ
ُفؿَّ َولَِقَدْيِف َفاْغِػرْ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  .(1)«الؾَّ

 حهِ ايصال٠ ع٢ً قاتٌ ْؿط٘:  

 وُيصؾك طؾك قاتؾ كػسف طؾك الصحقح لحاجتف إلك الشػاطة.

 »بـ سؿرة:  وأما ما جاء يف مسؾؿ مـ حديث جابر
َّ

َجاُءوُه بَِرُجٍؾ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِل

 .(2)«َقَتَؾ َكْػَسُف بَِؿَشاقَِص، َفَؾْؿ ُيَصؾِّ َطَؾْقفِ 

فُقحؿؾ طؾك الزجر، أو طؾك ترك أهؾ الشلن الصالة طؾك مثؾ هذا العاصل، 

 لؾزجر طـ هذا الػعؾ الؼبقح.

وإٓ ففق مـ أصحاب الؽبائر، ومؿـ يحتاج إلك آستغػار، والدطاء لف، 

 وُيؼَبر يف مؼابر الؿسؾؿقـ.وهؽذا ُيغسؾ، وُيؽػـ، 

 حهِ قتٌ ايٛايد يٛيدٙ خٛف ايؿكس:  

  كبقرة مـ كبائر الذكقب لحديث: َطْبدِ 
ِ
 -َأْو ُسئَِؾ  -َسَلْلُت »َقاَل:  ڤاهلل

  َرُسقُل 
ِ
ْكِب ِطـْدَ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  َأْكَبُر، َقاَل:  : َأيُّ الذَّ

ِ
ا َوُهَق َخَؾَؼَؽ »اهلل ِف كِدًّ  «َأْن َتْجَعَؾ لِؾَّ

؟ َقاَل:   .(3)«ُثؿَّ َأْن َتْؼُتَؾ َوَلَدَك َخْشَقَة َأْن َيْطَعَؿ َمَعَؽ »ُقْؾُت: ُثؿَّ َأيٌّ

 .[31]اإلسراء:  ﴾چ چ چ چ ڇڇ﴿: اهلل  وقبؾ ذلؽ ققل

 .[1، 1]التؽقير:  ﴾ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ﴿وققلف تعالك: 

 إٓ أن قاتؾ آبـ ٓ ُيؼتؾ بف طـد الجؿفقر، وهذا ققلفؿ فقؿـ قتؾ طبده. 

وذهب مالؽ يف ققٍل لف إذا ثبت أن الرجؾ قتؾ ولده، أو طبده، مع قصد هذا 

أخرجف  «ٓ يؼتؾ والد بقلده»الػعؾ، وتتبعف فنكف ُيؼتؾ بف، لؽـ قد جاء الـص: 
                                                                                       

 (. 117أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (1)

 (. 171أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (2)

 (. 17(، ومسؾؿ يف صحقحف )5577أخرجف البخاري يف صحقحف ) (3)
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 ( ولف صرق.357أحؿد )

 ويـبغل يف حؾ مشاكؾ الؼتؾ، أن اإلكسان يسؾؽ ثًلثة مذاهب: 

 صؾب العػق: إول: 

  ُرفَِع إَِلك َرُسقلِ  َما» ملسو هيلع هللا ىلصإن كان الؼاتؾ مؿـ يستحؼ العػق، ٕن الـبل 
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

َّٓ َأَمَر فِقِف بِاْلَعْػقِ  ٌء فِقِف اْلِؼَصاُص، إِ
ْ

 .ڤ، طـ أكس (1)«َشل

 قد فعؾ ذلؽ. ملسو هيلع هللا ىلصإذ أن الـبل السعل بالصؾح بالدية، الثاين: 

 إذا أبقا فالؼصاص يف قتؾ العؿد.الثالث: 

ا شبف العؿد، والخطل، فؾقس لف إٓ الدية.  وَأمَّ

 إكؿا هل يف حؼ قتؾ الخطل.وكػارة الؼتؾ: 

ر بصقام  ا قاتؾ العؿد فذكبف أطظؿ مـ أن ُيؽػَّ وهذا هق ضاهر الؼرآن، وَأمَّ

 شفريـ متتابعقـ.

 الؼاتؾ هؾ يسؼط طـف الحؼ؟إذا أققؿ الحد طؾك 

 وإذا ُأققؿ الحد طؾك الؼاتؾ، ٓ مماخذة طؾقف يقم الؼقامة، طؾك الصحقح.

مع أن الشقخ ابـ طثقؿقـ، يف جؿع مـ أهؾ العؾؿ ذهبقا إلك أن الحؼقق 

 الؿتعؾؼة بؼتؾ الـػس ثالثة: 

 اهلل ويسؼط بالتقبة. حؼإول: 

 الؼصاص.حؼ القرثة ويسؼط بالدية، أو الثاين: 

 حؼ الؿؼتقل، يلخذه يقم الؼقامة.الثالث: 
                                                                                       

، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام (3713) (، وابـ ماجف5715(، والـسائل )5517أبق داود ) أخرجف (1)

 . هذا حديث صحقح: (، وقال فقف31برقؿ ) القادطل 
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والذي يظفر إكؿا هؿا حؼان، لحديث طبادة ابـ الصامت، يف الصحقحقـ: 

« 
ِّ

َٓ فِل َمْجؾٍِس َفَؼاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل ُكـَّا ِطـَْد الـَّبِل  َشْقًئا َو
ِ
َٓ ُتْشرُِكقا بِاهَّلل َبايُِعقكِل َطَؾك َأْن 

َٓ َتْزُكقا َيَة ُكؾََّفا َوقَ  َتْسرُِققا َو ْٔ ـْ َوَفك ِمـُْؽْؿ َفَلْجُرُه َطَؾكَرَأ َهِذِه ا ـْ َأَصاَب  َفَؿ  َوَم
ِ
اهَّلل

ـْ َذلَِؽ َشْقًئا َفَسَتَرهُ  ـْ َأَصاَب ِم اَرُتُف َوَم ـْ َذلَِؽ َشْقًئا َفُعقِقَب بِِف َفُفَق َكػَّ اهَّللُ َطَؾْقِف إِْن  ِم

َبفُ   .(1)«َشاَء َغَػَر َلُف َوإِْن َشاَء َطذَّ

  َقاَل َرُسقُل : »ڤوحديث طؾل ابـ أبل صالب 
ِ
ْكَقا : ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ـْ َأْذَكَب فِل الدُّ َم

ـْ َأْذَكَب َذْكًبا ِفل  ـْ َأْن ُيَثـَِّل ُطُؼقَبَتُف َطَؾك َطْبِدِه، َوَم َذْكًبا، َفُعقِقَب بِِف، َفاهَّللُ َأْطَدُل ِم

ْكَقا، َفَسَترَ  ـْ َأْن َيُعقَد فِل َشْلٍء َقْد َطَػا َطـْفُ اهَّللُ َطَؾْقِف، َوَطَػا  الدُّ  . (2)«َطـُْف، َفاهَّللُ َأْكَرُم ِم

فنذا صدق يف تقبتف، وأدى ما يجب طؾقف إما بالؼصاص، أو الدية، سؼط طـف 

 الحؼ، والحؿد هلل.

ـْ َأبِل  إٓ أن الؼاتؾ قد ُيضقَّؼ طؾقف، وٓ يستطقع التقبة إٓ أن يشاء اهلل، فَع

ْرَداِء  ـْ َرُسقلِ ڤالدَّ   ، َط
ِ
ـُ ُمْعـًِؼا َصالًِحا، َما َلْؿ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َٓ َيَزاُل اْلُؿْمِم

َح   ، َرَواُه َأُبق َداُوَد.(3)«ُيِصْب َدًما َحَراًما، َفنَِذا َأَصاَب َدًما َحَراًما َبؾَّ

 أي ُضقؼ طؾقف.ومعـك َبؾََّح: 

ـَ اْلَجـَِّة، َوُهَق َيَرى َباَبَفا، »قال:  ڤوطـ جـدب  ـَ َأَحِدُكْؿ َوَبْق َـّ َبْق ٓ َيُحقَل
                                                                                       

 (. 1771(، ومسؾؿ يف صحقحف )7715أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)

، (513) والبزار (،3737) والرتمذي (،3775) ماجف ، وابـ(774) مسـدهيف  أحؿدأخرجف  (2)

 مسـد» يف ، والؼضاطل5/311و 3/554 (، والحاكؿ3/314) والدارقطـل (،57« )الصغقر» يف والطرباين

يف الضعقػة  ، وقال اإلمام إلباين (5113) (، والبغقي1/331والبقفؼل ) (،473« )الشفاب

مختؾط، وضعػف يف ســ  ؛ مدلس - السبقعل وهق - إسحاق أبا أن مسؾؿ؛ إٓ رجال ثؼات رجالف: (5737)

 . (774) الـضقر ابـ ماجف. الروض

  (1743 .)، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل (5377أخرجف أبق داود يف ســف ) (3)
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فِ  ـْ َدِم اْمرٍئ ُمْسِؾٍؿ، َأْهَراَقُف بَِغْقرِ ِحؾِّ  .(1)«ِمْؾُء َكػٍّ ِم

أطظؿ  طؾك قتؾ الؿسؾؿ بغقر حؼ أكف مـ أفعال الؽػار، فػل ملسو هيلع هللا ىلصوقد حؽؿ الـبل 

 
ُّ

َفنِنَّ ِدَماَءُكْؿ َوَأْمَقاَلُؽْؿ َوَأْطَراَضُؽْؿ، َطَؾْقُؽْؿ »: ملسو هيلع هللا ىلصالؿقاصـ يف طرفات، قال الـَّبِل

اِهُد ِمـُْؽُؿ الَغائَِب   .«َحَراٌم، َكُحْرَمِة َيْقِمُؽْؿ َهَذا، فِل َشْفرُِكْؿ َهَذا، َأَٓ لِقَُبؾِِّغ الشَّ

، متػؼ طؾقف، وفقف:  «َأَٓ َهْؾ َبؾَّْغُت » ـِ َتْق ضرب ي أٓ ٓ ترجعقا بعدي كػاراً »َمرَّ

 .«بعضؽؿ رقاب بعض

فحرم التؼاصع، إسباب والقسائؾ الؿقصؾة إلك الؼتؾ:  ملسو هيلع هللا ىلصوقد حرم الـبل 

َـّ »: ڤوالتدابر والتحاسد، فػل حديث أبل هريرة  ، فنن الظ َـّ إِيَّاُكْؿ والظَّ

ُسقا، َوَٓ َتـَاَجُشقا، َوَٓ  ُسقا َوَٓ َتَجسَّ ُسقا، وٓ َتجسَّ أكذب الحديث، وٓ تَحسَّ

 إِْخَقاًكا ُدوا، َوَٓ َتَباَغُضقا، َوَٓ َتَداَبُروا، َوُكقُكقا ِطَبادَ َتَحاَس 
ِ
 ، متػؼ طؾقف.(2)«اهَّلل

ـْ َجابِرٍ  ، فَع ًٓ  : »ڤوهنك طـ تـاول السالح مسؾق
َّ

َكَفك َأْن  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِل

 ًٓ ْقُػ َمْسُؾق  ، أخرجف أبق داود.(3)«ُيَتَعاَصك السَّ
                                                                                       

 / 171/ 3« )الؽبقر الؿعجؿ» يف الطرباينأخرجف (: 3371يف الصحقحة ) قال اإلمام إلباين  (1)

 شعب» يف ، والبقفؼل(1/334/1517« )إوسط الؿعجؿ»و ،- الجحدري كامؾ أبل طـ( 1773

مرفقطًا،  طقاكة أبل طـ كامؾ أبق رواه وكذلؽ»: وقال ،- ، والسقاق لؾبقفؼل(5/357/4347« )اإليؿان

 رجال ، ورجالف«الؽبقر»، و«إوسط» يف الطرباين رواه» (7/317): الفقثؿل وقال«! مقققف والصحقح

 طقاكة وأبق: ثؿ قال«. ثؼات الطرباين، ورواتف رواه» (3/373) الؿـذري ققل مـ أدق وهذا(«. الصحقح)

 قد لؽـف - البصري وهق - الحسـ طـعـة لقٓ صحقح إسـاد فققف؛ ففق مـ الشقخقـ، وكذلؽ رجال مـ ثؼة

 الذي سقؿا أن قبقلفا، وٓ يجب زيادة الرفع بالققػ؛ ٕن إلطاللف وجف صريؼف، فال غقر مـ مرفقطًا صح

 الجريري.  إياس بـ سعقد اختؾط، وهق كان أوقػف

 (. 3473(، ومسؾؿ يف صحقحف )7775أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)

يف صحقح أبل داود  (، وصححف اإلمام إلباين 3173، الرتمذي )(3411)أبق داود أخرجف  (3)

شرصف،  طؾك الحاكؿ صححف مسؾؿ، وقد شرط طؾك صحقح، وإسـاده ( وقال فقف: حديث3331إم برقؿ )

 الذهبل.  ووافؼف
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ـْ حؿؾ السالح يقم العقد، وطـ  وهنك طـ حؿؾ السالح يف الحرم، َوَط

ـْ َأَشاَر إَِلك َأِخقِف بَِحِديَدٍة، َفنِنَّ اْلَؿًَلئَِؽَة َتْؾَعـُُف »اإلشارة بالسالح إلك الؿسؾؿ:  َم

فِ  َبِقِف َوُأمِّ ِٕ بل ، إلك غقر ذلؽ مؿا ذكرتف يف كتا(1)«َحتَّك َيَدَطُف، َوإِْن َكاَن َأَخاُه 

 أحؽام الـػس الؿعصقمة واهلل أطؾؿ.

 

 

  

                                                                                       

 . ڤ، مـ حديث أبل هريرة (3717أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (1)



 
18 

 

  5/جإفــادة ذوي األفهـــام بشسح عمدة األحكام

 

 

 ال حيٌ دّ اَسئ َطًِ »رحدٜح: 

 د ...«اهلل ٜػٗد إٔ ال إي٘ إال

 

ـْ َطْبدِ  - 243   )َط
ِ
ـِ َمْسُعقٍد  اهَّلل   َقاَل: َقاَل َرُسقُل  ڤْب

ِ
ٓ َيِحؾُّ َدُم ملسو هيلع هللا ىلص: »اهَّلل

اهَّلل إَّٓ بِنِْحَدى َثًلٍث: الثَّقُِّب  َوَأكِّل َرُسقُل اهَّللُ  اْمرٍِئ ُمْسِؾٍؿ َيْشَفُد َأْن ٓ إَلَف إَِّٓ 

اكِل، َوالـَّْػُس بِالـَّْػِس، َوالتَّاِرُك لِِديـِِف اْلُؿَػاِرُق لِْؾَجَؿاَطةِ   (.(1)«الزَّ

اكِل: الؿتزوُج الزاين.  الثَّقُِّب الزَّ

l : 

أن هذا حديٌث طظقؿ، فقف بقان حرمة دم الؿسؾؿقـ، وساقف الؿصـػ لبقان 

إصؾ تحريؿ قتؾ الـػس الؿعصقمة، وٓ يباح ذلؽ إٓ يف مقاصـ طؾك ما يليت 

 اهلل تعالك. إن شاء

أي يحرم سػؽ دم الؿسؾؿ رجالً كان أو «: ٓ َيِحؾُّ َدُم اْمِرٍئ ُمْسِؾؿٍ »قْلُ: 

 امرأة حرًا أو طبدًا.

 أن سػؽ الدماء حرام بالؽتاب والسـة، وٓ يجقز أن ُيسػؽ دٌم إّٓفُٔ: 

 .اهلل  بنذن

 خرج بف دم الؽافر الحربل فال حرمة لف.«: امرئ مسؾؿ»قْلُ: 

لقلل إمر بسػؽ دمف مجؿقطة، مـفؿ ثالثة ُذكروا يف  اهلل  ومؿـ أذن
                                                                                       

 (. 1777(، ومسؾؿ يف صحقحف )7171أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)
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 هذا الحديث، ومـفؿ مـ ذكر يف أحاديث أخرى: 

 ذنس َٔ جيٛش قتًِٗ:  

، ويف حديث «التارك لديـف الؿػارق لؾجؿاطة»: ملسو هيلع هللا ىلصلؼقل الـبل الؿرتد:  - 1

 .(1)«مـ بدل ديـف فاقتؾقه»: ڤابـ طباس 

 .«َوالـَّْػُس بِالـَّْػسِ »لؿا يف هذا الحديث: الؼاتؾ:  - 2

 .[54]الؿائدة:  ﴾﮲ ﮳﴿وققلف تعالك: 

فنكف ُيرَجؿ  «والثقب الزاين»يف هذا الحديث:  ملسو هيلع هللا ىلصلؼقلف الزاين الؿحصـ:  - 3

 اهلل. أمر بذلؽ كؿا يليت يف الحدود إن شاء ملسو هيلع هللا ىلصحتك يؿقت ٕن الـبل 

 مـ ترك الػرائض،  - 4
َ

ـِ ُطَؿَر َرِضل ـِ اْب اهلُل َتَعاَلك  و أبك الؼبقل لفا فَع

  َطـُْفَؿا َأنَّ َرُسقَل 
ِ
َٓ إِلََف »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُأِمْرُت َأْن ُأَقاتَِؾ الـَّاَس َحتَّك َيْشَفُدوا َأْن 

 َّٓ ًدا َرُسقُل اهَّللُ، َوَأنَّ مُ  إِ َكاَة، َفنَِذا َفَعُؾقا َذلَِؽ،  َحؿَّ ًَلَة، َوُيْمُتقا الزَّ ، َوُيِؼقُؿقا الصَّ
ِ
اهَّلل

ْسًَلِم، َوِحَساُبُفْؿ َطَؾك َّٓ بَِحؼِّ اإْلِ  َتَعاَلك َطَصُؿقا ِمـِّل ِدَماَءُهْؿ َوَأْمَقاَلُفْؿ، إِ
ِ
، (2)«اهَّلل

 َرَواُه اْلُبَخاِريُّ َوُمْسؾٌِؿ.

  فػل حديث َأبِل ُهَرْيَرَة َقاَل: َجاَء َرُجٌؾ إَِلك َرُسقلِ الصائؾ:  - 5
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

، َأَرَأْيَت إِْن َجاَء َرُجٌؾ ُيِريُد َأْخَذ َمالِل ؟ َقاَل:  َفَؼاَل: َيا َرُسقَل 
ِ
. َفًَل ُتْعطِِف َماَلَؽ »اهلل

. َفَلْكَت َشِفقٌد : َأَرَأْيَت إِْن َقَتَؾـِل ؟ َقاَل: ؟ َقاَل  َقاتِْؾفُ َقاَل: َأَرَأْيَت إِْن َقاَتَؾـِل ؟ َقاَل: 

ل الـَّارِ َقاَل: َأَرَأْيَت إِْن َقَتْؾُتُف ؟ 
 .(3)«َقاَل ُهَق فِ

  اهلل إن تاب إلك ملسو هيلع هللا ىلصوساب الـبل اهَّلل إذا لؿ يتب: فنكف يُْؼتَؾ ردة،  ساب - 6
                                                                                       

 . (3717أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)

 (. 33(، ومسؾؿ يف صحقحف )34أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)

 (. 157أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (3)
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 ٓ يجقز التـازل طـ حؼف. ملسو هيلع هللا ىلصُيؼتؾ حًدا، وإن لؿ يتب قتؾ ردة، ٕن الـبل 

 »فػل حديث ابـ طباس: 
َّ

َوَتَؼُع فِقِف  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َأْطَؿك َكاَكْت َلُف ُأمُّ َوَلٍد َتْشُتُؿ الـَّبِل

ا َكاَكْت َذاَت َلْقَؾٍة َجَعَؾْت َتَؼُع فِل  َفَقـَْفاَها َفاَل َتـَْتِفل َوَيْزُجُرَها َفاَل َتـَْزِجُر َقاَل َفَؾؿَّ

 
ِّ

ـَ  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِل َوَتْشُتُؿُف َفَلَخَذ اْلِؿْغَقَل َفَقَضَعُف فِل َبْطـَِفا َواتََّؽَل َطَؾْقَفا َفَؼَتَؾَفا َفَقَقَع َبْق

ا َأْصَبَح ُذكَِر َذلَِؽ لَِرُسقلِ  ِم َفَؾؿَّ   ِرْجَؾْقَفا صِْػٌؾ َفَؾطََّخْت َما ُهـَاَك بِالدَّ
ِ
َفَجَؿَع  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

َّٓ َقامَ  اهَّللَ  َأْكُشُد الـَّاَس َفَؼاَل  َْطَؿك َيَتَخطَّك  َرُجًًل َفَعَؾ َما َفَعَؾ لِل َطَؾْقِف َحؼٌّ إِ ْٕ َفَؼاَم ا

 
ِّ

ـَ َيَدْي الـَّبِل  َأَكا َصاِحُبَفا  َفَؼاَل َيا َرُسقَل  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّاَس َوُهَق َيَتَزْلَزُل َحتَّك َقَعَد َبْق
ِ
اهلل

َتـَْتِفل َوَأْزُجُرَها َفاَل َتـَْزِجُر َولِل مِـَْفا اْبـَاِن  َكاَكْت َتْشُتُؿَؽ َوَتَؼُع فِقَؽ َفَلْكَفاَها َفاَل 

ا َكاَن اْلَباِرَحَة َجَعَؾْت َتْشُتُؿَؽ َوَتَؼُع فِقَؽ  ـِ َوَكاَكْت بِل َرفِقَؼًة َفَؾؿَّ ْمُلَمَتْق مِْثُؾ الؾُّ

  َفَلَخْذُت اْلِؿْغَقَل َفَقَضْعُتُف فِل َبْطـَِفا َواتََّؽْلُت َطَؾْقَفا َحتَّك
ُّ

َٓ  ملسو هيلع هللا ىلصَقَتْؾُتَفا َفَؼاَل الـَّبِل َأ

 .(1)«اْشَفُدوا َأنَّ َدَمَفا َهَدرٌ 

فؼد قتؾف جـدب وحػصة، وأمر بؼتؾف طؿر، فثبت قتؾف طـ ثالثة الساحر:  - 7

وأقرهؿ الصحابة، وهذا كاإلجؿاع ٕن الساحر فاسد، مػسد،  ڤمـ الصحابة 

 فاسٌد يف كػسف مػسٌد لغقره.

اهلل طؾقفؿ طؾك قتؾف، وإن اختؾػقا  اتػؼ الصحابة رضقانفؼد الؾقصل:  - 8

يف كقػقة قتؾف، فؼال بعضفؿ: يرمك مـ أطؾك شاهؼ، وقال بعضفؿ: ُيحرق، وقال 

 بعضفؿ: ُيرَجؿ كؿا ُيرَجؿ الزاين، وقال بعضفؿ: ُيؼتؾ بالسقػ.

 بؼقم لقط. اهلل  والجؿفقر طؾك أكف ُيرمل مـ أطؾك شاهؼ، كؿا فعؾ
                                                                                       

  (، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل5777، والـسائل )(5371أخرجف أبق داود يف ســف ) (1)

(774 .) 
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ـْ َأَتاُكْؿ َوَأْمُرُكْؿ َجِؿقٌع َطَؾك »: ملسو هيلع هللا ىلصلؼقل الـبل جؿاطة، الؿػارق لؾ -9 َم

َق َجَؿاَطَتُؽْؿ َفاْقُتُؾقهُ   أخرجف مسؾؿ.(1)«َرُجٍؾ َواِحٍد ُيرِيُد َأْن َيُشؼَّ َطَصاُكْؿ َأْو ُيَػرِّ

ـِ َفاْقُتُؾقا »ِ: ملسو هيلع هللا ىلصقال الـبل مـ بقيع لف مع وجقد إماٍم،  -11 َذا ُبقيَِع لَِخِؾقَػَتْق

ِخَر ِمـُْفَؿا ْٔ  أخرجف مسؾؿ. (2)«ا

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ﴿: اهلل  لؼقلقاصع الطريؼ:  -11

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

ک ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

 .[33]الؿائدة:  ﴾ں

ـْ َشرَِب الَْخْؿَر َفاْجؾُِدوُه،»فؼد جاء فقف أحاديث: شارب الخؿر الؿستحؾ:  -12  َم

 .(3)«َفنِْن َطاَد َفاْجِؾُدوُه َفنِْن َطاَد َفاْجِؾُدوُه َفنِْن َطاَد َفاْقُتُؾقهُ 

وهق حديٌث ثابٌت  -اهلل طؾقفؿ  رضقان -جاء طـ معاوية َوطـ غقره 

 صحقح، إٓ أكف ُيحؿؾ طؾك الؿستحؾ، أو ُيحؿؾ طؾك أن الحديث مـسقخ.

قد جؾد يف الخؿر  ملسو هيلع هللا ىلصويجقز لقلل إمر أن يؼتؾف تعزيًرا ٓ حًدا، ٕن الـبل 

 .ڤ بالجريد، والـعال، وجؾد أبق بؽر، وجؾد طؿر ثؿاكقـ

 اهلل تعالك. طؾك ما يليت يف الحدود إن شاءمـ وقع طؾك ذات محرم:  - 13
                                                                                       

 (. 1143أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (1)

 . ڤ، مـ حديث أبل سعقد الخدري (1143أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (2)

ِريدُ  اْلَحِديَث  َهَذا َرَوى: َداُودَ  َأُبق ، وَقاَل (5514) أبق داودأخرجف  (3) ـُ  الشَّ ـُ  ُسَقْيٍد، َوُشَرْحبِقُؾ  ْب َأْوٍس،  ْب

  َوَطبْدُ 
ِ
ـُ  اهلل   َطْؿٍرو، َوَطبْدُ  ْب

ِ
ـُ  اهلل ، َوَأبُق ُغَطقٍْػ  ُطَؿَر، َوَأُبق ْب ـُ  َسَؾَؿةَ  اْلؽِـِْديُّ ـْ  َطْبدِ  ْب ، َط ـِ ْحَؿ  ،ڤُهَرْيَرَة،  َأبِل الرَّ

(، 1111برقؿ ) يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل  ڤ(، وحديث معاوية 4771والـسائل )

 يف التل بشقر بـ الـعقؿان قصة بدلقؾ الؼتؾ يف مـسقخ حسـ، وهق حديث هذا: طبدالرحؿـ أبق وقال

 . الصحقح
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 وُيعؾؿ الؼتؾ بلمقٍر: 

 وسقليت دلقؾف.و هق سقد إدلة كؿا يؼقلقن آطتراف، إول: 

 وٓ مدخؾ فقف لشفادة الـساء.الشفقد، الثاين: 

 . اهلل شاء إن حؽؿفا، يف الؽالم وتحؼقؼ فقفا الؼقل وسقليت الؼسامة، الثالث:
 «: ٓ َيِحؾُّ َدمُ »قْلُ: 

ُف َلْقَس لِل َتْحرِيُؿ َما »يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ٕن الـبل  والذي يحؾ و ُيحرم هق إِكَّ

 .(1)«َوَلؽِـََّفا َشَجَرٌة َأْكَرُه ِريَحَفااهَّللُ لِل  َأَحؾَّ 

خرج بف غقر الؿسؾؿقـ، ومع ذلؽ قد دلت إدلة، «: اْمرٍِئ ُمْسِؾؿٍ »قْلُ: 

ـْ َقَتَؾ ُمَعاَهًدا َلْؿ َيرِْح َرائَِحَة الَجـَِّة، »: ملسو هيلع هللا ىلصطؾك تحريؿ قتؾ الذمل، قال الـبل  َم

ـْ َمِسقَرِة  ـَ َطاًماَوإِنَّ ِريَحَفا ُتقَجُد ِم  ، وهؽذا الؿستلَمـ.(2)«َأْرَبِعق

أتك بؽؾؿة التقحقد التل هل مبدأ دخقل يف «: اهَّللُ  َيْشَفُد َأْن ٓ إَلَف إَِّٓ »قْلُ: 

َد »: ملسو هيلع هللا ىلصاإلسالم قال الـبل  ـْ َوحَّ ـْ ُدونِ  اهَّللَ، َوَكَػَر بَِؿا ُيْعَبُد  َم َم َماُلُف َوَدُمُف  ِم  ُحرِّ
ِ
اهَّلل

  َوِحَساُبُف َطَؾك
ِ
 .(3)«اهَّلل

َّٓ »: ملسو هيلع هللا ىلصولؼقلف  َٓ إَِلَف إِ اهَّللُ، َفنَِذا َقاُلقَها،  ُأِمْرُت َأْن ُأَقاتَِؾ الـَّاَس َحتَّك َيُؼقُلقا: 

َفا َّٓ بَِحؼِّ  .(4)«َطَصُؿقا ِمـِّل ِدَماَءُهْؿ َوَأْمَقاَلُفْؿ، إِ

: َبَعَثـَا َرُسقُل  ويف حديث أسامة، وجابر َٓ   بـ سؿرة، َقا
ِ
إِلك اْلُحَرَقِة  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

                                                                                       

 . ڤ، مـ حديث أبل سعقد الخدري (474أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (1)

 (. 3177يف صحقحف ) البخاريأخرجف  (2)

بـ  وهق صارق -طـ أبقف  -وهق سعد  -(، مـ حديث أبل مالؽ إشجعل 33مسؾؿ يف صحقحف )أخرجف  (3)

 . ڤأشقؿ 

 . ڤ، مـ حديث ابـ طؿر (33(، ومسؾؿ يف صحقحف )34أخرجف البخاري يف صحقحف ) (4)
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ـَ إَْكصاِر َرُجاًل مِـُْفْؿ، َفَؾّؿا 
َفَصبَّْحـَا اْلَؼْقَم َفَفَزْمـَاُهْؿ، َوَلِحْؼُت َأَكا َوَرُجٌؾ مِ

 َّٓ َٓ إِلَف إِ اهلُل، َفَؽػَّ إَْكصاِريُّ َطـُْف، َوَصَعـُْتُف بُِرْمحل َحّتك َقَتْؾُتُف؛ َفَؾّؿا  َغِشقـَاُه َقاَل 

 َقِدْمـَا، 
َّ

اهَّللُ، ُقْؾُت َكاَن  يا ُأساَمُة َأَقَتْؾَتُف َبْعَدما َقاَل ٓ إِلَف إَِّٓ »َفؼاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَبَؾَغ الـَّبِل

ـْ َأْسَؾْؿُت َقْبَؾ َذلَِؽ اْلَقْقمِ  ُرها َحّتك َتَؿـَّْقُت َأّكل َلْؿ َأُك ًذا: َفؿا َزاَل ُيَؽرِّ  .(1)«ُمَتَعقِّ

اَلِح، َقاَل:  َرُسقَل َقاَل: ُقْؾُت: َيا ِويْف ِرَواَية:  ـَ السِّ
، إِكََّؿا َقاَلَفا َخْقًفا مِ

ِ
َأَفًَل »اهلل

؟ َٓ ـْ َقْؾبِِف َحتَّك َتْعَؾَؿ َأَقاَلَفا َأْم   .(2)«َشَؼْؼَت َط

تـػع صاحبفا ابتداًء، ثؿ لقلل إمر أن يـظر فنن «: اهَّلل ٓ إلف إٓ»ّقْلُ: 

هق مـ لقازمفا وإٓ فنكف ُيْؼَتؾ استؼام طؾقف، وطؾك ما تضؿـتف هذه الؽؾؿة، وما 

اهلل، ويشفدون أن  كؿا تؼدمت إدلة يف جقاز قتؾ ُأكاٍس يؼقلقن ٓ إلف إٓ

 اهلل، ومعـك الحديث أكف ٓ يجقز قتؾ مـ تقؼـ إسالمف إٓ بحٍؼ. محؿًدا رسقل

اهلل إلك الـاس كافة  أي ويشفد أن محؿًدا رسقل«: اهَّلل َوَأكِّل َرُسقُل »قْلُ: 

اهلل:  بؿا دطل إلقف، ولذلؽ يؼقل العؾؿاء يف معـك شفادة أن محؿًدا رسقل ويؼر

صاطتف يف ما أمر وتصديؼف يف ما أخرب وآكتفاء طؿا هنك طـف وزجر وأن ٓ 

اهلل، وأن محؿًدا  اهلل إٓ بؿا شرع، و فقف فضقؾة شفادة أن ٓ إلف إٓ يعبد

 طـ أخر. اهلل، وأهنؿا أخقان قريـان ٓ ُيجزئ أحدهؿا رسقل

، ولؿ «اهَّلل طصؿ مالف، ودمف مـ قال ٓ إلف إٓ»وإذا وجدت يف بعض إحاديث: 

اهلل،  ، فؾقس معـك ذلؽ أكف ُيجزئ اإلكسان شفادة أن ٓ إلف إٓملسو هيلع هللا ىلصتجد محؿًدا 

 اهلل  فنن وتدخؾف يف اإلسالم وإكؿا ُذكر إشفر الذي يدخؾ تحتف غقره، وإٓ
                                                                                       

 (. 17(، ومسؾؿ يف صحقحف )5371أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)

 (. 17أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (2)
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﮳ ﴿يؼقل:   ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ﮲ 

 .[5-1]الشرح:  ﴾﮵ ﮴

وهذا لقس طؾك الحصر، وإكؿا هق طؾك أشفر ما «: إَّٓ بِنِْحَدى َثًلٍث »قْلُ: 

ُيؼتؾ بف اإلكسان، وإٓ فؼد تؼدم ذكر مجؿقطة، مؿـ يجقز قتؾفؿ وقد ذكرهتؿ يف 

 « .أحؽام سػؽ الدم الؿعصقمة»كتابل: 

اكِل»قْلُ:  يدخؾ فقف مـ تزوج بعؼد صحقح مـ الرجال والـساء «: الثَّقُِّب الزَّ

و وقع مـف الزكا بعد ذلؽ سقاًء كان زكاه تحت طصؿتف أو كان زكاه وبعد أن 

والشقخ )الؿـسقخ لػًظا:  اهلل  صؾؼفا، فؿـ فعؾ ذلؽ فحده الرجؿ لؼقل

 .(والشقخة إن زكقا فارجؿقهؿا البتة

َلَؼْد َخِشقُت َأْن َيُطقَل بِالـَّاِس َزَماٌن َحتَّك »خطقًبا وقال:  ڤوقد قام طؿر  

ْجَؿ فِل كِتَاِب  َٓ َكِجُد الرَّ  َفقَِضؾُّقا بَِتْرِك َفِريَضٍة َأكَْزَلَفا َيُؼقَل َقائٌِؾ 
ِ
َٓ َوإِنَّ  اهلل اهلُل َأ

ـَ إَِذا َقاَمْت الْ  ـْ َزَكك َوَقْد َأْحَص ْجَؿ َحؼٌّ َطَؾك َم ْطتَِراُف الرَّ
ِ

َُة َأْو َكاَن اْلَحَبُؾ َأْو آ ، «َبقِـّ

َٓ َوَقْد  -َقاَل ُسْػقَاُن: َكَذا َحِػْظُت    َرَجَؿ َرُسقُل »َأ
ِ
 .(1)«َوَرَجْؿـَا بَْعَدهُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

 اهلل تعالك. وسقليت الؽالم طؾك هذه الؿسائؾ يف باب الحدود إن شاء

، ورجؿ ڤ، والؿرأة الغامدية ڤ ماطًزا ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  وقد رجؿ رسقل 

 يفقدي ويفقدية زكقا.

يراد بف الؼصاص بشرصف يعـل مـ قتؾ مسؾًؿا «: َوالـَّْػُس بِالـَّْػسِ »قْلُ: 

 متعؿدا ُقتِؾ بف، ما لؿ يؽـ ولًدا، أو طبًدا لسقده.

فال ُيؼتؾ الؿسؾؿ بالؽافر يف ققل جؿاهقر أهؾ العؾؿ ٓ يؼتؾ الؿسؾؿ بالؽافر: 
                                                                                       

 (. 7131أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)
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 .(1)«ٓ ُيؼتؾ ُمسؾؿ بؽافر» :ملسو هيلع هللا ىلصلؼقل الـبل 

وإن قتؾف متعؿًدا وإكؿا فقف الدية، و طؾقف ذكٌب طظقؿ إذا قتؾف متعؿًدا وكان 

معاهًدا، أو ذمًقا، وقضك أبق يقسػ صاحب أبل حـقػة، بؼتؾ مسؾٍؿ قتؾ يفقدًيا 

 فؼام طؾقف شعراء بغداد وقالقا: 

 يــــا قاتـــــؾ الؿســــــــؾؿ بالؽـــــــافر

 

 كالجائــــــرجـــــرت ومـــــا العـــــادل  

ـــــداد وأصراففــــــا  ــــا مـــــ ببغــــ  ي

 

ــــــر  ــــــاس أو شاط ـــــاء الـ ــــــ طؾؿ  م

 اســـترجعقا وابؽـــقا طــــؾك ديــــؽؿ 

 

ــــــــر  ـــــــإجر لؾصاب  واصـــــــطبروا ف

 جـــــار طؾـــك الـــديـ أبـــق يقســــػ 

 

 بؼتــــــــــــؾف الؿـــــــــــممـ بالؽـــــــــافر 

فعـد ذلؽ تراجع طـ الحؽؿ، لؽـ لؿ يرتاجع طـ الؿذهب، وإكؿا صعـ يف  

 والصحقح أن الؿسؾؿ ٓ ُيؼتؾ بالؽافر؛ ٕهنؿ ٓ تتؽافل دماءهؿ.الشفقد، 

 حهِ قتٌ احلس بايعبد، ٚايسدٌ باملسأ٠:  

ِه  لحديث َطْؿِرو ـْ َجدِّ ـْ َأبِقِف، َط ـِ ُشَعْقٍب، َط   ، َقاَل: َقاَل َرُسقُل ڤْب
ِ
اهلل

تِِفْؿ »: ملسو هيلع هللا ىلص َأْدَكاُهْؿ، َوُيِجقُر َطَؾْقِفْؿ َأْقَصاُهْؿ، اْلُؿْسِؾُؿقَن َتَتَؽاَفُل ِدَماُؤُهْؿ. َيْسَعك بِِذمَّ

 َٓ يِفْؿ َطَؾك َقاِطِدِهْؿ  ُهْؿ َطَؾك ُمْضِعِػِفْؿ، َوُمَتَسرِّ ـْ ِسَقاُهْؿ َيُردُّ ُمِشدُّ َوُهْؿ َيٌد َطَؾك َم

َٓ ُذو َطْفٍد فِل َطْفِدهِ  ـٌ بَِؽافِرٍ، َو  .(2)«ُيْؼَتُؾ ُمْمِم

بالحر  بالرجؾ، وُيؼتؾ الحر بالعبد، والعبدفُقؼتؾ الرجؾ بالؿرأة، والؿرأة 

 اهلل. طؾك الصحقح مـ أققال أهؾ العؾؿ طؾك ما يليت يف الحدود إن شاء
                                                                                       

 . ڤ، مـ حديث طؾل بـ أبل صالب (3757أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)

، وأخرجف ڤ(، مـ حديث طؾل بـ أبل صالب 5757، وأخرجف الـسائل )(3741)أبق داود أخرجف  (2)

وقال  (، لإلمام إلباين 3371، وهق يف اإلرواء )ڤ(، مـ حديث ابـ طباس 3713ابـ ماجف )

 . بعده الؽتاب يف أيت طؾل بحديث صحقح ولؽـف: فقف
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ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ﴿يعـل الؿرتد قال تعالك: «: َوالتَّاِرُك لِِديـِفِ »قْلُ: 

 .[45]الؿائدة:  ﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے

يؼقل  وهذا الؼائؾ لق كان يعؾؿ ماوإكؽ لتعجب حقـ تسؿع مـ يؼقل: ٓ ردة، 

 لؽػر هبذا الؼقل.

 بالؽتاب، والسـة، واإلجؿاع.ٕن الردة ثابتة: 

مـفا الؼقلل، والػعؾل وآطتؼادي، كؿا هق معؾقم لؿـ وأسباب الردة كثقرة: 

 درس كقاقض اإلسالم، ومـ كان طـده مبادئ العؾقم.

ـِ َطبَّاٍس »ؿ: حرقف ڤبـ أبل صالب  فالتارك لديـف ُيؼتؾ، فنن طؾل  :ڤقال اْب

  ، لَِؼْقِل َرُسقلِ «َلْق ُكـُْت َأكَا َما َحَرْقتُُفؿْ »
ِ
ُبقا بَِعَذاِب »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل   ٓ ُتَعذِّ

ِ
َوَلَؼَتْؾُتُفْؿ،  ،«اهَّلل

  لَِؼْقِل َرُسقلِ 
ِ
َل ِديـَُف َفاْقُتُؾقهُ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ـْ َبدَّ  أخرجف البخاري. (1)«َم

 ڤالؿرتديـ، وقتؾفؿ، فػل حديث َأَبل ُهَرْيَرَة  ڤوقد قاتؾ أبق بؽر 

 رسقل
َ

ا ُتُقفِّل   قال: َلؿَّ
ِ
َوَكَػَر مـ َكَػَر مـ اْلَعَرِب فؼال  ڤوكان أبق َبْؽٍر  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

  َكْقَػ ُتَؼاتُِؾ الـاس وقد قال رسقل ڤُطَؿُر 
ِ
ُأِمْرُت َأْن ُأَقاتَِؾ الـاس » ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

َٓ إَِلَف إٓ ِف َوِحَساُبُف  حتك َيُؼقُلقا  ـْ َقاَلَفا َفَؼْد َطَصَؿ ِمـِّل َماَلُف َوَكْػَسُف إٓ بَِحؼِّ اهَّلل َفَؿ

  طؾك
ِ
َكاَة َحؼُّ اْلَؿاِل « اهَّلل َكاِة فنن الزَّ اَلِة َوالزَّ َق بقـ الصَّ َـّ مـ َفرَّ َُقاتَِؾ َٕ فؼال واهلل 

وَكَفا إلك رسقل  ا واهلل لق َمـَُعقكِل َطـَاًقا َكاُكقا ُيَمدُّ
ِ
َلَؼاَتْؾُتُفْؿ طؾك َمـِْعَفا قال  ملسو هيلع هللا ىلصهلل

 ما هق إٓ َأْن قد َشَرَح  ڤُطَؿُر 
ِ
، (2)اْلَحؼُّ  َفَعَرْفُت َأكَّفُ  ڤاهلل َصْدَر أبل بَْؽٍر  َفَقاهلل

 أخرجف البخاري.
                                                                                       

 (. 3717أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)

 (. 37(، ومسؾؿ يف صحقحف )1577، 1311أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)
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اهلل ابـ مسعقد، بعض أصحاب بـل حـقػة لؿا جعؾقا يؼرأون  وقتؾ طبد

والخابزات خبزا، والالقؿات لؼؿا، وجعؾقا والطاحـات صحـًا، والعاجـات طجـا، 

ـْ َقْقسِ  ـِ َمْسُعقٍد،  يممـقا بؿسقؾؿة الؽذاب، فَع ـِ َأبِل َحاِزٍم، َقاَل: َجاَء َرُجٌؾ إَِلك اْب ْب

ـْ َمَساِجِد َبـِل َحـِقَػَة َفَسِؿْعتُُفْؿ َيْؼَرُءوَن َشقْئًا َلْؿ »َفَؼاَل: 
إِكِّل َمَرْرُت بَِؿْسِجٍد مِ

ْلفُ  قَِؿاِت َلْؼًؿا، َقاَل:  ُيـَزِّ اهلُل الطَّاِحـَاِت َصْحـًا، اْلَعاِجـَاِت َطْجـًا، اْلَخابَِزاِت َخْبًزا، الالَّ

اَحِة أَماَمُفْؿ َفَؼتََؾُف، َواْستَْؽَثَر اْلبَِؼقََّة، َفَؼاَل:  ـَ الـَّقَّ ـُ َمْسُعقٍد اْب َم اْب َٓ ُأْجِزُرُهُؿ اْلَقْقَم »َفَؼدَّ

ْقَطاَن، اِم َحتَّك َيْرُزَقُفؿُ  الشَّ  .(1)«اهلُل َتْقبًَة، َأْو ُيْػـِقَُفُؿ الطَّاُطقنُ  َسقُِّروُهْؿ إَِلك الشَّ

أي الؿػارق لجؿاطة الؿسؾؿقـ بخروجف «: اْلُؿَػاِرُق لِْؾَجَؿاَطةِ »قْلُ: 

طؾقفؿ، أو ببقعتف لغقر اإلمام إطظؿ لؾؿسؾؿقـ، أو بغقر ذلؽ مـ إوجف، ففق 

مرتد طـ اإلسالم بلي ردة كاكت، وكان خارجًا طـ جؿاطتفؿ فقجب طام يف كؾ 

 قتؾف إن لؿ يرجع إلك اإلسالم أو يرجع إلك جؿاطة الؿسؾؿقـ.

الخروج طـ جؿاطة الؿسؾؿقـ، وأمر بالسؿع، والطاطة  ملسو هيلع هللا ىلصوقد حرم الـبل 

يف العسر، والقسر، والؿـشط، والؿؽره، وطؾك أثرة وأن ٓ يـازع إمر أهؾف حتك 

امِِت َقاَل:  ُكْػًرا بقاًحا فػل حديث ُطَباَدةَ ُيرى  ـِ الصَّ   َباَيْعـَا َرُسقَل »ْب
ِ
َطَؾك  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

َْمَر َأْهَؾُف َوَأْن َكُؼقَم َأْو َكُؼقَل  ْٕ َٓ ُكـَاِزَع ا ْؿِع َوالطَّاَطِة فِل اْلَؿـَْشِط َواْلَؿْؽَرِه َوَأْن  السَّ

َٓ َكَخاُف فِ  ِئؿٍ  لبِاْلَحؼِّ َحْقُثَؿا ُكـَّا  َٓ  َلْقَمَة 
ِ
 ، أخرجف البخاري.(2)«اهلل

وأحاديث وجقب السؿع والطاطة وطدم الخروج طؾك أمراء الؿسؾؿقـ 

مستضقػة، فال يجقز الخروج لؿا يمدي إلقف مـ التبعات مـ كؼض البقعة، 
                                                                                       

 (133 ،)، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل (11771) مصـػفيف طبد الرزاق أخرجف  (1)

 هذا حديث صحقح. : وقال فقف

 (. 7111أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)
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وتؿزيؼ وحدة الؿسؾؿقـ وإضعاف ققهتؿ، وكسر شقكتفؿ، وما يـتج طـ ذلؽ 

إكػس وحصقل الشر العريض، ويف صحقح مسؾؿ يف مـ قطع السبؾ، وإزهاق 

 كتاب اإلمارة جؿؾة مـ إحاديث يف الباب، وباهلل التقفقؼ.

 

 

  



             

 29 القصاص كتاب
 

 

 أٍٚ َا ٜكط٢ بني ايٓاع »رحدٜح: 

 د...«ّٜٛ ايكٝا١َ يف ايدَا٤

 

ـْ َطْبدِ  - 344   )َط
ِ
ـِ َمْسُعقٍد  اهَّلل   َقاَل: َقاَل َرُسقُل  ڤْب

ِ
ُل َما ملسو هيلع هللا ىلص: »اهَّلل ُيْؼَضك َأوَّ

َماءِ  ـَ الـَّاِس َيْقَم اْلِؼَقاَمِة فِل الدِّ  (.(1)«َبْق

l : 

حقث أهنا أول ما يؼضك فقف مـ ساق الؿصـػ الحديث لبقان حرمة الدماء: 

 حؼقق أدمققـ.

 ڤاهلل  وأخرج الـسائل مـ صريؼ شريؽ طـ طاصؿ طـ أبل وائؾ طـ طبد

 .(2)«ما يؼض بقـ الـاس يف الدماءالصًلة، وأول  إن أول ما يحاسب بف العبد»بؾػظ: 

 ويف الحديث مـ الػقائد: 

الؼقامة،  تعظقؿ شلن سػؽ الدماء الؿحرمة، وهق أول ما ُيؼضك بقـ الـاس يقم

 ڤويدل طؾك معـاه ما يف صحقح مسؾؿ مـ حديث َأبِل ُهَرْيَرَة 
ِّ

ـِ الـَّبِل  ملسو هيلع هللا ىلص، َط
                                                                                       

 (. 1771(، ومسؾؿ يف صحقحف )7175أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)

، (3 / 5 ق« )إوائؾ» يف أبل طاصؿ ، وابـ(1/  31 ق« )الصالة» يف كصر ، وابـ(3111)الـسائل أخرجف  (2)

: (، وقال فقف1751) ، وهق يف الصحقحة لإلمام إلباين (17534« )الؽبقر الؿعجؿ» يف والطرباين

 لؽـ. الحػظ سلء اهلل الؼاضل طبد ابـ وهق شريؽا أن غقر ثؼات رجالف الشقاهد يف حسـ إسـاد وهذا

 طـ أخرى صريؼ مـ وغقرهؿ طاصؿ أبل وابـ والـسائل«الصحقحقـ» يف الثاين شطره صحقح، فنن الحديث

( 3 / 113/ 3« )اإليؿان شعب» يف والبقفؼل( 3/  11« )إهقال» يف الدكقا أبل رواه ابـ وكذلؽ. بف وائؾ أبل

 هريرة أبل حديث مـ لف شقاهد إول والشطر. وغقرهؿ( 5315 و 5313 و 5377 و 3775) وأحؿد

 . (113 - 117« )داود أبل صحقح» يف مخرج وهق وغقره داود أبل طـد ڤالداري  وتؿقؿ
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ـِ اْلُؿْػِؾُس »َقاَل:  َٓ ِدْرَهَؿ َلُف،  ؟ َقاُلقا: اْلُؿْػؾُِس فِقـَا َيا َرُسقَل  أَتْدُروَن َم ـْ  ، َم
ِ
اهلل

َٓ َمَتاَع، َقاَل:  ـْ َيْلتِل بَِصًلٍَة، َوِصَقاٍم َوَزَكاٍة، َو تِل َيْقَم اْلِؼَقاَمِة َم ـْ ُأمَّ اْلُؿْػِؾُس ِم

َذا، َوَضَرَب َهَذا، َفُقْؼَعُد َوَيْلتِل َقْد َشَتَؿ ِطْرَض َهَذا، َوَقَذَف َهَذا، َوَأَكَؾ َماَل هَ 

ـْ َحَسـَاتِِف، َفنِْن َفـَِقْت َحَسـَاُتُف، َقْبَؾ َأْن ُيْؼَضك َما  ـْ َحَسـَاتِِف، َوَهَذا ِم َفَقْؼَتصُّ َهَذا ِم

ل الـَّارِ 
ـْ َخَطاَياُهْؿ، َفُطرَِح َطَؾْقِف، ُثؿَّ ُصرَِح فِ  .(1)«َطَؾْقِف، ُأِخَذ ِم

وجاء طـ رجؾ مـ  ڤوٓ معارضة بقـ هذا الحديث، وبقـ حديث أبل هريرة 

َل ما ُيحاَسُب بِف العبُد  إنَّ »: ملسو هيلع هللا ىلصأصحاب الـبل   .(2)«مـ طَؿِؾِف الصًلةُ  يقَم الؼقامةِ  أوَّ

 مـ الحؼقق. اهلل  ففذا فقؿا بقـف وبقـ

 وحديث الباب فقؿا بقـف وبقـ الـاس كؿا صرح بف يف رواية الـسائل.

دلقؾ لؿذهب أهؾ الحؼ مـ أن الـاس يسللقن طـ أطؿالفؿ، طـ َأبِل ّفُٔ: 

 ،
ِّ

  َقاَل: َقاَل َرُسقُل  ڤَبْرَزَة إَْسَؾِؿل
ِ
َٓ َتُزوُل َقَدَما َطْبدٍ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َيْقَم الِؼَقاَمِة  : 

ـْ َما ـْ ِطْؾِؿِف فِقَؿ َفَعَؾ، َوَط ـْ ُطُؿِرِه فِقَؿا َأْفـَاُه، َوَط ـَ اْكَتَسَبُف َحتَّك ُيْسَلَل َط ـْ َأْي
لِِف مِ

ـْ ِجْسِؿِف فِقَؿ َأْبالَهُ   .(3)«َوفِقَؿ َأْكَػَؼُف، َوَط

 چ چ چ چ ڇ ڇ﴿إثبات الحساب يقم الؼقامة قال تعالك: ّفُٔ: 

 ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک ک

 .[15-7]آكشاق:  ﴾ک گ گ گڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻ ڻ

                                                                                       

 (. 3411أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (1)

، وغقره وقد سبؼ معـا، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل بؾػظ أحؿد (175) أخرجف أبق داود (2)

 هذا حديث صحقح. : (، وقال فقف1571برقؿ )

 التعؾقؼ (،157) كؿا يف الصحقحة ، وصححف اإلمام إلباين (3517) الرتمذيأخرجف  (3)

 . (1/  14) العؿؾ العؾؿ اقتضاء تخريج (،751) الـضقر الروض (،77/  1) الرغقب
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حب خب مب ىب ﴿طـفا بؼقلف:  اهلل  وهذا مـ الؿخاصؿة التل أخرب

 .[31]الزمر:  ﴾يب جت حت

 فقختصؿ أهؾ الحؼ وأهؾ الباصؾ ويختصؿ أصحاب الحؼقق.

أن شلن الؼقامة طظقؿ ومـ استطاع أن يتخؾص مـ الحؼقق قبؾ أن ّفُٔ: 

ٕخقِف يف  مظِؾؿةٌ  طـَدهُ  كاكت مـ»: ملسو هيلع هللا ىلصيقايف هبا يقم الؼقامة ففق الربح، قال الـبل 

ْؾفادٍم أو ماٍل،  أخرجف  «مـْف قبِؾ أن يلتل يقم لقَس فقِف دْرهٌؿ وٓ ديـارٌ  فؾقتحؾَّ

 .ڤالبخاري طـ ابـ طؿر 

ـ كبائر الذكقب ّفُٔ:   كؿا تؼدم. -أن إزهاق الـػس الؿعصقمة ٓ يجقز، وكبقرة م

 ﴾ٺ ٺ ٺ﴿: اهلل  ويقم الؼقامة هق يقم الحساب والجزاء، قال
 والحساب؛ ٕن العباد يحاسبقن طؾك أطؿالفؿ ويجازون: أي يقم الجزاء [5]الػاتحة: 

 هبا.
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 رَا ٜجبت ب٘ ايكتٌ ٚايكٍٛ بايكطا١َد

 

ـْ َسْفؾِ  - 345 ـِ َأبِل َحْثَؿةَ  )َط   اْكَطَؾَؼ َطْبُد »َقاَل:  ڤ ْب
ِ
ـُ َسْفٍؾ  اهَّلل ْب

ـُ َمْسُعقٍد إَلك َخْقَبَر، َوِهَل َيْقَمئٍِذ ُصْؾٌح،  َوُمَحقَِّصةُ  َقا، َفَلَتك ُمَحقَِّصُة إَلك ْب َفَتَػرَّ

  َطْبدِ 
ِ
ـِ َسْفٍؾ  اهَّلل ُط فِل َدِمِف َقتِقًًل  -ْب َفَدْفـف، ُثؿَّ َقِدَم اْلَؿِديـََة، َفاْكَطَؾَؼ  -َوُهَق َيتََشحَّ

ـِ  َطْبُد  ْحَؿ ـُ َسْفٍؾ َوُمَحقَِّصُة َوُحَقيَِّصُة اْبـَا َمْسُعقٍد إَلك الـَّبِلِّ  الرَّ َهَب َفَذ ملسو هيلع هللا ىلص ْب

ُؿ، َفَؼاَل الـَّبِلُّ  َطْبُد  ـِ َيَتَؽؾَّ ْحَؿ َفَسَؽَت،  -َوُهَق َأْحَدُث اْلَؼْقِم  -َكبِّْر، َكبِّْر ملسو هيلع هللا ىلص: »الرَّ

َؿا، َفَؼاَل: َأَتْحِؾُػقَن َوَتْسَتِحؼُّقَن َقاتَِؾُؽْؿ، َأْو َصاِحَبُؽْؿ؟ َقاُلقا: َوَكْقَػ  َفَتَؽؾَّ

ـَ َيِؿقـًا َقاُلقا: َكقَْػ َكْحِؾُػ، َوَلْؿ َكْشَفْد، َوَلْؿ كَ  َر؟ َقاَل: َفُتْبرُِئُؽْؿ َيُفقُد ِبَخْؿِسق

اٍر؟ َفَعَؼَؾُف الـَّبِلُّ  ـْ ِطـِْدهِ ملسو هيلع هللا ىلص بَِلْيَؿاِن َقْقِم ُكػَّ  .(1)«ِم

ادِ  ـِ َزْيٍد:  َوفِل َحِديِث َحؿَّ   َفَؼاَل َرُسقُل »ْب
ِ
َرُجٍؾ  ُيْؼِسُؿ َخْؿُسقَن ِمـُْؽْؿ َطَؾكملسو هيلع هللا ىلص: اهَّلل

تِِف َقالُقا: َأْمٌر َلْؿ َكْشَفْدُه َكقَْػ َكْحِؾُػ؟ َقاُلقا: َفتُبْرُِئُؽْؿ َيُفقُد بَِلْيَؿاِن  ِمـُْفؿْ  َفقُْدَفُع بُِرمَّ

ـَ ِمـُْفْؿ؟ َقالُقا: َيا َرُسقَل  اٌر، فقَداه رسقُل  َخْؿِسق ، َقْقٌم ُكػَّ
ِ
  اهَّلل

ِ
 .(2)«مـ قِبِِؾفملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

ـِ  َوفِل َحِديِث َسِعقدِ    َفَؽرَِه َرُسقُل »ُطَبْقٍد: ْب
ِ
ـْ ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل َأْن ُيْبطَِؾ َدَمُف، َفَقَداُه ِبِؿاَئٍة ِم

َدَقةِ   (.(3)«إبِِؾ الصَّ

                                                                                       

 (. 1771(، ومسؾؿ يف صحقحف )7113أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)

 (. 1771(، ومسؾؿ يف صحقحف )7153أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)

 (. 1771) (، ومسؾؿ يف صحقحف7111أخرجف البخاري يف صحقحف ) (3)
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l : 

 ساق الؿصـػ الحديث لبقان ما يثبت بف الؼتؾ وهل ثًلثة أمقر: 

 البقـة. سللفؿ ملسو هيلع هللا ىلصالبقـة؛ لؿا جاء يف بعض صرق هذا الحديث أن الـبل إول: 

اإلقرار، فؾق أقر الؼاتؾ وأهؾ الؿحؾة أهنؿ قتؾقا كػك ذلؽ، وطـد الثاين: 

 الـاس اإلقرار سقد آطرتاف.

 الؼسامة، ويدل طؾقفا هذا الحديث.الثالث: 

 وشلن الؼسامة: 

أهنا كاكت يف الجاهؾقة، كؿا يف حديث ابـ طباس يف الصحقحقـ، وبقب طؾقف 

 «.باب الؼسامة»البخاري: 

ـَ  ُطؿرَ » فعـ أبل قالبة أنَّ  يقًما لؾـَّاِس، ُثؿَّ أِذن َلفؿ  َسريَره َأبَرز الَعزيزِ  َطبدِ  ب

، وَقد  فَدَخؾقا، َفؼال: ما َتؼقلقَن يف الَؼسامِة؟ قال: َكؼقُل: الَؼسامُة الَؼَقُد هبا حؼٌّ

بـل لؾـَّاِس، فُؼؾُت: يا  أمقَر َأقاَدْت بِفا الُخؾػاُء، قال لل: ما َتؼقُل يا أبا قاِلبَة؟ وَكصِّ

، ِطـَدك ُرؤوُس إَجـاِد وَأشراُف العرِب، َأَرأيَت لق ـَ ـَ مِـُفؿ  أنَّ  الُؿممـق َخؿسق

ـٍ بِدَمشَؼ أكَّف قد َزكك، ولؿ َيَرْوه، َأُكـت َترُجُؿف؟ قال:  َشِفدوا طؾك َرجٍؾ ُمْحَص

ـَ مِـُفؿ َشِفدوا طؾك رجٍؾ بِحْؿَص أكَّف سَرَق  ٓ، ُقؾُت: َأَرأيَت لق ، أُكـَت أنَّ َخؿسق

 ما َقتَؾ َرسقُل  َتؼَطُعف وَلؿ َيرْوه؟ قال: ٓ، ُقؾُت: فق
ِ
  اهلل

ِ
َّٓ يف  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل أحًدا قطُّ إ

إحدى َثالِث خصاٍل: َرجٍؾ َقَتؾ بَجريَرِة َكػِسف فُؼتِؾ، أو َرجٍؾ َزكك بعَد إِحصاٍن، 

ـِ اإلسالِم، َفؼال الَؼقُم: َأوَ  أو َرجٍؾ حارَب  ث اهلَل وَرسقَلف، وارتدَّ ط َلقس قد حدَّ

ـُ  أكُس    َرسقَل  مالٍِؽ: أنَّ  ب
ِ
، ُثؿَّ َكَبذهؿ يف  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ـَ َرِق، وَسَؿر إَطُق َقطَع يف السَّ

ثـل َأكٌس: أنَّ  ُثؽؿ َحديَث أكٍس؛ َحدَّ ؿِس؟! فُؼؾُت: َأكا ُأحدِّ َكػًرا مِـ ُطْؽٍؾ  الشَّ
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  َثؿاكقًة، َقِدمقا َطؾك َرسقلِ 
ِ
اسَتقَخؿقا إَرَض، فباَيعقه َطؾك اإلسالِم، ف ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

  فَسِؼَؿت َأجساُمفؿ، فَشَؽْقا ذلَؽ إلك َرسقلِ 
ِ
، قال: َأفال َتخُرجقن َمع ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

راطقـا يف إِبؾِف، فُتصقبقَن مِـ َألباكِفا وَأبقالِفا! قالقا: َبؾك، فَخَرجقا فَشِربقا مِـ 

 َرسقلِ 
َ

قا، فَؼَتؾقا راطل   َألباكِفا وَأبقالِفا، فَصحُّ
ِ
دوا الـََّعَؿ، فَبؾَغ ذلَؽ واصَّرَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

  رسقَل 
ِ
، فَلرَسؾ يف آثاِرِهؿ، فُلدِركقا، فِجلَء بِفؿ، فَلمَر بِفؿ، فُؼطَِّعت ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ؿِس حتَّك ماتقا، ُقؾُت: وأيُّ  َأيديِفؿ وَأرُجُؾفؿ، وَسَؿر َأطقـَفؿ، ُثؿَّ َكَبَذهؿ يف الشَّ

ـِ اإلسالِم، وا ط ا َصـَع همِٓء؛ ارَتدُّ وَقَتؾقا، وَسَرققا؟! َفؼال  شلٍء أَشدُّ مؿَّ

ـُ  َطـَبسةُ    ب
ِ
 َحديثل يا َطـبَسُة؟  إنْ  َسعقٍد: واهلل

َّ
، فُؼؾُت: أَتُردَّ طؾل َسؿْعُتؽ الققِم قطُّ

 ٓ َيزاُل َهذا الُجـُد بَِخقٍر ما 
ِ
ـْ جئَت بالَحديِث طؾك َوجِفف، واهلل قال: ٓ، َوَلؽ

ـَ َأضُفِرهؿ، ُقؾُت: وقد ك قُخ بق   ان يف َهذا ُسـٌَّة مِـ َرسقلِ طاش َهذا الشَّ
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـَ َأيديِفؿ، فُؼتِؾ،  ثقا ِطـَده، فَخَرج َرجٌؾ مِـُفؿ بق ـَ إَكصاِر، فَتَحدَّ َدَخؾ طؾقف َكػٌر م

ِم، فَرَجعقا إلك َرسقلِ  ُط يف الدَّ   فَخَرجقا َبعَده، فنذا ُهؿ بِصاِحبِفؿ َيتشحَّ
ِ
، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

، صاِحُبـا  َفؼالقا: يا َرسقَل 
ِ
ـُ بف اهلل ـَ َأيديـا، فنذا كح ث َمعـا، فَخَرج بق كان َتحدَّ

ِم، فَخَرج َرسقُل  ط يف الدَّ   َيتشحَّ
ِ
َقَتَؾف؟  -أو َترْون  -، َفؼال: بَِؿـ َتظـُّقن ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

الَقفقَد َقتَؾْتف، فَلرَسؾ إلك الَقفقِد َفَدطاهؿ، َفؼال: آكُتؿ َقَتْؾتؿ َهذا؟  أنَّ  قالقا: َكرى

ـَ الَقفقِد ما َقَتؾقه؟ قالقا: ما قالقا: ٓ، قال: َأتَ 
ـَ مِ رَضقَن َكْػَؾ َخؿسق

ـَ  أن ُيبالقنَ  يَة بَليؿاِن َخؿسق قن الدِّ ، ُثؿَّ َيـَتِػؾقن، قال: َأفَتستِحؼُّ ـَ َيؼُتُؾقكا َأجؿعق

مِـُؽؿ؟ قالقا: ما كـَّا لِـَحؾَِػ، َفَقَداه مِـ ِطـِده، ُقؾُت: َوقد كاكْت ُهذيٌؾ َخَؾعقا 

ـِ بالَبْطحاِء، فاكَتَبف لف َرجٌؾ َخؾقًعا َلف ـَ الَقؿ
ؿ يف الجاهؾقَِّة، َفَطَرق أهَؾ بقٍت مِ

قِػ، َفَؼَتؾف، فجاَءت ُهَذيٌؾ، فَلَخذوا الَقؿاينَ فَرَفعقه  مِـُفؿ، فَحَذفف بالسَّ
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بالَؿقسِؿ، وقالقا: َقَتؾ صاِحَبـا، َفؼال: إكَّفؿ قد َخَؾعقه، فؼال: ُيؼِسُؿ  ُطَؿر إلك

ـ ُهَذيٍؾ ما َخَؾعقه، قال: فَلقَسؿ مِـفُؿ تِسعٌة وَأربعقَن َرجاًل، وَقِدم َخؿسقَن مِ 

لِم، فَسَللقه ـَ الشَّ
أن ُيؼِسَؿ، فافَتَدى َيؿقـَف مِـُفؿ بَللِػ ِدرهٍؿ،  َرجٌؾ مِـُفؿ مِ

فَلدَخؾقا مؽاَكف َرجاًل آَخَر، فَدَفعف إلك أخل الَؿؼتقِل، فَؼِرَكت َيُده بِقِده، قالقا: 

ؿاُء، فَدَخؾقا فاكَطؾَ  ـَ َأقَسؿقا، حتَّك إذا كاكقا بِـَخؾٍة، َأخَذهتُؿ السَّ ْؼـا والَخؿسقَن الَّذي

ـَ الَّذيـ َأقَسؿقا، َفؿاتقا َجؿقًعا، وَأفَؾَت  يف غاٍر يف الَجبِؾ، فاهنََجؿ الغاُر طؾك الَخؿسق

ًٓ ُثؿَّ مات، ُقؾُت: الَؼريـاِن، واتَّبََعفؿا َحجٌر فَؽَسر ِرْجَؾ َأخل الَؿؼتقِل، فعاش َحقْ 

ـُ َمْرواَن َأقاد َرجاًل بالَؼسامِة، ُثؿَّ كَِدم َبعَدما َصـَع، فَلَمر  الَؿؾِؽ  َوقد كان طبدُ  ب

يقاِن، وسقََّرهؿ إلك ـَ الدِّ ـَ َأقَسؿقا، فُؿحقا م ـَ الَّذي امِ  بالَخؿسق  .(1)«الشَّ

ـِ َطبَّاٍس  ـِ اْب َل َقَساَمٍة َكاَكْت فِل »، َقاَل: ڤوأخرج البخاري َط إِنَّ َأوَّ

ـْ ُقَرْيٍش 
ـْ َبـِل َهاِشٍؿ، اْسَتْلَجَرُه َرُجٌؾ مِ

الَجاِهؾِقَِّة، َلِػقـَا َبـِل َهاِشٍؿ، َكاَن َرُجٌؾ مِ

ـْ َبـِل َهاِشٍؿ، َقِد اْكَؼَطَعْت 
ـْ َفِخٍذ ُأْخَرى، َفاْكَطَؾَؼ َمَعُف فِل إِبِؾِِف، َفَؿرَّ َرُجٌؾ بِِف مِ

مِ

َٓ َتـِْػُر اإِلبُِؾ، َفَلْطَطاُه طُ  ْرَوُة ُجَقالِِؼِف، َفَؼاَل: َأِغْثـِل بِِعَؼاٍل َأُشدُّ بِِف ُطْرَوَة ُجَقالِِؼل، 

ِذي  َّٓ َبِعقًرا َواِحًدا، َفَؼاَل الَّ ا َكَزُلقا ُطِؼَؾِت اإِلبُِؾ إِ ًٓ َفَشدَّ بِِف ُطْرَوَة ُجَقالِِؼِف، َفَؾؿَّ ِطَؼا

ـِ اإِلبِِؾ؟ َقاَل: َلْقَس َلُف ِطَؼاٌل، َقاَل: اْسَتْلَجَرُه:  ـْ َبْق
َما َشْلُن َهَذا الَبِعقِر َلْؿ ُيْعَؼْؾ مِ

 ، ـِ ـْ َأْهِؾ الَقَؿ
ـَ ِطَؼاُلُف؟ َقاَل: َفَحَذَفُف بَِعًصا َكاَن فِقَفا َأَجُؾُف، َفَؿرَّ بِِف َرُجٌؾ مِ َفَلْي

َفُد، َوُربََّؿا َشِفْدُتُف، َقاَل: َهْؾ َأْكَت ُمْبؾٌِغ َطـِّل َفَؼاَل: َأَتْشَفُد الَؿْقِسَؿ؟ َقاَل: َما َأْش 

ْهِر؟ َقاَل: َكَعْؿ، َقاَل: َفَؽَتَب إَِذا َأْكَت َشِفْدَت الَؿْقِسَؿ َفـَاِد: َيا آَل  ـَ الدَّ
ًة مِ ِرَساَلًة َمرَّ

ـْ َأبِل َصالٍِب ُقَرْيٍش، َفنَِذا َأَجاُبقَك َفـَاِد: َيا آَل َبـِل َهاِشٍؿ، َفنِْن َأَجاُبقكَ  ، َفَسْؾ َط
                                                                                       

 (. 1771(، ومسؾؿ يف صحقحف )7111أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)
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ا َقِدَم الَِّذي اْسَتْلَجَرُه، َأَتاُه  َفَلْخبِْرُه: َأنَّ ُفالًَكا َقَتَؾـِل فِل ِطَؼاٍل، َوَماَت الُؿْسَتْلَجُر، َفَؾؿَّ

 َأُبق َصالٍِب َفَؼاَل: َما َفَعَؾ َصاِحُبـَا؟، َقاَل: َمِرَض، َفَلْحَسـُْت الِؼَقاَم َطَؾْقِف، َفَقلِقُت 

ُجَؾ الَِّذي َأْوَصك إَِلْقِف  َدْفـَُف، َقاَل: َقْد َكاَن َأْهَؾ َذاَك مِـَْؽ، َفَؿُؽَث ِحقـًا، ُثؿَّ إِنَّ الرَّ

َأْن ُيْبؾَِغ َطـُْف َواَفك الَؿْقِسَؿ، َفَؼاَل َيا آَل ُقَرْيٍش، َقاُلقا: َهِذِه ُقَرْيٌش، َقاَل: َيا آَل َبـِل 

ـُ  ـَ َأُبق َصالٍِب؟ َقاُلقا: َهَذا َأُبق َصالٍِب، َقاَل: َهاِشٍؿ؟ َقاُلقا: َهِذِه َب ق َهاِشٍؿ، َقاَل: َأْي

َأَمَركِل ُفالٌَن َأْن ُأْبؾَِغَؽ ِرَساَلًة، َأنَّ ُفالًَكا َقَتَؾُف فِل ِطَؼاٍل. َفَلَتاُه َأُبق َصالٍِب َفَؼاَل َلُف: 

َي  ـَ اإِلبِِؾ َفنِكََّؽ َقَتْؾَت َصاِحَبـَا، اْخَتْر مِـَّا إِْحَدى َثالٍَث: إِْن ِشْئَت َأْن ُتَمدِّ
مِاَئًة مِ

ـْ َقْقمَِؽ إِكََّؽ َلْؿ َتْؼُتْؾُف، َفنِْن َأَبْقَت َقَتْؾـَاَك بِِف، َفَلَتك 
َوإِْن ِشْئَت َحَؾَػ َخْؿُسقَن مِ

ـْ َبـِل َهاِشٍؿ، َكاَكْت َتْحَت َرُجؾٍ 
مِـُْفْؿ، َقْد  َقْقَمُف َفَؼاُلقا: َكْحؾُِػ، َفَلَتْتُف اْمَرَأٌة مِ

 َٓ ، َو ـَ ـَ الَخْؿِسق
َوَلَدْت َلُف، َفَؼاَلْت: َيا َأَبا َصالٍِب، ُأِحبُّ َأْن ُتِجقَز اْبـِل َهَذا بَِرُجٍؾ مِ

ُتْصبِْر َيِؿقـَُف َحْقُث ُتْصَبُر إَْيَؿاُن، َفَػَعَؾ، َفَلَتاُه َرُجٌؾ مِـُْفْؿ َفَؼاَل: َيا َأَبا َصالٍِب َأَرْدَت 

ـَ اإِلبِِؾ، ُيِصقُب ُكؾَّ َرُجٍؾ َبِعقَراِن، َهَذاِن َخْؿِسق
ـَ َرُجاًل َأْن َيْحؾُِػقا َمَؽاَن مِاَئٍة مِ

َٓ ُتْصبِْر َيِؿقـِل َحْقُث ُتْصَبُر إَْيَؿاُن، َفَؼبَِؾُفَؿا، َوَجاَء َثَؿاكَِقٌة  َبِعقَراِن َفاْقَبْؾُفَؿا َطـِّل َو

ـُ  ـَ  َوَأْرَبُعقَن َفَحَؾُػقا، َقاَل اْب
َطبَّاٍس: َفَقالَِّذي َكْػِسل بَِقِدِه، َما َحاَل الَحْقُل، َومِ

ـٌ َتْطِرُف  ـَ َطْق  .(1)«الثََّؿاكَِقِة َوَأْرَبِعق

 أن بعض أهؾ العؾؿ ذهب إلك العؿؾ بالؼسامة.الشاهد: 

 وإصؾ أن البقـة طؾك الؿدطل والقؿقـ طؾك مـ أكؽر.

ف قذفف أو غقر ذلؽ فالبقـة طؾك فؾق ادطك رجؾ طؾك رجؾ أكف أخذ مالف أو أك

الُؿدطل والقؿقـ طؾك مـ أكؽر، إٓ يف الؼسامة فنن القؿقـ تؽقن طؾك الؿدطل، 
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 .ملسو هيلع هللا ىلصفنن أبق ُأطقدت طؾك الؿدطك طؾقفؿ، فنن كؽؾقا وداه بقت الؿال كؿا فعؾ الـبل 

 .-وأما الؼتؾ هبا فؼد ذهب جؿع مـ أهؾ العؾؿ أكف ٓ يؼتؾ هبا 

العؾؿ إلك أكف يؼتؾ هبا، لؽـ لقس معـك ذلؽ أن فالن وذهب بعض مـ أهؾ 

قتؾ مـ الؼبقؾة الػالكقة فقليت أصحابف مباشرة ويؼقلقن كؼسؿ باهلل أن فالن قتؾ 

 صاحبـا، ٓ بد أن يؽقن هـاك لقث.

هق طبارة طـ قرائـ تدل طؾك أن هذا الرجؾ قتؾف فالن، فعـد الؾقث: و

ققم الؿؼتقل، لقس فقفؿ امرأة ولقس  وجقد هذه الؼريـة كليت بخؿسقـ رجاًل مـ

فقفؿ صبل، كٌؾ يؼسؿ باهلل أن فالًكا الؿؼتقل قتؾف فالٌن، فنذا أقسؿقا خؿسقـ يؿقـًا 

استحؼقا دمف، وإن أبق أن يؼسؿقا خؿسقـ يؿقـًا أطقدت إيؿان طؾك الؿدطك 

 طؾقفؿ، فقختارون مـفؿ خؿسقـ رجاًل فقؼسؿقن باهلل خؿسقـ يؿقـًا أهنؿ ما قتؾقه

وٓ طؾؿقا بؿـ قتؾف، فعـد ذلؽ تُرفع طـفؿ الدطقى وإن أبقا القؿقـ فنما أن 

 يدفعقا الدية، وإما الؼصاص طؾك الؼقل الصحقح.

 : قال ابـ الؼقؿ 

 يف الؼسامة فقؿـ لؿ يعرف قاتؾف:  ملسو هيلع هللا ىلصيف حؽؿف فصؾ: 

لحقيصة  حؽؿ هبا بقـ إكصار والقفقد، وقال ملسو هيلع هللا ىلصأكف «: الصحقحقـ»ثبت يف 

قال ، «أتحؾػقن وتستحؼقن قاتؾؽؿ أو صاحبؽؿ»الرحؿـ:  ومحقصة وطبد

، فؼالقا: أمٌر لؿ كشفده ولؿ كره، «وتستحؼقن قاتؾؽؿ أو صاحبؽؿ»البخاري: 

فؼال: فتربئؽؿ يفقد بليؿان خؿسقـ، فؼالقا: كقػ كؼبؾ أيؿان ققم كػار ؟ فقداه 

 «.مـ طـده ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسقل

 .«ـؽؿ طؾك رجؾ مـفؿ، فقدفع برمتف إلقفويؼسؿ خؿسقن م»ويف لػظ: 

 صاحبؽؿ[. قتؾ مـ أكف طؾقف أقسؿت مـ اي إلقف، برمتف فقُدفع الؾػظ: هذا إلك ]اكظر
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وداه  ملسو هيلع هللا ىلصواختؾػ لػظ إحاديث الصحقحة يف محؾ الدية، فػل بعضفا أكف 

 مـ طـده، ويف بعضفا وداه مـ إبؾ الصدقة.

 «: أبل داود ســ»ويف 
َّ

َْكَصاِر َأنَّ الـَّبِل ْٕ ـَ ا
ـْ ِرَجاٍل مِ لِْؾَقُفقِد »، َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَط

َقاُلقا:  «اْسَتِحؼُّقا»َفَلَبْقا، َفَؼاَل لِْْلَْكَصاِر:  «َيْحِؾُػ ِمـُْؽْؿ َخْؿُسقَن َرُجًًل »َوَبَدَأ بِِفْؿ 

؟ َفَجَعَؾَفا َرُسقُل  َكْحؾُِػ َطَؾك اْلَغْقِب َيا َرُسقَل 
ِ
  اهلل

ِ
َكَُّف  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ِ
ِدَيًة َطَؾك َيُفقَد ٕ

ـَ َأْضُفِرِهؿْ   لؽـ هذا لقس بصحقح قد أطؾ[. . أققل: ](1)«ُوِجَد َبْق

بدأ بقفقد، فلبقا أن يحؾػقا، فرد الؼسامة  ملسو هيلع هللا ىلصأكف «: الرزاق طبد مصـػ»ويف 

 طؾك إكصار، فلبقا أن يحؾػقا، فجعؾ طؼؾف طؾك يفقد.

حقحقـ وأن هذه مـ إيؿان والدطاوى أققل: ]الصحقح ُيؼدم ما يف الص

كؿا تؼدم معـا يف باب الؾعان، ُيؼدم يؿقـ  -التل يؼدم فقفا يؿقـ الؿدطل 

 الؿدطل، ويف باب الؼسامة يؿقـ الؿدطل[.

 القفقد، وأطاهنؿ ببعضفا. فجعؾ طؼؾف طؾك«: الـسائل ســ»ويف 

 وقد تضؿـت هذه الحؽقمة أمقًرا: 

 اهلل وشرطف. وأهنا مـ ديـالحؽؿ بالؼسامة، مـفا:  -1

 وتستحؼقن»(، وققلف يف لػظ آخر:  الؼتؾ هبا؛ لؼقلف: )فقدفع برمتف إلقفومـفا:  -2

 «.دم صاحبؽؿ

، الؼتؾ بليؿان الزوج الؿالطـ، وأيؿان إولقاء يف الؼسامة فظاهر الؼرآن والسـة

يؼتؾ  وأحؿدفال يؼتؾقن يف واحٍد مـفؿا، ، أهؾ العراق أهؾ الؿديـة، وأما وهق مذهب

 طؽسف. يف الؼسامة دون الؾعان، والشافعل
                                                                                       

 شاذ. : يف صحقح وضعقػ أبل داود (، وقال اإلمام إلباين 5437أبق داود )أخرجف  (1)
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 أكف يبدأ بليؿان الؿدطقـ يف الؼسامة، بخالف غقرها مـ الدطاوى.ومـفا:  -3

: ملسو هيلع هللا ىلصأهؾ الذمة إذا مـعقا حًؼا طؾقفؿ، اكتؼض طفدهؿ لؼقلف  أنومـفا:  - 4

 إما أن تدوه، وإما أن تلذكقا بحرٍب.

 طـ مجؾس الحؽؿ، كتب إلقف، ولؿ يشخصف.أن الؿدطك طؾقف إذا بعد ومـفا:  - 5

 اهـجقاز العؿؾ والحؽؿ بؽتاب الؼاضل وإن لؿ يشفد طؾقف. ومـفا:  - 6

  اْكَطَؾَؼ َطْبُد »قْلُ: 
ِ
ـُ َسْفٍؾ َوُمَحقَِّصةُ  اهَّلل ـُ َمْسُعقٍد إَلك َخْقَبرَ  ْب بـ  اهلل طبد«: ْب

بـ طامر  كعببـ  بـ مسعقد سفؾ هق ابـ زيد إكصاري الحارثل ومحقصة هق

 إوسل إكصاري.

 ذهاب الؿسؾؿ إلك بالد الؽػار لؾحاجة إذا ُأمـت الػتـة.فُٔ: 

قد صالح القفقد، إذا كان يف  ملسو هيلع هللا ىلصجقاز الصؾح مع الؽافريـ، فنن الـبل ّفُٔ: 

 مصؾحة الؿسؾؿقـ.

 كػار قريش يف الحديبقة. ملسو هيلع هللا ىلصوقد صالح الـبل 

  َفَلَتك ُمَحقَِّصُة إَلك َطْبدِ »قْلُ: 
ِ
ـِ َسْفٍؾ  اهَّلل ُط فِل َدِمِف َقتِقًًل  -ْب أي «: َوُهَق َيَتَشحَّ

 يضطرب يف دمف ويتحرك وجده قد قتؾ غقؾة.

وقتؾ الغقؾة: أن يعؿد أكاس إلك رجؾ ويؼتؾقكف بالغدر يف مـطؼة لقس معف 

 أحد، أو لقس لف كصقر.

 أي واراه يف قربه.«: َفَدْفـف»قْلُ: 

ا كػائل إذا قام بف البعض سؼط طـ أخريـ مقاراة الؿسؾؿ وهق واجبً فُٔ: 

 وقد تؼدمت أحؽام الدفـ يف باب الجـائز.



 
40 

 

  5/جإفــادة ذوي األفهـــام بشسح عمدة األحكام

 

ـِ  ُثؿَّ َقِدَم اْلَؿِديـََة، َفاْكَطَؾَؼ َطْبُد »قْلُ:  ْحَؿ ـُ َسْفٍؾ َوُمَحقَِّصُة َوُحَقيَِّصُة  الرَّ ْب

 «: ملسو هيلع هللا ىلصاْبـَا َمْسُعقٍد إَلك الـَّبِلِّ 

 رفع الؼضقة إلك إمام.ّفُٔ: 

ـِ َيَتَؽؾَّؿُ  َفَذَهَب َطْبُد »قْلُ:  ْحَؿ  أي جعؾ يتؽؾؿ.«: الرَّ

 .ڤبـ سفؾ  وهق أخق الؿؼتقل طبداهلل

 أي يتؽؾؿ إكرب.«: َكبِّْر، َكبِّرْ »قْلُ: 

أن إمقر يتقٓها إكابر، فنن إمقر إذا تقٓها إصاغر ربؿا حصؾ ّفُٔ: 

 فقفا كؼص وضرر.

 ٓسقؿا إذا كان مـ العؼالء. أن كبقر الؼقم هق الؿؼدم طؾقفؿّفُٔ: 

 إمر بالؿعروف والـفل طـ الؿـؽر.ّفُٔ: 

قد رأى يف الؿـام أكف يتسقك بسقاك وكان بجاكبف رجالن فلراد أن  ملسو هيلع هللا ىلصوالـبل 

( 357) يعطل إصغر مـفؿا، فؼقؾ: كرب كرب فلططاه إكرب مـفؿا أخرجف البخاري

 .ڤ( طـ ابـ طؿر 3371ومسؾؿ )

فؼد يقجد رجؾ كبقر السـ صغقر العؾؿ وأحدهؿ صغقر والؽرِب يؽقن بالعؾؿ 

 السـ كبقر العؾؿ، فالؿرء بلصغريف: لساكف، وقؾبف.

 بـ سفؾ. أي طبدالرحؿـ«: َوُهَق َأْحَدُث اْلَؼْقمِ »قْلُ: 

 «: َفَسَؽَت، َفَتَؽؾََّؿا»قْلُ: 

وفقف صاطة ولل إمر فقؿا  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فقف مبادرة الصحابة إلك امتثال أمر رسقل

 أمر بف مـ الؿعروف.
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قَن َقاتَِؾُؽْؿ، َأْو َصاِحَبُؽْؿ؟»قْلُ:   «: َأَتْحِؾُػقَن َوَتْسَتِحؼُّ

بـ الؿػضؾ طـف ويف رواية:  هذه رواية بشر: قال الحافظ ابـ حجر 

قالقا: ٓ، قال: فتحؾػ لؽؿ يفقد؟ قالقا:  أتحؾػقن، وتستحؼقن دم صاحبؽؿ؟»

مـ طـده، فبعث إلقفؿ مائة كاقة، حتك  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  لقسقا مسؾؿقـ، َفَقداه رسقل

 اهـ«. ُأدخؾْت طؾقفؿ الدار، قال سفؾ: لؼد َرَكَضْتـِل مـفا كاقة َحْؿراء

هذا هق الؾػظ الثابت، وأما ما جاء طـ غقره مـ إلػاظ ففق لػظ مـتؼد، وقد 

إلقف بؽالم ابـ الؼقؿ بتؼديؿ أيؿان القفقد طؾك أيؿان إكصار، وهذا قد أطؾف مـ  أشقر

 أطؾف مـ أهؾ العؾؿ وإكؿا الثابت يف الصحقحقـ أن أيؿان الؿدطقـ يف الؼسامة تؼدم.

 «: َوَكْقَػ َكْحِؾُػ، َوَلْؿ َكْشَفْد، َوَلْؿ َكَر؟»قْلُ: 

 .-اهلل طؾقفؿ  رضقان -ورع الصحابة فُٔ: 

 .«َوَتْسَتِحؼُّقَن َقاتَِؾُؽؿْ »أن الؼسامة مقجبف لؾؼصاص؛ لؼقلف: ّفُٔ: 

اهلل تعالك:  أن اإلكسان يتقخك لشفادتف؛ فنن اإلكسان مسمول طـفا قالّفُٔ: 

 .[11]الزخرف:  ﴾ۈ ۈ ٴۇ﴿

 .[313]البؼرة:  ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ﴿وٓ يجقز كتؿ الشفادة قال تعالك: 

  وطـ َزْيدِ 
ِّ

أٓ ُأْخبُِرُكْؿ بَِخْقِر »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، َأنَّ الـبل ڤبـ َخالٍِد اْلُجَفـِل

َفَداِء الذي َيْلتِل بَِشَفاَدتِِف قبؾ َأْن ُيْسَلَلَفا  ، أخرجف مسؾؿ.(1)«الشُّ

 ،(2)«ُيْستَْشَفُدونَ  َوَٓ  َوَيْشَفُدونَ  ُيْمَتَؿـُقَن، َوَٓ  َيُخقُكقنَ  َقْقًما بَْعَدُكؿْ  إِنَّ » :ملسو هيلع هللا ىلص ويؼقل

 .ڤبـ حصقـ  متػؼ طؾقف، طـ طؿران

                                                                                       

 (. 1711أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (1)

 (. 3434ومسؾؿ يف صحقحف )(، 3741أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)
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 أن مـ طجؾ بالشفادة قبؾ أن تطؾب مـف، ففذا دال طؾكوالػرق بقـفؿا: 

ضعػ إيؿاكف، ومـ طجؾ بالشفادة يف الققت الذي ُيخشك أن يضقع الحؼ ففذا 

 دال طؾك ققة اإليؿان.

طظؿة القؿقـ، بحقث أن القؿقـ قد يستحؼ بف الؿال، أو العرض، أو ّفُٔ: 

 الـػس يف أحؽام غقر هذه.

ـَ َيِؿقـًا»قْلُ:   أهنؿ ما قتؾقا.«: َفُتْبرُِئُؽْؿ َيُفقُد بَِخْؿِسق

 ولق قدر أن أصحاب الؿحؾة ٓ يبؾغقن الخؿسقـ؟

تؽرر إيؿان طؾقفؿ، فؾق كاكقا ثالثقـ يحؾػ ثالثقن مـفؿ، ثؿ يؽرر طؾك 

واحًدا لؾزمف أن  طشريـ مـفؿ، فالبد مـ خؿسقـ يؿقـ يف الؼسامة، حتك لق كان

 .ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  يؼسؿ خؿسقـ يؿقـًا، هؽذا شرع رسقل

وذهب أبق حـقػة إلك أن هذه إيؿان ٓ ُيعؿؾ هبا؛ ٕهنا خالف إصؾ، وهذا 

طؾك مذهبف الباصؾ يف تؼديؿ الرأي، وكذلؽ ٓ يرى شفادة الرجؾ مع يؿقـف، مع أكف 

 : »ڤقد ثبت مـ حديث َأبِل ُهَرْيَرَة 
َّ

اِهدِ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِل ـِ َمَع الشَّ  .(1)«َقَضك بِاْلَقِؿق

اٍر؟»قْلُ:   «: َكْقَػ بَِلْيَؿاِن َقْقِم ُكػَّ

قد  ملسو هيلع هللا ىلصوهذا مـ باب أهنؿ لؿ يؼبؾقا بلكػسفؿ، وإٓ فؾق أقسؿقا فنن الـبل 

اهلل  أخرب طـ قبقل أيؿاهنؿ، وهؿ سقحؾػقن باهلل ولـ يحؾػقا بغقره؛ لؼقل رسقل

 َٓ »: ملسو هيلع هللا ىلص
ِ
ـْ َكاَن َحالًِػا َفْؾَقْحِؾْػ ِباهَّلل  ، متػؼ طؾقف.(2)«َتْحِؾُػقا بِآَبائُِؽْؿ، َوَم

 أن الؽافر ٓ يتقرع طـ باصؾ.ّفُٔ: 
                                                                                       

، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام (3371(، وابـ ماجف )1353الرتمذي )(، و3717أبق داود )أخرجف  (1)

 (. 1373برقؿ ) القادطل 

 (. 1757(، ومسؾؿ يف صحقحف )7171أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)
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ـْ ِطـِْدهِ  ملسو هيلع هللا ىلصَفَعَؼَؾُف الـَّبِلُّ »قْلُ:   «: ِم

 يف الػتح:  قال الحافظ 

  َقْقُلُف َفَؽِرَه َرُسقُل »
ِ
ِم َأْي  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل لِِف َوَفْتِح الطَّاِء َوَتْشِديِد الالَّ َأْن ُيَطؾَّ بَِضؿِّ َأوَّ

 بِِؿاَئٍة َوَوَقَع فِل ِرَواَيِة َأبِل َلْقَؾك َفَقَداُه 
ِّ

ُيْفَدُر َقْقُلُف َفَقَداُه مِاَئًة فِل ِرَواَيِة اْلُؽْشِؿقَفـِل

ـْ ِطـِْدِه َوفِل ِرَواَيِة َيْحَقك
ـِ َسِعقٍد َفعَ  مِ  ْب

ُّ
ـْ ِطـِْدِه َأْي َأْطَطك ِدَيَتُف َوفِل  ملسو هيلع هللا ىلصَؼَؾُف الـَّبِل

مِ

ادِ  ـْ ِجَفتِِف َوفِل ِرَواَيِة  ِرَواَيِة َحؿَّ
َدِة َأْي مِ ـْ ِقَبؾِِف بَِؽْسِر اْلَؼاِف َوَفْتِح اْلُؿَقحَّ

ـِ َزْيٍد مِ ْب

 
ُّ

ا َرَأى َذلَِؽ الـَّبِل َدَقِة َزَطَؿ َأْطَطك َطْؼَؾُف َققْ  ملسو هيلع هللا ىلصالؾَّْقِث َطـُْف َفَؾؿَّ ـْ إِبِِؾ الصَّ
ُلُف مِ

ـْ َسِعقدِ 
ـِ ُطَبْقٍد لَِتْصِريِح َيْحَقك َبْعُضُفْؿ َأكَُّف َغَؾٌط مِ ـْ ِطـِْدِه  ْب

ـِ َسِعقٍد بَِؼْقلِِف مِ ْب

َدَقِة بِ  ـْ إِبِِؾ الصَّ
ـِ بِاْحتَِؿاِل َأْن َيُؽقَن اْشَتَراَها مِ َواَيَتْق ـَ الرِّ َؿاٍل َوَجَؿَع َبْعُضُفْؿ َبْق

ـْ ِطـِْدِه َأْي َبْقِت اْلَؿاِل اْلُؿْرَصِد لِْؾَؿَصالِِح َوُأْصؾَِؼ 
ـْ ِطـِْدِه َأِو اْلُؿَراُد بَِؼْقلِِف مِ

َدَفَعُف مِ

ـْ َقْطِع اْلُؿـَاَزَطِة َوإِْصاَلِح 
اًكا لَِؿا فِل َذلَِؽ مِ ْكتَِػاِع بِِف َمجَّ

ِ
َطَؾْقِف َصَدَقٌة بِاْطتَِباِر آ

ـْ َبْعِض َذاِت اْلَبقْ  ـِ َوَقْد َحَؿَؾُف َبْعُضُفْؿ َطَؾك َضاِهِرِه َفَحَؽك اْلَؼاِضل ِطَقاٌض َط

ةِ  َكاِة فِل اْلَؿَصالِِح اْلَعامَّ  اهـ« اْلُعَؾَؿاِء َجَقاَز َصْرِف الزَّ

ولفذا يـبغل لحؽام الؿسؾؿقـ إذا لؿ يقجد لبعض الؿؼتقلقـ فائدة: 

 حتك ٓ هتدر الدماء.خصقًما، أن يدوه مـ مال بقت الؿسؾؿقـ؛ 

والقاقع أن كثقرًا مـ الدول ربؿا ققدت الؼضقة ضد مجفقل، وطؾؼتفا ولؿ 

 يعطقا ٕهؾ الؿقت شقئًا، وهذا خالف السـة.

ادِ »قْلُ:  ـِ َزْيدٍ  َوفِل َحِديِث َحؿَّ هق ابـ درهؿ اإلمام، وفقف قال اإلمام «: ْب

 : (1)بـ الؿبارك  اهلل طبد
                                                                                       

 (،341/  7)«: الحؾقة». ويف (، كسبفا إلك اإلمام طبد اهلل بـ الؿبارك 7/541الذهبل يف السقر)أخرجف  (1)
= 
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ـــــــــُب  ـــــــــا الطَّالِ َف ــــــــــْؾؿًَأيُّ  ِطــ

 

ـــــــــادَ   ـــــــــِت َحؿَّ ـَ َزْيــــــــــدِ  إِْي  بـــــــــ

ـــــــــؿ  ـــــــــؿ بحؾ ـــــــــب العؾ  فاصؾ

 

ــــــــــــــْدُه بَِؼْقـــــــــــــــــــدِ    ُثــــــــــــــؿَّ َققَّ

ــــــــــــــــؿ   ٓ كثـــــــــــــــقر وكجفــ

 

ــــــــــــرو  ــــــــــــد وكعؿ ـــــــــــــ طبق  ب

 وهق ثؼة مشفقر. 

تِفِ »قْلُ:   «: ُيْؼِسُؿ َخْؿُسقَن ِمـُْؽْؿ َطَؾك َرُجٍؾ ِمـُْفْؿ َفُقْدَفُع ِبُرمَّ

 بشخصف ويؼقؿقن الحد بلكػسفؿ طؾقف.هذا هق الشاهد: مـ أكف ُيدفع 

تِل  َقاَل »يف الػتح:  قال الحافظ  َواَيِة الَّ ُل بِالرِّ َٓ ْستِْد
ِ

بـ َدقِقِؼ اْلِعقِد آ

تِِف  َنَّ َقْقَلُف ُيْدَفُع بُِرمَّ
ِ

ِل بَِؼْقلِِف َدَم َصاِحبُِؽْؿ ٕ َٓ ْستِْد
ِ

ـَ آ
تِِف َأْقَقى مِ فِقَفا َفُقْدَفُع بُِرمَّ

 ـاه« َلْػٌظ ُمْسَتْعَؿٌؾ فِل َدْفِع اْلَؼاتِِؾ لِْْلَْولَِقاِء لِْؾَؼْتؾِ 

 فنن قال قائؾ: ألقس الحدود يؼقم هبا ولل إمر ؟

 كؼقل كعؿ لؽـ ولل ٕمر، هق الذي دفعف إلقفؿ لقؼقؿقا طؾقف الحد.

 فقف أن الؿرء ٓ يشفد إٓ بؿا تقؼـف وطؾؿف.«: َأْمٌر لَْؿ َكْشَفْدُه َكقَْػ َكْحِؾُػ »قْلُ: 

ـَ ِمـُْفؿْ »قْلُ:  أي تدفع التفؿة طـ كػسفا «: َفُتْبرُِئُؽْؿ َيُفقُد بَِلْيَؿاِن َخْؿِسق

 بإيؿان وتخؾصؽؿ مـ إيؿان بلن يحؾػقا هؿ فتـتفل الخصقمة.

ارٌ »قْلُ:   أي ٓ كؼبؾ مـفؿ وإصؾ فقفؿ الؽذب.«: َقْقٌم ُكػَّ

  فقَداه رسقُل »قْلُ: 
ِ
 ت مال الؿسؾؿقـ.أي مـ طـده مـ بق«: مـ ِقبِِؾف ملسو هيلع هللا ىلصاهَّلل

ـِ ُطَبقٍْد:  )َوفِل َحِديِث َسِعقدِ قْلُ:    َفَؽرَِه َرُسقُل »ْب
ِ
أي  «(:َأْن ُيْبطَِؾ َدَمفُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهَّلل

                                                                                       
= 

 بـ وكعؿرو* وكجفؿ كثقر ٓ: ثالثا بقتا ، وزاد«بحؾؿ العؾؿ فاصؾب»: الثاين البقت مـ إول الشطر وفقف

 فخذ»: الثاين البقت مـ إول الشطر طبقد، وفقف بـ طؿرو ترجؿة (، يف71/  17): «والـفاية البداية»و طبقد

 . (117 - 171/  1): والتعديؾ الجرح: واكظر طبقد بـ طؿرو آثار* مـ البدطة وذر: ثالثا بقتا وزاد«. بحؾؿ العؾؿ
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 كره أن يفدر دم الؿسؾؿ، بغقر أن يدفع لف الدية.

َدَقةِ »قْلُ:  ـْ إبِِؾ الصَّ أي دفع ديتف مائة مـ اإلبؾ، وهذه هل «: َفَقَداُه بِِؿاَئٍة ِم

 الـػس الؿسؾؿة، وهذه هل السـة يف الديات.دية 

 إٓ أن دية العؿد مغؾظة، وتغؾقظفا يف أمقر: 

 ثالثقن مـفا يف بطقهنا أوٓدها.إول: 

 أن تدفع دفعة واحدة.الثاين: 

 أن تؽقن مـ مال الؼاتؾ.الثالث: 

 ودية الخطل غقر مغؾظة، ففل طؾك أكفا: 

 بطقهنا أوٓدها. وٓ يشرتط أن يؽقن يفمائة مـ اإلبؾ،  - 1

 فال تؽقن مـ مال الؼاتؾ.أكفا تؽقن طؾك العاقؾة،  - 2

 أكفا تػرق يف ثًلث سـقـ. - 3

 : قال اإلمام ابـ الؼقؿ 

إططاؤه الدية مـ إبؾ الصدقة،  -وهق الذي أشؽؾ طؾك كثقر مـ الـاس  -ومـفا: 

ضـ بعض الـاس أن ذلؽ مـ سفؿ الغارمقـ، وهذا ٓ يصح، فنن غارم أهؾ  وقد

الذمة ٓ يعطك مـ الزكاة، وضـ بعضفؿ أن ذلؽ مؿا فضؾ مـ الصدقة طـ 

 ملسو هيلع هللا ىلصأكف وأقرب مـف: أهؾفا، فؾإلمام أن يصرفف يف الؿصالح، وهذا أقرب مـ إول، 

 «.داه مـ طـدهفق»وداه مـ طـده، واقرتض الدية مـ إبؾ الصدقة، ويدل طؾقف: 

إلصالح ذات البقـ بقـ  ملسو هيلع هللا ىلصلؿا تحؿؾفا الـبل وأقرب مـ هذا كؾف أن يؼال: 

الطائػتقـ، كان حؽؿفا حؽؿ الؼضاء طؾك الغارم لؿا غرمف إلصالح ذات البقـ، 

لؿ يلخذ مـفا  ملسو هيلع هللا ىلصولعؾ هذا مراد مـ قال: إكف قضاها مـ سفؿ الغارمقـ، وهق 

جرى إططاء الدية مـفا مجرى إططاء  لـػسف شقئا، فنن الصدقة ٓ تحؾ لف، ولؽـ
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 .-واهلل أطؾؿ  -الغارم مـفا؛ إلصالح ذات البقـ 

 ثؿ قال رحؿف تعالك: 

 ؟«القفقد فجعؾ طؼؾف طؾك»فؽقػ تصـعقن بؼقلف: فنن ققؾ: 

لؿا كتب  ملسو هيلع هللا ىلصهذا مجؿؾ لؿ يحػظ راويف كقػقة جعؾف طؾقفؿ، فنكف فقؼال: 

إلقفؿ أن يدوا الؼتقؾ، أو يلذكقا بحرب، كان هذا كاإللزام لفؿ بالدية، ولؽـ الذي 

وداه  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  حػظقا أهنؿ أكؽروا أن يؽقكقا قتؾقا، وحؾػقا طؾك ذلؽ، وأن رسقل

 مـ طـده، حػظقا زيادة طؾك ذلؽ، ففؿ أولك بالتؼديؿ.

القفقد، وأطاهنؿ  ؾكأكف قسؿفا ط»الـسائل:  فؽقػ تصـعقن بروايةفنن ققؾ: 

ببعضفا؟ ققؾ: هذا لقس بؿحػقظ قطًعا، فنن الدية ٓ تؾزم الؿدطك طؾقفؿ بؿجرد 

دطقى أولقاء الؼتقؾ، بؾ ٓ بد مـ إقرار أو بقـة، أو أيؿان الؿدطقـ، ولؿ يقجد 

أيؿان الؼسامة طؾك الؿدطقـ، فلبقا أن  ملسو هيلع هللا ىلصهـا شلء مـ ذلؽ، وقد طرض الـبل 

 بالدية بؿجرد الدطقى. دالقفق يحؾػقا، فؽقػ يؾزم

 ًَدص ٖرا إٔ ايكتٌ ٜجبت بأَٛز:  

 ويؽػل فقفا شاهدان طدٓن مـ الؿسؾؿقـ.إول: البقـة، 

 الثاين: آطتراف.

 ويشرتط فقفا أمقر: الثالث: الؼسامة، 

 بقـ الؼاتؾ والؿؼتقل.وجقد الؾقث  - 1

 وأن يدطل طؾك شخٍص بعقـف. - 2

الؿؼتقل طؾك شخص بعقـف، أو يؼسؿ وأن يؼسؿ خؿسقن مـ أولقاء  - 3

 خؿسقن مـ أولقاء الؿدطك طؾقف، وتسؼط الدطقى.
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 رايكصاص مبجٌ َا قتٌد

 

ـْ َأَكسِ  - 346 ـِ َمالٍِؽ  )َط ، : »ڤْب ـِ ـَ َحَجَرْي َأنَّ َجاِرَيًة ُوِجَد َرْأُسَفا َمْرُضقًضا َبْق

ـْ َفَعَؾ َهَذا بِؽ: ُفًلٌن، ُفًلٌن؟ َحتَّك  ، َفَلْوَملَْت بَِرْأِسَفا، َفُلِخَذ َفِؼقَؾ َم ُذكَِر َيُفقِديٌّ

ـِ ملسو هيلع هللا ىلص الْقَُفقِديُّ َفاْطتََرَف، َفلََمَر الـَّبِلُّ  ـَ َحَجَرْي  (.(1)«َأْن ُيَرضَّ َرْأَسُف َبْق

ـْ َأَكٍس  - 347 ، َط َأْوَضاٍح،  َأنَّ َيُفقِديًّا َقتََؾ َجاِرَيًة َطَؾك: »ڤ)َولُِؿْسِؾٍؿ َوالـََّساِئلَّ

  َفَلَقاَدُه َرُسقُل 
ِ
 (.(2)«بَِفاملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

l : 

ساق الؿصـػ الحديث لبقان مسللة مفؿة وهل الؼصاص بقـ الرجال،  

 والـساء يف الدماء: 

ے ﴿ :اهلل  فؾق قتؾت امرأة رجاًل، طؿًدا لتعقـ طؾقفا الؼصاص، لؼقل

 .[54]الؿائدة:  ﴾ے ۓ ۓ ﮲ ﮳

وكذا الؿرأة لفا حؽؿ الرجؾ، فؼتؾ الرجؾ بالؿرأة هذا دلقؾف، وقد بقب طؾقف 

وذكر ابـ الؿـذر اإلجؿاع، طؾك أن « باب قتؾ الرجؾ بالؿرأة: »البخاري 

الرجؾ ُيؼتؾ بالؿرأة، والؿرأة ُتؼتؾ بالرجؾ، وذكر خالًفا يف قتؾ الرجؾ بالؿرأة، 

 وطزاه إلك طؾٍل و غقره.

 لرجؾ بالؿرأة هؿ الجؿفقر.والذيـ قالقا بؼتؾ ا
                                                                                       

 (. 1773(، ومسؾؿ يف صحقحف )3513أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)

 . (5757): وأخرجف الـسائل (1773(، ومسؾؿ يف صحقحف )7171أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)
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 اهلل  وخالػفؿ ققٌم فؼالقا ٓ ُتؼتؾ بف، ٕن الذكر أكؿؾ مـ إكثك و
 .[37]آل طؿران:  ﴾ۅ ۉ ۉې﴿يؼقل: 

 وٕهنؿ غقر متؽافئقـ بالدية، وهذا ققل يخالػ الـص.

 وقال بعضفؿ: بؾ ُتؼتؾ بف، أو ُيؼتؾ هبا، لؽـ طؾك أولقائفا أن يزيدوا كصػ

الؼصاص  الرجؾ أكثر مـ دية الؿرأة، وهذا ققٌل باصؾ؛ ٕهنؿ جعؾقا الدية، ٕن دية

 يف مؼابؾة الدية، ولقس كذلؽ.

لشجاٍر وقع بقـفؿ، فالـاس فقف طؾك خقاٍر، يليت يف حديث أبل وقتؾ العؿد: 

ا »: ڤهريرة  ا ُيقَدى، َوإِمَّ : إِمَّ ـِ ـْ ُقتَِؾ َلُف َقتِقٌؾ َفُفَق بَِخْقرِ الـََّظَرْي  .(1)«ُيَؼادُ َوَم

َثُف َقاَل إِكِّل  َأنَّ َطْؾَؼَؿةَ »وهؽذا جاء يف الحديث:  َثُف َأنَّ َأَباُه َحدَّ ـَ َوائٍِؾ َحدَّ ْب

 
ِّ

 َهَذا َقَتَؾ  إِْذ َجاَء َرُجٌؾ َيُؼقُد آَخَر بِـِْسَعٍة َفَؼاَل َيا َرُسقَل  ملسو هيلع هللا ىلصَلَؼاِطٌد َمَع الـَّبِل
ِ
اهلل

  َأِخل َفَؼاَل َرُسقُل 
ِ
َفَؼاَل إِكَُّف َلْق َلْؿ َيْعَتِرْف َأَقْؿُت َطَؾْقِف اْلَبقِّـََة َقاَل َكَعْؿ  َأَقَتْؾَتفُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـْ َشَجَرٍة َفَسبَّـِل َفَلْغَضَبـِل َفَضَرْبُتُف  َكْقَػ َقَتْؾَتفُ َقَتْؾَتُف َقاَل 
َقاَل ُكـُْت َأَكا َوُهَق َكْخَتبُِط مِ

  بِاْلَػْلِس َطَؾك َقْركِِف َفَؼَتْؾُتفُ 
ُّ

ـْ َكْػِسَؽ  ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼاَل َلُف الـَّبِل يِف َط ـْ َشْلٍء ُتَمدِّ َقاَل  َهْؾ َلَؽ ِم

َّٓ ِكَساِئل َوَفْلِسل َقاَل  َقاَل َأَكا َأْهَقُن َطَؾك َقْقمِل  َفَتَرى َقْقَمَؽ َيْشَتُروَكَؽ َما لِل َماٌل إِ

ـْ َذاَك َفَرَمك إَِلْقِف بِـِْسَعتِِف َوَقاَل 
ا َولَّك َقاَل  َصاِحَبَؽ ُدوَكَؽ مِ ُجُؾ َفَؾؿَّ َفاْكَطَؾَؼ بِِف الرَّ

  َرُسقُل 
ِ
 إِكَُّف َبَؾَغـِل َأكََّؽ ُقْؾَت إِْن َقَتَؾُف  َفَرَجَع َفَؼاَل َيا َرُسقَل  إِْن َقَتَؾُف َفُفَق ِمثُْؾفُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ِ
اهلل

  َفُفَق مِثُْؾُف َوَأَخْذُتُف بَِلْمِرَك َفَؼاَل َرُسقُل 
ِ
 َصاِحبَِؽ  َأَما ُترِيُد َأْن َيبُقَء بِنِْثِؿَؽ َوإِْثؿِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

 
َّ

 َلَعؾَُّف َقاَل َبَؾك َقاَل  َقاَل َيا َكبِل
ِ
 .(2)«َسبِقَؾفُ  َقاَل َفَرَمك بِـِْسَعتِِف َوَخؾَّك َفنِنَّ َذاَك َكَذاكَ اهلل

                                                                                       

 (. 1344(، ومسؾؿ يف صحقحف )113أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)

 (. 1717أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (2)
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ويدخؾ كقٌع آخر مـ الؼتؾ، وهق ما يسؿك بآغتقآت، ويسؿك يف الشرع بؼتؾ 

 خالف. وهق قتؾ الغدر، بحقث ٓ يؽقن بقـ الرجؾ الؿؼتقل، وبقـ الؼاتؾ أيالغقؾة، 

أجرم  وٓ أي مداخؾة، ومشاركة، وإكؿا تعدى طؾقف وقتؾف إما صؿًعا يف ماٍل، أو

بغقر ذلؽ ففذا لقس أمره إلك القرثة، بؾ أمره إلك الحاكؿ، وُيؼتؾ ٕن صاحب 

 طؾك الؿجتؿع. قتؾ الغقؾة غادٌر، والغادر بؼاءه ضررٌ 

اهلل طؾقفؿ، بنقامة الحدود  ولق أن أولقاء أمقر الؿسؾؿقـ قامقا بؿا أوجب

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ﴿يؼقل:  اهلل  لؼؾ الشر، فنن

 .[171]البؼرة:  ﴾ۈ

الؿراد بالجارية هـا إما أهنا حديثة السـ، فُقطؾؼ طؾقفا «: َأنَّ َجاِرَيةً »قْلُ: 

يرطقـ الغـؿ، أهنـ يؽـ بـات دون البؾقغ فنذا جارية، وهذا هق الغالب يف الاليت 

 ما كربت، وكاكت طتقؼة، ُجِعَؾت يف بقتفا ومـعت مـ الخروج لؾخقف مـ فتـتفا.

وإما أن ُيراد بالجارية أهنا مؾؽ يؿقـ، وهذا وارد ٕهنؿ هؿ الذيـ يرطقن 

 ٕسقادهؿ ويؼقمقن بالؿفـة، يف ذلؽ الزمان.

ـِ »قْلُ:  ـَ َحَجَرْي أي أهنا ُقتِؾت برض رأسفا، أي «: ُوِجَد َرْأُسَفا َمْرُضقًضا َبْق

 بشدخف بالحجارة، وهذه قتؾة بشعة وشـقعة، قام هبا هذا القفقدي الخبقث.

ويف هذا دلقٌؾ طؾك أكف ٓ يشرتط يف الؼتؾ العؿد أن يؼتؾ بؿحدد، فؾق قتؾ 

بشلء ٓ يؼتؾ غالًبا، وإكؿا بلي شلء يؼتؾ غالًبا، ففق قتؾ طؿد، وإن ضرب 

 يؽسر، أو يجرح، ومات مـف ففق شبف طؿد.

ـْ َفَعَؾ َهَذا ِبؽ»قْلُ:   «: َفِؼقَؾ َم

 التحؼقؼ مع الجريح ومـ هق يف سقاقة الؿقت.فُٔ: 
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 وهؾ يؽقن ققلف حجة بـػسف، أم يؽقن قريـة؟

 الصحقح أكف لقس بحجة، ولؽـف لَقث وشبفة يمخذ بف.

ا كان قد طجز طـ الؽالم فؾؽ أن تعرض طؾقف كقًطا مـ أن اإلكسان إذّفُٔ: 

 الخقارات، حتك تصؾ إلك الؿطؾقب، فاكظر كقػ قالقا لفا: 

أقتؾؽ فالن وهل ٓ تجقب، أقتؾؽ فالن، وهل ٓ تجقب، فؾعؾفا أوملت 

 برأسفا، وهل يف سقاقة الؿقت فؾؿا أوملت برأسفا كان اإلشارة مؼام الؽالم.

لجرائؿ مشفقرون يف كثقر مـ الؿـاصؼ، ففق طـد أن أصحاب ايف الحديث: و

أن طرض طؾقفا قتؾؽ فالن أو فالن ؟ لؿ يتؽؾؿ طـ ُأكاٍس مـ الصؾحاء، الذيـ 

 هؿ بعقدون طـ التفؿة، ولؽـ جعؾقا يعرضقن طؾقفا أصحاب التفؿة.

إما ٕهنؿ وجدوهؿ يف الؿحؾة، وكاكقا قد قبضقا طؾقفؿ، وإما أهنؿ قد شفروا 

يـبغل ٕولقاء إمقر إذا وقع قتقؾ يف مـطؼٍة مـ الؿـاصؼ، ولؿ  بالباصؾ، فؾفذا

 يؽـ ثؿة لقث طؾك واحٍد بعقـف أن ُيجؿع أهؾ الريبة، ويؼقم بالتحؼقؼ معفؿ.

، َفَلْوَملَْت بَِرْأِسَفا»قْلُ:  يجاورون  وذلؽ أن القفقد كاكقا«: َحتَّك ُذكَِر َيُفقِديٌّ

يف الؿديـة، ولؽـفؿ أصحاب مؽٍر، و خقاكة، وما كػع فقفؿ الؿعروف،  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

وأرادوا  ملسو هيلع هللا ىلصطؿؾ بقـف وبقـفؿ صؾًحا، ومع ذلؽ غدروا بالـبل  ملسو هيلع هللا ىلصمع أن الـبل 

 سؾؿف. اهلل  قتؾف، لقٓ أن

 أن اإليؿاء إذا ُففؿ ففق قريـة وقد ُيجزئ طـ الـطؼ.ّفُٔ: 

ق لؽاكت إشارتف صالًقا، ولق فؾق أن رجاًل أشار إلك زوجتف وأراد هبا الطال

 أشر بنشارة ُيػَفؿ مـفا اإلرجاع، لؽاكت إشارتف إرجاطا.
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 «: َفُلِخَذ اْلَقُفقِديُّ َفاْطَتَرَف »قْلُ: 

 التحؼقؼ مع أصحاب الجرائؿ.فُٔ: 

 الؼبض طؾك أهؾ الريب.ّفُٔ: 

 أكف ٓ ُيؼَتؾ أحد إٓ ببقـة، فنن ُطدمت البقـة فآطرتاف.ّفُٔ: 

ـِ  ملسو هيلع هللا ىلصَفَلَمَر الـَّبِلُّ »قْلُ:  ـَ َحَجَرْي  أي جزاًء وفاًقا.«: َأْن ُيَرضَّ َرْأَسُف َبْق

ق، والصحقح ّفُٔ:  جقاز قتؾ الؼاتؾ بؿا قتؾ، إٓ أن العؾؿاء اختؾػقا إذا حرَّ

ق ُحرق، وإذا قتؾ بالرصاص ُقتِؾ بف، وإن قتؾ بالسقػ ُقتِؾ بف، وإن  أكف إذا حرَّ

 ُقتِؾ بالرصاص أجزأ.

ز قتؾ الؼاتؾ بؿا قتؾ، إٓ إذا كان قتؾف بػاحشٍة، أو بلمٍر يخالػ الشرع، ويجق 

 فال يجقز ذلؽ، مثؾ لق قتؾف بسؼقا الخؿر.

واختؾػقا بلكف لق استدخؾ فقف شقًئا يف دبره مثاًل، فال يجقز أن ُيػعؾ فقف مثؾ 

 ذلؽ، فنن اإلسالم قد هنك طـ الؿثؾة.

مـ الـفل طـ الُؿثؾة الذي هنك طـف  أن قتؾ الؼاتؾ بؿا قتؾ بف مستثـكّفُٔ: 

 .ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسقل

ـْ َأَكٍس قْلُ:  َـَّسائِلَّ َط  «(: َأنَّ َيُفقِديًّا َقتََؾ َجاِرَيًة َطَؾك َأْوَضاٍح : »ڤ)َولُِؿْسؾٍِؿ َوال

 أن هذا الؼتؾ كان قتؾف غقؾة، وأكف قتؾفا صؿًعا فقؿا معفا مـ الػضة.ّفُٔ: 

واحدها  الُحؾِل يعؿؾ فقفا الػضة سؿقت هبا لبقاضفاهل كقع مـ قال ابـ إثقر: 

 اهـوضح. 

  َفَلَقاَدُه َرُسقُل »قْلُ: 
ِ
 «: بَِفا ملسو هيلع هللا ىلصاهَّلل

 أي قتؾف هبا فالَؼَقُد الؼصاص.
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 قتؾ الرجؾ بالؿرأة، وهذا هق الشاهد مـ ذكر الحديث يف هذا الؿقصـ.ّفُٔ: 

 الؿقفؼ.أن ولل أمر الؿسؾؿقـ هق الذي يؼقم بالحدود واهلل ّفُٔ: 
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 رختٝري أٚيٝا٤ املكتٍٛ 

 ايعُد بني ايكصاص ٚايد١ٜد

 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  - 348 ا َفتََح »َقاَل:  ڤ)َط َة ملسو هيلع هللا ىلص َطَؾك َرُسقلِِف  -َتَعاَلك  -اهَّللُ  لَؿَّ َمؽَّ

ـْ بَـِل لَقٍْث بَِؼتِقٍؾ َكاَن لَُفْؿ فِل الَْجاِهؾِقَِّة،    َفَؼاَم َرُسقُل َقتََؾْت ُهَذْيٌؾ َرُجًًل ِم
ِ
ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

، َوإِكََّفا  اهَّللَ  َفَؼاَل: إنَّ  ـَ َة الِْػقَؾ، َوَسؾََّط َطَؾقَْفا َرُسقلَُف َوالُْؿْمِمـِق ـْ َمؽَّ َقْد َحبََس َط

ـْ َكَفاٍر،  لَْؿ َتِحؾَّ ََٕحٍد َكاَن َقبِْؾل، َوٓ َتِحؾُّ ََٕحٍد بَْعِدي، َوإِكََّؿا ُأِحؾَّْت لِل َساَطًة ِم

َوإِكََّفا َساَطتِل َهِذِه: َحَراٌم، ٓ ُيْعَضُد َشَجُرَها، َوٓ ُيْختََؾك َخًلَها، َوٓ ُيْعَضُد َشْقُكَفا، 

ا َأْن َيْؼتَُؾ  : إمَّ ـِ ـْ ُقتَِؾ لَُف َقتِقٌؾ: َفُفَق بَِخْقِر الـَّظََرْي ، َوٓ ُتْؾتََؼُط َساقِطَتَُفا إَّٓ لُِؿـِْشٍد، َوَم

ا َأْن ُيقدِ  ـِ َوإِمَّ ـْ َأْهِؾ الْقََؿ ،  ُيَؼاُل لَُف: َأبُق َشاٍه َفَؼاَل: َيا َرُسقَل  -َي، َفَؼاَم َرُجٌؾ ِم
ِ
اهَّلل

  ُاْكتُبُقا لِل، َفَؼاَل َرُسقُل 
ِ
،  ُاْكتُبُقا َٕبِل َشاٍه، ُثؿَّ َقاَم الَْعبَّاُس َفَؼاَل: َيا َرُسقَل ملسو هيلع هللا ىلص: اهَّلل

ِ
اهَّلل

  ُف فِل ُبُققتِـَا َوُقبُقِرَكا، َفَؼاَل َرُسقُل إَّٓ آَّْذِخَر، َفنِكَّا َكْجَعؾُ 
ِ
 (.(1)«إَّٓ اإِلْذِخرَ ملسو هيلع هللا ىلص: اهَّلل

l : 

 ساق الؿصـػ الحديث: لبقان أن ولل الدم يخقر بقـ الؼصاص والدية والعػق.

ومـ قتؾ قتقاًل وساق الؿصـػ الحديث لبقان أن دماء الجاهؾقة مقضقطة، 

أكف يجب طؾقف الؼصاص، إٓ أن  طؾك دماء قد وضعت، فنن دمف هدر، بؿعـك

 ُيعػك ويػدى بالدية.
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ا َفَتَح »قْلُ:  ةَ  ملسو هيلع هللا ىلصَطَؾك َرُسقلِِف  -َتَعاَلك  -اهَّللُ  َلؿَّ  «: َمؽَّ

 وذلؽ يف السـة الثامـة مـ الفجرة.

ٱ ﴿اهلل فتًحا قال تعالك:  وكان فتح مؽة؛ امتدادا لػتح الحديبقة حقث سؿاه

 .[1]الػتح:  ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ

 ڃ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿اهلل أفقاجا:  بعد فتح مؽة يف ديـودخؾ الـاس 

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ 

 .[3-1]الـصر:  ﴾ڌ ڎ ڎ

 ملسو هيلع هللا ىلصبدكقا أجؾف، وكان الـبل  ملسو هيلع هللا ىلصمحؿًدا  اهلل  فؾؿا فتحت مؽة أخرب

ـْ َطاِئَشَة  ، َأكََّفا َقاَلْت: َكاَن ڤيؼقل بعد أن أكزلت طؾقف هذه السقرة ما جاء: َط

 
ُّ

َا ُسبَْحاَكَؽ »ُيْؽثُِر َأْن َيُؼقَل فِل ُرُكقِطِف َوُسُجقِدِه:  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِل ُفؿَّ  َوِبَحْؿِدكَ  الؾَُّفؿَّ َربَـّ الؾَّ

ُل الُؼْرآنَ  «اْغِػْر لِل  .(1)َيَتَلوَّ

: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ولؿ تؽـ هجرة مـ مؽة إلك الؿديـة بعد ذلؽ؛ لؼقل رسقل

 .ڤ، متػؼ طؾقف طـ طائشة وابـ طباس «هجرَة بعَد الػتِح ولؽـ جفاٌد وكِقَّةٌ  ٓ»

بقـ الؿسؾؿقـ مـ حقث الػضؾ قبؾ الػتح وبعده، فؼال:  - اهلل  ومقز

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ ﴿

 .[17]الحديد:  ﴾جبحب خب مب ىب يبجت

 وذلؽ؛ أن الذي أسؾؿقا قبؾ الػتح كالفؿ مـ إذى الؽثقر مالؿ يـؾف غقرهؿ.

الفجرتقـ إلك الحبشة، ثؿ هاجر الثالثة إلك فؼد هاجر بعض أهؾ مؽة 

اهلل؛  الؿديـة، فاجتؿعت لفؿ أجقر كثقرة وما خرجقا مـ ديارهؿ إٓ ابتغاء وجف
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بسبب ما كالفؿ مـ العذاب والشدة فؼد كاكقا يصؾبقهنؿ يف الشؿس ويصفروهنؿ 

يف حرها، وربؿا فتـقا بعضفؿ، حتك إكف لقؿر الُجعؾ بلحدهؿ فقؼقل هذا ربؽ ؟ 

 ؼقل: كعؿ، مـ شدة ما ٓقك مـ العذاب.فق

َّٓ  فؿا مِـ أحدٍ »، قال: ڤويف حديث ابـ مسعقد  وقد واتاُهؿ طؾك ما  إ

 َوهاَن طؾك ققمِِف فلططقُه القلداَن  يف طؾْقِف كػُسفُ  هاكت فنكَّفُ  باللٍ  أرادوا غقرَ 
ِ
اهلل

َة َوهَق يؼقُل: أَحٌد أَحدٌ   ، أخرجف أحؿد.(1)«فجعؾقا يطقفقَن بف يف شعاِب َمؽَّ

التقحقد  أن إمقر تضاف إلك خالؼفا ومقجدها، وهذا هق تؿامّيف احلدٓث: 

 وكؿالف.

مشتؼة  أم الؼرى، والبؾدة، والبؾد إمقـ، وبؽة، وأسؿائفاولؿؽة أسؿاء مـفا: 

 مـ معاكقفا.

ـْ َبـِل َلْقٍث »قْلُ:   «: َقَتَؾْت ُهَذْيٌؾ َرُجًًل ِم

 بـل لقث. أي قتؾ رجؾ مـ هذيؾ رجاًل مـ

يف حجة القداع، وقال:  ملسو هيلع هللا ىلصأي قتؾف ثلًرا وقد قام الـبل «: بَِؼتِقؾٍ »قْلُ: 

« َٓ الجاهؾقَِّة  قَدملَّ مقضقٌع ودماءُ  الجاهؾقَِّة تحَت  كؾُّ شلٍء ِمـ أمرِ  أ

ـِ ربقعةَ  مقضقطةٌ  َل دٍم أَضُع ِمـ دمائِـا دُم اب ـِ الحارِث وكان مسترَضًعا  وإنَّ أوَّ ب

ُل رًبا أَضُع ربا العبَّاسِ  َتَؾْتف ُهذيٌؾ، وربايف بـل لقٍث فؼ ـِ  الجاهؾقَِّة مقضقٌع وأوَّ ب

 ، أخرجف مسؾؿ.(2)«كؾُّف الؿطَّؾِب فنكَّف مقضقعٌ  طبدِ 

ٕن مسائؾ الدماء وإمقال مـ أكثر الؿسائؾ التل يؼع فقفا الػساد العريض 
                                                                                       

 . (157برقؿ ) ، وغقره، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل (147)ابـ ماجف أخرجف  (1)

 ، يف حديث جابر الطقيؾ يف حجة الـبل صؾك اهلل طؾقف وطؾك آلف وسؾؿ. (1311أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (2)
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 بقـ الـاس بطؾب الثلر.

 أي قبؾ اإلسالم.«: َكاَن َلُفْؿ فِل اْلَجاِهِؾقَّةِ »قْلُ: 

ومعؾقم أن إوس والخزرج كان بقـفؿ دماء قبؾ الجاهؾقة فجاء اإلسالم 

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ﴿فلهدرها، ولؿ يبؼ بقـفؿ مطالب: 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

 .[173]آل طؿران:  ﴾ک گ گ گ گ

 وسؿقت الجاهؾقة بفذا آسؿ: ٕمريـ: 

 وبؿا يجب طؾقفا.لجفؾفا بربفا وديـف،  - 1

 لؿا يؼع فقفا مـ السػف الدال طؾك الجفالة الؼقلقة، والػعؾقة، وآطتؼادية. - 2

 اهلل طؾقفؿ، ويرتؽبقن ما هناهؿ اهلل  ولذلؽ كاكقا يحرمقن ما لؿ يحرم

 .طـف 

ک ک ک ک گ ﴿يف بقان فسادهؿ الديـل والخؾؼل:  اهلل  قال

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 

﮵  ﮴   ﮳  ﮲  ھ ے ے ۓۓ

﯁  ﯀   ﮿  ﮾  ﮽  ﮼  ﮻  ﮺  ﮹  ﮸  ﮷  ﮶

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ      

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ
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 .[157-137]إكعام:  ﴾ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

 أبَا جفؾ هبذا آسؿ؛ لطقشف وجرأتف طؾك الؿسؾؿقـ. ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  وقد سؿك رسقل

  َفَؼاَم َرُسقُل »قْلُ: 
ِ
 أي لؾخطبة والتـبقف.«: ملسو هيلع هللا ىلصاهَّلل

أن إصؾ يف الخطبة والؿحاضرة أن يؼام لفا إن كان ذلؽ مـ الؿتقسر ّفُٔ: 

 مـرٌب يجؾس طؾقف يحدث الـاس وكلكف قائؿ. ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  وإن لؿ يتقسر فؼد صـع لرسقل

الؿسارطة إلك إكؽار الؿـؽر، وإلك تسؽقـ حطؿة الـاس، فنن الـاس يف ّفُٔ: 

 مثؾ هذه الؿقاصـ إن لؿ يقجد مـ يثبتفؿ ويـصحفؿ لربؿا وقع مـفؿ ما ٓ ُيحؿد.

طدة مقاقػ يف هذا الباب، فؼد أخر صالة العصر؛ وذهب  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ولرسقل

 لإلصالح بقـ بـل طؿرو ابـ طقف.

 يػرع بقـفؿ. ملسو هيلع هللا ىلصولؿا ُصِعـ يف طرض طائشة وكاد أن يؼع بقـ إكصار ما يؼع، قام 

َة اْلِػقَؾ  اهَّللَ  َفَؼاَل: إنَّ »قْلُ:  ـْ َمؽَّ  «: َقْد َحَبَس َط

 أي مـعف مـ القصقل إلقف.

كؿا صح طـ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  طام الػقؾ، وهق العام الذي ولد فقف رسقلوذلؽ يف 

، وكان هذا قبؾ البعثة «ولد طام الػقؾ ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل »ابـ طباس طـد الحاكؿ: 

 بلربعقـ سـة.

 وكان مـ قصة أصحاب الػقؾ: 

بـك بـاًء يف صـعاء لصرف الـاس طـ القجفة إلك  -اهلل  لعـف -أن أبرهة إشرم 

الؽعبة الؿشرفة، فبقـؿا هق طؾك هذا الحال ويعده ٓستؼبال الحجقج إذ دخؾ رجؾ 

فلحدث فقف فغضب أبرهة وطزم طؾك هدم البقت العظقؿ الؿشرف، فجفز الجققش 

وطجزت الؼبائؾ طـ صده؛ لؽثرة طتاده وطدتف وكان قد اصطحب معف فقال، 

ستخدامف يف هدم الؽعبة وإزالة أحجارها، فبقـؿا هق طؾك هذا الحال وقد اشتد ٓ
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الؿطؾب يف قبضتف،  اهلل، إذ وقعت إبؾ مـ إبؾ طبد بالعرب الؽرب خقًفا طؾك بقت

فذهب إلقف فؼال: رد إلل إبؾل، فؼال: كـت أضـؽ أطؼؾ مـ هذا ضــتؽ أكؽ أتقت 

ا رب إبؾل، فبقـؿا هق طؾك هذا الحال لؾشػاطة يف بقتؽ! قال: لؾبقت رب يحؿقف وأك

فؾؿا وصؾ إلك وادي محسر برك الػقؾ، فنذا ما وجفقه إلك القؿـ رجع وإذا ما ردوه 

اهلل طؾقفؿ صقرا أبابقؾ:  إلك الشام برك، فضربقه بالحديد وأبك، وطـد ذلؽ أرسؾ

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ  ڑ ک ک ک ک گ گ گ﴿

 .[4-1]الػقؾ:  ﴾ۀ ہ ہ ہ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

 فؽاكت إذا أصابت أحدهؿ يؿقت أو يتؼطع.

 ومؿا قالقه يف ذلؽ مـ الشعر حقـ جعؾ أبرهة يريد الػرار: 

ــــالُِب  ــــُف الطَّــــ َلـــ ـَ اْلَؿَػـــرُّ َواإْلِ ـــ  َأْي

 

ـــُب   ـــْقَس اْلَغالِ ـــقُب َل ـــَرُم اْلَؿْغُؾ َْش ْٕ  َوا

، أما قبائؾ العرب فؼد طجزت طـ القققف اهلل  فالذي حرس مؽة هق 

 أبرهة إشرم وجقشف.أمام 

ـَ »قْلُ:   أي بػتح مؽة حقث تؿؽـقا مـ«: َوَسؾََّط َطَؾقَْفا َرُسقلَُف َوالُْؿْمِمـِق

 دخقلفا طـقة.

ڍ ڌ ڌ ﴿: - اهلل  اهلل كػًرا، كؿا قال وسؾطفؿ طؾقفا حقـ بدلت كعؿة

 .[31]إبراهقؿ:  ﴾ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک

فدخؾقها طـقة ٓ صؾًحا اهلل طؾقفؿ سققف أهؾ اإلسالم وغزوهؿ  فسؾط

 خالًفا لؿا ذهب إلقف بعضفؿ.

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ﴿اهلل قال تعالك:  أن الـصر مـ طـدّفُٔ: 

 .[7]محؿد:  ﴾ۈ ٴۇ
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َفا َلْؿ َتِحؾَّ ََٕحٍد َكاَن َقْبِؾل»قْلُ:   «: َوإِكَّ

 ڤ اهلل حرمفا يقم خؾؼ السؿقات وإرض، كؿا يف حديث أبل بؽره أي أن

مانَ  إِنَّ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  وغقره، قال: قال رسقل اهَّللُ  اْسَتَداَر َكَفْقَئتِف يقَم خؾَؼ  َقدِ  الزَّ

 .(1)«السؿقاِت وإرَض 

 اهلل يقم خؾؼ السؿقات وإرض. فإشفر الحرم والبؾد الحرام حرمف

وما جاء أن إبراهقؿ هق الذي حرم مؽة فذلؽ مـ حقث أكف شفر إمر: 

مفامؽَة  إنَّ »لحديث:  ْمفا الـاُس  اهَّللُ ولؿ حرَّ  .(2)«ُيحرِّ

! إنَّ »ويف رواية:  م مؽَة إِنَّ  إبراهقؿَ  الؾفؿَّ مَ  حرَّ ودطا ٕهِؾفا،  مؽةَ  إبراهقَؿ حرَّ

ْمُت  َم إبراهقؿُ  الؿديـََة كؿا وإِكَّل حرَّ  .«مؽةَ  حرَّ

َفا َلْؿ َتِحؾَّ ََٕحٍد َكاَن َقْبِؾل»قْلُ:   «: َوإِكَّ

بف، وقد  اهلل  شقًئا ففق إلحاد يف الحرم لؿ يلذنومـ أوقع فقفا 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ﴿اهلل الؿؾحديـ يف الحرم بؼقلف:  تقطد

ـِ َطبَّاٍس [34]الحج:  ﴾ڄ   ڤ، ويف حديث اْب
َّ

َأْبَغُض »، َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِل

 َثًلََثٌة: ُمْؾِحٌد فِل الَحَرِم، َوُمْبَتٍغ فِل  الـَّاِس إَِلك
ِ
اإِلْسًلَِم ُسـََّة الَجاِهِؾقَِّة، َوُمطَِّؾُب اهَّلل

 .(3)«َدِم اْمرٍِئ بَِغْقرِ َحؼٍّ لُِقَفرِيَؼ َدَمفُ 

ولذلؽ كاكت قريش تعظؿ الؽعبة فال تؼتؾ فقفا، بؾ إذا أحدث أحد حدًثا 

 أخرجتف إلك الحؾ وأقامت الحد طؾقف.

                                                                                       

 (. 1771(، ومسؾؿ يف صحقحف )7557أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)

 . ڤ، مـ حديث أبل شريح (1345يف صحقحف )(، ومسؾؿ 175أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)

 (. 7113يف صحقحف ) البخاريأخرجف  (3)
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 «: َوٓ َتِحؾُّ ََٕحٍد َبْعِدي»قْلُ: 

: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ، قال رسقلڤأي طادت حرمتفا كؿ كاكت، ويف حديث أبل شريح 

  رسقَل  فَؿـ قاَل َلُؽؿ: إنَّ »
ِ
 أحؾَّفا قد اهلَل  أحؾَّفا، فؼقلقا َلُف: إنَّ  قد ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

 ، وسبؼ معـا.«لرسقلِِف، ولؿ ُيحؾَّفا َلَؽ 

ـْ َكَفارٍ »قْلُ:  َؿا ُأِحؾَّْت لِل َساَطًة ِم  «: َوإِكَّ

 وقًتا مـ الزمـ حتك فتح مؽة.يعـل 

ًٓ؛ ققل الـبل داَر أبل  دخؾ مـ»: ملسو هيلع هللا ىلص -اهلل  ومؿا يدل طؾك أهنا صارت حال

، ومـ أغؾؼ باَبف سػقانَ  ـٌ ـٌ ومـ دخؾ الؿسجَد  ففق ففق آم ـٌ  ففق آم  .(1)«آم

َفا َساَطتِل َهِذِه: َحَرامٌ »قْلُ:   «: َوإِكَّ

 يجقز أن ُيؼتؾ فقفا أحد.أي طادت إلك حرمتفا كؿا كاكت يف إمس فال 

 «: ٓ ُيْعَضُد َشَجُرَها»قْلُ: 

 أي ٓ يؽسر والؿراد بف ما كبت بـػسف.

 «: َوٓ ُيْخَتَؾك َخًلَها»قْلُ: 

أي ٓ يؼطع شقكفا، وٓ يتؾػ طشبفا، وٓ شلء مـ ذلؽ، إٓ إذا رطت فقفا 

ا ٓ إغـام، بدون تسبب مـ اإلكسان، أما أن يؽسر الشجر ويؼطع العشب ففذ

 يجقز، وهذا مـ تؿام تحريؿ تؾؽ البؾدة.

 «: َوٓ ُتْؾَتَؼُط َساِقَطُتَفا إَّٓ لُِؿـِْشدٍ »قْلُ: 

 أي ٓ تلخذ لؼطتفا إٓ لؿـ يعرففا دائًؿا.
                                                                                       

 . ڤ، مـ حديث أبل هريرة (1717أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (1)
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 الػرق بقـ لؼطة الحرم وغقرها: 

أن لؼطة الحرم تعرف الدهر، وٓ يجقز أن تتؿؾؽ بعد سـة كؿا هق الحال يف 

 ِطػاَصفا اطرِف»قال:  ڤبـ خالد الجفـل  حديث زيد غقر لؼطة الحرم، فػل

َّٓ فشلَكَؽ بِفا ففا سـًة فنن جاَء صاحبُفا وإ  ، متػؼ طؾقف.(1)«وِوكاَءها، ثؿَّ طرِّ

 ، أي إذا لؿ يعرففا.(2)«الـَّارِ  َحَرُق  ضالَُّة الؿسؾؿِ »وهذا معـك حديث: 

ـْ ُقتَِؾ َلُف َقتِقٌؾ »قْلُ:   أي طؿدًا.«: َوَم

 الشاهد مـ ذكر الحديث والؼتقؾ كؽرة سقاًء كان رجاًل أو امرأة.هذا هق 

ـِ »قْلُ:   «: َفُفَق بَِخْقرِ الـََّظَرْي

 أي مخقر بقـ أمريـ ٓ ثالث لفؿا.

ا َأْن َيْؼُتَؾ »قْلُ:   قصاًصا ويؽقن ذلؽ بنذن اإلمام.«: إمَّ

: وكاكت العادة أن الحاكؿ بعد أن يحؽؿ يـاول أولقاء الدم قاتؾفؿ ويؼقل

 ، أي اقتؾقه أو افعؾقا بف الذي تريدون مؿا أباحف الشرع.«دوكؽؿ هق»

وهذا دلقٌؾ طؾك وجقب الؼصاص يف قتؾ العؿد، وأما غقر العؿد فال يجقز 

 فقف الؼصاص.

لؿا أططك الرجؾ قاتؾ  ملسو هيلع هللا ىلصقد يؼقل قائؾ كقػ تؼقلقن فقف الؼصاص، والـبل 

ُف بَِؿـِْزَلتَِؽ َقْبَؾ َأْن َتْؼُتَؾُف، َوَأْكَت بَِؿـِْزَلتِِف َقْبَؾ َأْن »أبقف، قال:  َٓ َتْؼُتْؾُف، َفنِْن َقَتْؾَتُف َفنِكَّ
                                                                                       

 (. 1733(، ومسؾؿ يف صحقحف )3373أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)

الجارود، ولؽـ  ، وجاء مـ حديثڤ، مـ حديث طبد اهلل بـ الشخقر (3473أخرجف ابـ ماجف ) (2)

 مطرف رواية مـ أرجح أبقف طـ مطرف طـ الرواية هذه ولعؾ: (، قال737اإلمام إلباين يف الصحقحة )

 هبا تػرد تؾؽ، فؼد بخالف وقتادة الحسـ وهؿا طؾقفا ثؼتقـ طـ الجارود؛ ٓتػاق الجذمل مسؾؿ أبل طـ

 . لقس بالؿشفقر فنكف مسؾؿ أبل صريؼ وأما صحقح كذلؽ، فاإلسـاد كان فنن. رأيت كؿا أبق العالء
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( وهق قاتؾ وقد 144( ومسؾؿ )7174أخرجف البخاري )« َيُؼقَل َكِؾَؿَتُف الَّتِل َقاَل 

 بؿا حؽؿ بف؟ ملسو هيلع هللا ىلصاطرتف بجريرتف وحؽؿ طؾقف الـبل 

 : ـقوي قال اإلمام ال

َخِر » ْٔ ََحِدِهَؿا َطَؾك ا
ِ

َٓ مِـًَّة ٕ َٓ َفْضَؾ َو ِحقُح فِل َتْلِويؾِِف َأكَُّف مِْثُؾُف فِل َأكَُّف  َفالصَّ

ُف مـف بخالف ما لق طػك َطـُْف َفنِكَُّف َكاَن َلُف اْلَػْضُؾ َواْلِؿـَُّة َوَجِزيُؾ  َكَُّف اْسَتْقَفك َحؼَّ
ِ

ٕ

ِخَرِة َوَجؿِ  ْٔ ْكَقا َوقِقَؾ َفُفَق مِْثُؾُف فِل َأكَُّف َقاتٌِؾ َوإِِن اْخَتَؾَػا يف َثَقاِب ا قُؾ الثَّـَاِء فِل الدُّ

َٓ ِسقََّؿا  التحريؿ واإلباحة لؽـفؿا استقيا يف صاطتفؿا اْلَغَضَب َوُمَتاَبَعِة اْلَفَقى 

 
ُّ

  ملسو هيلع هللا ىلصَوَقْد َصَؾَب الـَّبِل
ُّ

َما َقاَل بَِفَذا الؾَّْػِظ الَِّذي ُهَق  ملسو هيلع هللا ىلصمِـُْف اْلَعْػَق َوإِكََّؿا َقاَل الـَّبِل

 ُربََّؿا َخاَف َفَعَػا َواْلَعْػُق 
َّ

َصاِدٌق فقف ٓ يفام لؿؼصقد َصِحقٍح َوُهَق َأنَّ اْلَقلِل

 َواْلَؿْؼُتقِل فِل ِدَيتِِفَؿا
ِّ

 ـها«. َمْصَؾَحٌة لِْؾَقلِل

ا َأْن ُيقِديَ »قْلُ:   «: َوإِمَّ

 الدية أو بطؾب العػق أو بغقر ذلؽ. أي أن الؼاتؾ يػدي كػسف بدفع

 وأيفؿا أفضؾ يف حؼ أولقاء الدم؟

 ُيـظر إلك حال الؼاتؾ: 

فنن كان مـ أكاس ٓ ُيعؾؿقن بتسرع يف هذا الباب، وُطؾؿ مـف صدق التقبة،  - 1

 «.ما ُرفع إلقف شلء إٓ أمر فقف بالعػق: »ملسو هيلع هللا ىلصفالعػق يف حؼف أفضؾ؛ ٕن الـبل 

أكف رجؾ جبار، يؽثر مـ الؼتؾ واإلسراف، وترويع وأما إن كان الحال  - 2

ۓ ڭ ڭ ڭ ﴿: اهلل  أمـقـ، فؿثؾ هذا ٓ يجقز العػق طـف؛ لؼقل

 ، وهذا العػق طـف إفساد ولقس بنصالح. [57]الشقرى:  ﴾ڭ ۇۇ

 والعػق لف حآت: 

 أن يتحقل مـ الؼصاص إلك الدية.إولك: 
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 أن يرضك ببعض الدية.الثاكقة: 

 يتـازل طـ الدية كؾفا.أن الثالثة: 

ـِ »قْلُ:  ـْ َأْهِؾ اْلَقَؿ  «.ُيَؼاُل َلُف: َأُبق َشاهٍ  -َفَؼاَم َرُجٌؾ ِم

فضقؾة ٕهؾ القؿـ ضاهرة، وذلؽ أن مقاقػفؿ يف صؾب العؾؿ كثقرة، ّفُٔ: 

جاء ققٌم مـ بـل »، يف البخاري: ڤبـ حصقـ  فؿـفا: ما جاء يف حديث طؿران

ْرَتـا فلططِـا، فدَخؾ كاٌس مـ الُبشرى يا بـل َتؿقؿٍ اقَبؾقا َتؿقٍؿ، فؼال:  ، قالقا: بشَّ

، فؼال:  ـِ ، إذ لؿ يؼَبْؾفا بـق تؿقؿٍ أهِؾ القَؿ ـِ ، قالقا: قبِْؾـا، اقَبؾقا الُبشرى يا أهَؾ القَؿ

، ولـسلَلَؽ طـ أوِل هذا إمِر ما كان ـِ َف يف الدي  ، الحديث.(1)«جئـاك لـتَػؼَّ

؛ «ما يؽتبقا لف ؟ قال: يؽتبقا لف الخطبة التل سؿعفا»يات: وقد جاء يف بعض الروا

 ٕن فقفا أحؽام يحتاجفا الـاس ٓسقؿا يف البؾدان التل يؼع فقفا الؼتؾ والؼتال.

، ُاْكُتُبقا لِل َيا َرُسقَل »قْلُ: 
ِ
 أي هذا العؾؿ الذي سؿعتف.«: اهَّلل

دلقٌؾ طؾك جقاز كتابة الحديث، وما جاء مـ الـفل طـ كتابة الحديث ّفُٔ: 

 فؾف محامؾ: 

 غقَر الؼرآنِ  طـِّل فَؿـ كتَب  الؼرآنِ  غقرَ  طـِّل َتْؽُتبقا ٓ»أن حديث: إول: 

 ، فقف كالم، وٓ يثبت.(2)«فؾَقؿُحفُ 

 بالؼرآن فال يؿقز بقـفؿا. ملسو هيلع هللا ىلصخشقة أن يختؾط كالم الـبل الثاين: 

أن الـفل كان متؼدًما، وجاء هذا الحديث كاسًخا لف، ولؽـ مؿا يدل الثالثة: 

 »أكف قال:  ڤطؾك جقاز الؽتابة ما جاء طـ أبل هريرة 
ِّ

 ملسو هيلع هللا ىلص ما مـ أصحاِب الـبل
                                                                                       

 . (3117أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)

 . ڤ، مـ حديث أبل سعقد الخدري (3775أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (2)
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  كان مـ طبدِ  أَحٌد أكثَر حديًثا طـف مـل، إٓ ما
ِ
ـِ َطْؿٍرو، فنكف كان َيؽُتُب  اهلل ب

 .(1)«أكُتُب  وٓ

اهلل  رسقل كـت أكتُب كؾَّ شلء أسؿعف مـ»قال:  ڤ طؿروبـ  اهلل وطـ طبد

َبشٌر  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ورسقل أريُد حػَظف، فـََفْتـل قريٌش، وقالقا: أتؽتُب كؾ شلء؟ ملسو هيلع هللا ىلص

، - ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  يتؽؾؿ يف الغضِب والرضا، فلمسؽُت طـ الؽتاب، فذكرت ذلؽ لرسقل

 .(2)«يخرُج مـُف إٓ حٌؼ اكتب، فقالذي كػسل بقده ما فلومل بنصبعف إلك فقف، فؼال: 

مـ مسؾؿة الػتح،  ملسو هيلع هللا ىلصوهق أبق الػضؾ، طؿ الـبل «: ُثؿَّ َقاَم اْلَعبَّاُس »قْلُ: 

 أسر يقم بدر، فػادى كػسف، وفادى طؼقاًل.

، إَّٓ آَّْذِخرَ  َفَؼاَل: َيا َرُسقَل »قْلُ: 
ِ
 «: اهَّلل

جقاز آستثـاء إذا قطع بؼاصع غقر مؼصقد فنكف يف حؽؿ آتصال، فنن ّفُٔ: 

 .ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ما زال يف خطبتف، وإكؿا تؽؾؿ أبق شاٍه وردَّ طؾقف رسقل ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

كقع مـ الشجر، صقب الريح، يجعؾ يف الؼبقر، ويف البققت، وآَّْذِخَر: 

 ويستخدمف الحدادون وغقرهؿ.

ـَا َوُقُبقِرَكا»قْلُ: 
ا َكْجَعُؾُف فِل ُبُققتِ  «: َفنِكَّ

 أما البققت فققضع مع إسؼػ لحؿايتفا مـ كزول الرتاب والرمؾ.

 وأما الؼبقر فققضع يف الؾحقد حتك ٓ يـزل الرتاب والرمؾ طؾك الؿقت.

 «: إَّٓ اإِلْذِخرَ »قْلُ: 

 جقاز التخصص.ّفُٔ: 
                                                                                       

 . (113أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)

: (، وقال فقف715برقؿ ) وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل (، 3435أخرجف أبق داود ) (2)

 . معقـ ابـ وثؼف اهلل، وقد طبد بـ القلقد الصحقح، إٓ رجال صحقح، رجالف حديث هذا
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 جقاز الـسخ.ّفُٔ: 

ـْ ُقتَِؾ َلُف »: ملسو هيلع هللا ىلصققل الـبل لحديث يف هذا الباب: والشاهد مـ سقق ا َوَم

ـِ   .«َقتِقٌؾ: َفُفَق بَِخْقرِ الـََّظَرْي

 أي مخقر بقـ أمريـ: 

 إما أن يؼتؾ. - 1

 وإما أن يلخذ الدية أو يعػق. - 2

أن الساطل بالصؾح لف يف هذه الؼضايا أن يسؾؽ ومـ هذه إحاديث يمخذ: 

 ثالث سبؾ: 

ما رفع إلقف شلٌء يف الؼصاص إٓ  ملسو هيلع هللا ىلصٕن الـبل إول: الدطقة إلك العػق: 

 أمر فقف بالعػق.

 والعػق يـؼسؿ إلك قسؿقـ: 

 طػق كؾل. - 1

 طػق جزئل. - 2

 طػق مـ الؼصاص إلك الدية، أو إلك بعض الدية.فالجزئل: 

 أن يعػق طـف بالؽؾقة، فال ُيطالب بشلء.والؽؾل: 

 يف الرجؾ مائة مـ اإلبؾ، ويف إكثك خؿسقـ مـ اإلبؾ.: والدية الثاين: الدية

وقد وجد مـ يـادي بالؿساواة بقـ الرجال والـساء يف مسللة الؿقراث 

والدية، والصحقح أن ٓ مساواة، إٓ إذا كان يف الؼصاص فقؼتؾ الرجؾ بالؿرأة، 

 والؿرأة بالرجؾ، وهق إمر الثالث.

ـبغل أن يحاول بالصؾح؛ ٕن وقبؾ أن يحؽؿ الؼاضل بالحؽؿ الشرطل ي

الصؾح بابف أوسع مـ الحؽؿ؛ وذلؽ أن الحؽؿ ٓ بد فقف مـ مالزمة الؽتاب 
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 والسـة كًؿا وكقًػا.

أما الصؾح فقؽتػك فقف برضك الطرفقـ، فؼد يؼع الرتاضل بقـفؿا بدية، أو 

والصؾح جائز بقـ »بديتقـ، ٓسقؿا مـ وجب طؾقف الؼصاص. لحديث: 

ًٓ الؿسؾؿقـ إٓ   .(1)«صؾًحا أحؾ حراًما أو حرم حًل

 وطـدكا يف القؿـ بؾقة طظقؿة وهل ما يسؿك بالفجر: 

 فنن كثقًرا مـ الـاس قد ٓ يؼع مـفؿ العػق، أو الصؾح إٓ مع الفجر.

يـفك طـ ذلؽ، حتك ققؾ لف: يا شقخ وإن لؿ  وكان شقخـا مؼبؾ 

بح الفجر، ولقسقا يتققػقا طـ الحرب وما هؿ فقف إٓ بالفجر، قال: ٓ يذ

 بخسارة طؾك اإلسالم والؿسؾؿقـ.

 ٕن فاطؾ الفجر دائر بقـ كبقرتقـ: 

اهلل  وهق أن يذبح متؼربا لغقرإما الشرك إكبر الؿخرج مـ الؿؾة:  - 1

 اهلل  بالدم، فنن  :ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ﴿جعؾ ذلؽ لف

 .[173-173]إكعام:  ﴾ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې
                                                                                       

وابـ ماجف (، 1343الرتمذي )أخرجف و، ڤمـ حديث أبل هريرة (، 3415أخرجف أبق داود ) (1)

(، لإلمام 1537، والحديث حسـ كؿا يف اإلرواء برقؿ )ڤ(، مـ حديث طؿرو بـ طقف الؿزين 1477)

 إٓ» فقف لقس لؽـ،  الؿصـػ ذكر كؿا هريرة أبك حديث مـ وهق. حسـ: وقال فقف إلباين 

 طـ طقف بـ طؿرو بـ اهلل طبد بـ كثقر حديث مـ أخرجف وإكؿا، الرتمذي يخرجف لؿ مؿا هق ثؿ...« صؾحا

 بقاكف سبؼ كؿا، تعؼًبا وقد، هريرة أبك حديث الحاكؿ صحح كؿا، وصححف، بتؿامف مرفقًطا جده طـ أبقف

: وقال، «الضعػاء» يف الذهبل أورده، جًدا ضعقػ هذا وكثقر: حقث قال إلباين فقف (1373) الحديث طـد

«. ضعقػ: آخرون وقال، مقضقطة كسخة جده طـ أبقف طـ لف: حبان ابـ وقال. الؽذب أركان مـ: الشافعل قال»

 بقـ جائز الصؾح» :حديثف مـ فروى الرتمذي وأما: »وغقره هذا الشافعل ققل ذكر أن بعد« الؿقزان» يف وقال

(: 5/371« )الػتح» يف الحافظ وقال«. الرتمذي تصحقح طؾك العؾؿاء يعتؿد ٓ فؾفذا، وصححف« الؿسؾؿقـ

 «. أمره يؼقون خزيؿة وابـ كالرتمذي تبعف ومـ البخاري لؽـ، إكثر طـد ضعقػ اهلل طبد بـ وكثقر»
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 بدطة أحدثفا الشقعة، ولؿ تؽـ مقجقدة مـ قبؾ.وهل البدطة:  - 2

 وقد وقعت كثقر مـ الؼضايا يف زمـ السؾػ ولؿ يؽـ بقـفؿ الفجر.

يف تحؽقؿ الشرع، وأٓ يؽـ ديـفؿ الفقى  اهلل  فقـبغل لؾؿسؾؿقـ أن يتؼقا

حئ ﴿،  [33]الجاثقة:  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ﴿فنن الفقى ديـ الؽػار: 

 .[37]ص:  ﴾مئ ىئ يئ جب حب خبمب

 وهـاك أحؽام جائرة أخرى: 

 وهق أن يحؽؿ بؿضاطػة الدية إلك إحدى طشرمثؾ ما يسؿك بالؿفدش: 

ضعًػا، وبؿضاطػة إرش إلك إحدى طشر ضعًػا، فنكف ٓ يحؾ مال امرٍئ مسؾؿ إٓ 

فننَّ دماَءكؿ وأمقاَلؽؿ طؾقؽؿ حراٌم كُحرمِة هذا الققِم »بطقبة مـ كػسف، لحديث: 

فرِ   .«الؾَّفؿَّ اشفْد  هؾ بؾَّغُت؟ قالقا: كعؿ، قال: وُحرمِة هذا البؾِد، أٓ وُحرمِة هذا الشَّ

 والعػق مـ أكرم الخصال التل يـبغل أن ُيباَدر لفا، إٓ يف حالة واحدة إذا كان

 الرجؾ ضالًؿا غاشًؿا والعػق طـف يمدي إلك مػسدة أطظؿ.
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 إٔ عُس اضتػاز ايٓاع »رحدٜح: 

 د«أٚ أ١َ... غس٠ عبديف إَالص املسأ٠... 

 

ـْ ُطَؿرَ  - 349 ـِ اْلَخطَّاِب  )َط ُف اْسَتَشاَر الـَّاَس فِل إْمًلِص اْلَؿْرَأِة، ڤْب : َأكَّ

ـُ ُشْعَبَة  َفَؼاَل اْلُؿِغقَرةُ  ٍة ملسو هيلع هللا ىلص َشِفْدت الـَّبِلَّ : »ڤْب  -َأْو َأَمٍة  َطْبدٍ  -َقَضك فِقِف بُِغرَّ

ـْ َيْشَفُد  َـّ بَِؿ ُد  َفَؼاَل: َلَتْلتَِق ـُ َمْسَؾَؿةَ  َمَعؽ، َفَشِفَد َمَعُف ُمَحؿَّ  (.(1)«ْب

 إْمًلُص اْلَؿْرَأِة: َأْن ُتْؾؼَل جـقـَفا َمْقًتا اهـ

l : 

 ساق الؿصـػ الحديث لبقان حؽؿ دية السؼط.

 أن الجـقـ يسؼط يف مضاربة، أو مؼاتؾة، ٓسقؿا بقـ الـساء.ومعـك ذلؽ: 

ولؿ يؽـ لديف طؾؿ  ڤبـ الخطاب  وحصؾت هذه الؼضقة يف طفد طؿر

 يف هذه الؿسللة فاستشار الـاس. ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  بؼضاء رسقل

يؼقل:  فػقف التشاور ومفؿا بؾغ طؾؿ العالؿ فنكف قد يػقتف شلء واهلل 

 .[141]آل طؿران:  ﴾ڤ ڦ ڦڦ﴿

أهؾ الحؾ والعؼد لقس كؾ أحد؛ ٕن الجّفال إذا والؿراد بالـاس هـا: 

 حصؾ مـفؿ الشر ما طساهؿ يؼقلقن.ُأدخؾقا يف هذا الباب 

 .ڤحػاظ الؼرآن، ومـفؿ ابـ طباس : ڤوكان أصحاب مشقرة طؿر 
                                                                                       

 (. 1713يف صحقحف )(، ومسؾؿ 7177، 7174أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)
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وهق أن يضرب بطـفا فقسؼط الجـقـ قبؾ «: فِل إْمًلِص اْلَؿْرَأةِ »قْلُ: 

 القٓدة فقخرج مقًتا إثر ضربة أو حتك إخافة، أو دفَّة، أو غقر ذلؽ مؿا يحصؾ.

 «.ـ القد فؼد مؾصكؾ ما زلؼ م»قال يف الـفاية: 

ـُ ُشْعَبةَ  َفَؼاَل اْلُؿِغقَرةُ »قْلُ:  الثؼػل أبق طقسك، كان ضخؿ الؼامة، أسؾؿ «: ْب

 قبؾ الحديبقة، وشفدها وبقعة الرضقان، مات سـة تسع وخؿسقـ.

 وهق أحد دهات العرب،

بـ أبل سػقان، و  ، ومعاويةڤبـ العاص  ودهات العرب أربعة: طؿرو

 أبقف.بـ  الؿغقرة، وزياد

 .ملسو هيلع هللا ىلصأي حضرت الـبل «: ملسو هيلع هللا ىلصَشِفْدت الـَّبِلَّ »قْلُ: 

 فنن الشفادة تلتل بؿعاين كثقرة مـفا: 

 كؿا يف هذا الحديث.الحضقر، إول: 

 .[17]التقبة:  ﴾ڑ ڑ ک کک﴿قال تعالك: وبؿعـك اإلقرار، الثاين: 

 .[37]يقسػ:  ﴾ڻ ڻ ۀ ۀ﴿قال تعالك: وبؿعـك الحؽؿ، الثالث: 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ﴿قال تعالك: وبؿعـك اإلخبار، الرابع: 

 .[11]آل طؿران:  ﴾ڤ ڦ ڦ ڦ

 .[11]الزخرف:  ﴾ۇ ۆۆ﴿وبؿعـك آصالع، قال تعالك: الخامس: 

 ﴾ۀ ہ ہ ہ ہھ﴿وبؿعـك الحضقر، قال تعالك: السادس: 
 .[114]البؼرة: 

ٍة »قْلُ:   «: َأْو َأَمةٍ  َطْبدٍ  -َقَضك فِقِف بُِغرَّ

 أو أمة فؾقست دية محددة. بعبدأي قضك فقف 

فؾق خرج حًقا كاماًل ثؿ لحؼف الؿقت كاكت فقف الدية؛ ٕكف صار شخًصا 
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 محرًرا وقعت فقف الجـاية، لؽـ الحديث يف حؽؿ مـ خرج مقًتا.

 أو أمٍة ُيدفع إلك أولقائف. أي بعبد فحؽؿ فقف بغرة طبد

 ولق كان أو جـقـًا. دلقؾ طؾك أن الدماء ٓ ُتفدر، حتك ولق كان سؼًطاّفُٔ: 

 هق الذكر مـ الؿؿالقؽ.والعبد: 

 هل إكثك مـ الؿؿالقؽ.وإمة: 

 وقد ُكِفل أن يؼال: طبدي وأمتل: 

َـّ أحُدكؿ: طبدي فؽؾُّؽؿ طبقُد »قال:  ، ولؽـ لِقُؼْؾ: فتاَي، وٓ يؼِؾ  ٓ يؼقَل
ِ
اهَّلل

 .(1)«لِقُؼْؾ: سقِّدي العبُد: ربِّل، ولؽـ

ـْ َيْشَفُد َمَعؽ»قْلُ:  َـّ بَِؿ أي يقافؼؽ طؾك الحديث وٓ يمخذ مـ «: َفَؼاَل: لَتَلْتَِق

التثبت، فلراد أن  ڤبـ الخطاب  هذا رد خرب أحاد، وإكؿا كان مذهب طؿر

يتثبت؛ ٕن مثؾ هذه إحؽام تؽقن ضاهرة فؽلكف يؼقل: كقػ خػل هذا الحؽؿ طؾقـا 

 حد وآثـقـ والثالثة، وإربعة، ما زالقا آحاًدا.ولؿ تعؾؿ بف إٓ أكت، وإٓ فنن القا

ُد »قْلُ:  ـُ َمْسَؾَؿةَ  َفَشِفَد َمَعُف ُمَحؿَّ إوسل ولد قبؾ البعثة باثـقـ «: ْب

اهلل أسؾؿ قديًؿا  وطشريـ سـة سؿل يف الجاهؾقة محؿًدا وكان يؽـك بلبل طبد

قضك يف  ملسو هيلع هللا ىلص( وشفد معف أن الـبل 35بـ طؿقر، تقيف سـة: ) طؾك يد مصعب

 أو أَمة. الجـقـ أو يف اإلمالص بغرة طبدٍ 

 التثبت يف رواية الحديث، وقبقل خرب أحاد، وغقر ذلؽ مـ إحؽام.ّفُٔ: 
 

  

                                                                                       

 . ڤ، مـ حديث أبل هريرة (3351(، ومسؾؿ يف صحقحف )3443أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)
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 ربٝإ إٔ د١ٜ ارتطأ ٚغب٘ 

 ايعُد ع٢ً ايعاق١ًد

 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  - 351 ـْ ُهَذْيٍؾ، َفَرَمْت إْحَداُهَؿا»َقاَل:  ڤ)َط  اْقتََتَؾْت اْمَرَأَتاِن ِم

  َفَؼَضك َرُسقُل ملسو هيلع هللا ىلص إُْخَرى بَِحَجرٍ، َفَؼتََؾْتَفا َوَما ِفل بَطْـَِفا َفاْختََصُؿقا إَلك الـَّبِلِّ 
ِ
اهَّلل

ٌة ملسو هيلع هللا ىلص:  َطاِقَؾتَِفا،  ِة الَْؿْرَأِة َطَؾكَوَقَضك بِِديَ  -َطبٌْد، َأْو َولِقَدٌة  -َأنَّ ِدَيَة َجـِقـَِفا ُغرَّ

ـْ َمَعُفْؿ، َفَؼاَم َحَؿُؾ  َثَفا َوَلَدَها َوَم ، َفَؼاَل: َيا َرُسقَل  َوَورَّ ـُ الـَّابَِغِة اْلُفَذلِلُّ ،  ْب
ِ
اهَّلل

؟ َفَؼاَل  ، َفِؿْثُؾ َذلَِؽ ُيَطؾُّ ـْ ٓ َشِرَب َوٓ َأَكَؾ، َوٓ َكَطَؼ َوٓ اْسَتَفؾَّ  َكْقَػ َأْغَرُم َم

  َرُسقُل 
ِ
ـْ َأْجِؾ َسْجِعِف الَِّذي َسَجعَ ملسو هيلع هللا ىلص: »اهَّلل اِن، ِم ـْ إْخَقاِن اْلُؽفَّ َؿا ُهَق ِم  (.(1)«إكَّ

l : 

 لبقان أن الدية طؾك العاقؾة يف شبف العؿد والخطل.: احلدٓث ساق املصيف 

 قال ابـ إثقر يف الـفاية يف غريب الحديث: 

َر فِل اْلَحِديِث ِذْكر» ا الَعْؼؾ: َفُفقَ « الَعْؼؾ، والُعُؼقل، والَعاقَِؾة» َقْد َتَؽرَّ  َأمَّ

بِِؾ فَعَؼَؾفا بِػـَاء  ـَ اإْلِ
َية مِ ية، وأْصُؾف: أنَّ اْلَؼاتَِؾ َكاَن إَِذا َقَتؾ َقتِقاًل َجَؿَع الدِّ الدِّ

 أْولِقاء الَؿْؼتقل: 

ها فِل ُطُؼؾِفا لقَُسؾِؿفا إَِلقِْفْؿ وَيؼبُِضقها مِـُْف، ية َطْؼاًل بِاْلَؿْصَدِر.  َأْي َشدَّ قت الدِّ فُسؿِّ

بَِؾ، ُثؿَّ ُقّقمْت  ية اإْلِ  ُيَؼاُل: َطَؼَؾ البَعقر َيْعِؼُؾف َطْؼاًل، وَجْؿُعفا ُطُؼقل. وكاَن أصُؾ الدِّ
                                                                                       

  َبْطـََفا َفَلَصاَب »: وفقف(، 4741أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)
َ

ِذي َوَلَدَها َحامٌِؾ، َفَؼَتَؾْت  َوِهل  فِل الَّ

 ، والؾػظ لف. (1711مسؾؿ يف صحقحف )، وأخرجف «فؼتؾتفا وما يف بطـفا»: ، ولقس فقف«َبْطـَِفا
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ة والَبَؼر والَغـَؿ َوَغْقِرَها. َهب والِػضَّ  َبْعَد َذلَِؽ بالذَّ

ََقاِرُب مِـوالَعاقَِؾة:  ْٕ  الَعَصبة َوا
َ

ـَ ُيْعُطقن دَيَة َقتِقِؾ اْلَخَطلِ،  ِهل ِذي َِب الَّ ْٕ قَِبِؾ ا

ػات الَغالِبة.  مِـ الصِّ
َ

ـَ الَعْؼؾ، َوِهل
 صَػة َجَؿاَطٍة َطاقَِؾة، َوَأْصُؾَفا اْسُؿ، َفاِطَؾٍة مِ

َ
 َوِهل

ية طؾك الَعاِقَؾة»ومـف الحديث  َخُر  «الدِّ ْٔ ا، َٓ َتْعِؼُؾ الَعاِقَؾُة َطْؿًد »َواْلَحِديُث ا

َٓ اْطتَِراًفا ـْ َمال اْلَجاكِل  «َوَٓ َطبْدا، َوَٓ ُصْؾحا، َو
َأْي َأنَّ ُكؾَّ جـَاَية َطْؿد َفنِكََّفا مِ

ـَ الِجـَايات فِل 
ٌء، َوَكَذلَِؽ َما اْصَطؾحقا َطَؾقِْف مِ

ْ
َٓ يؾزُم الَعاقَِؾة مِـَْفا َشل ًة، َو خاصَّ

ة َتُؼقم َطَؾقِْف، َوإِِن ادََّطك أكَّفا الَخَطل. َوَكَذلَِؽ إَِذا اْطتَرف اْلَجاكِ  ـْ غقْر بقِـّ
ل بالِجـاية مِ

ا اْلَعْبدُ  َٓ ُتْؾزم بَِفا الَعاقَِؾة. َوَأمَّ َٓ ُيْؼبؾ مِـُْف َو َفُفَق َأْن َيْجـِل َطَؾك ُحرٍّ َفَؾقَْس َطَؾك  َخَطٌل 

ـْ ِجـَاية َطْبده، وإكَّؿا ِجـَاَيتُف
ٌء مِ

ْ
ُه َشل َٓ  فِل َرقبَتف، َوُهَق َمْذَهُب َأبِل َحـِقَػَة. َطاقَِؾة َمْق

ٌء، إكَّؿا  ُهَق َأْن َيْجـِل ُحرٌّ َطَؾك َطْبدٍ َوِققَؾ: 
ْ

َفَؾْقَس َطَؾك َطاِقَؾة اْلَجاكِل َشل

ـِ َأبِل َلْقَؾك، َوُهَق ُمقافؼ لَِؽاَلِم اْلَعَرِب، إِْذ َلْق  ًة، َوُهَق َقْقُل اْب ِجـَاَيُتف فِل َمالِِف خاصَّ

ِل َلَؽاَن اْلَؽاَلُم  َوَّ ْٕ ـْ َولَ  «َٓ َتْعِؼُؾ الَعاِقَؾة َطَؾك َطْبدٍ »َكاَن اْلَؿْعـَك َطَؾك ا َٓ »ْؿ َيُؽ

 َوَأُبق ُطَبْقدٍ  «َتْعِؼُؾ َطْبًدا
ُّ

َْصَؿِعل ْٕ  اهـ«. َواْخَتاَرُه ا

ـْ ُهَذْيؾٍ »قْلُ:   «: اْقَتَتَؾْت اْمَرَأَتاِن ِم

 : قال الحافظ ابـ حجر 

ُْخَرى بِحجر فؼتؾت »ققلف:  ْٕ ـِ مـ ُهَذْيؾ اقتتؾـا فرمت إِْحَداهَؿا ا َأن اْمَرأَتْق

 أم طػقػ بـت مسروح «ولل اْلَؿْرَأة الَحِديث الضاربة َوَلدَها َفَؼاَل 
َ

، ِهل

 َوأبل 
ّ

والؿضروبة مؾقَؽة بـت ُطَقْيِؿر َرَواُه َأْحؿد فِل ُمْسـده َوفِل ِرَواَية اْلَبْقَفِؼل

ُْخَرى أم غطقػ َوولل اْلَؿْرَأة  كعقؿ فِل اْلؿعرَفة َطـ ْٕ بـ َطبَّاس َأن اْسؿ اْلَؿْرَأة ا

  َفا َرَواُه طبدُهَق مسروح اْبـ
ّ

َْكَثر طؾك َأن اْلَؼاِئؾ  اْلَغـِل ْٕ بـ سعقد فِل الؿبفؿات َوا
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 اهـ«. بـ الـَّابَِغة ُهَق َزوجَفا حؿؾ

ما يؼع بقـ الرجال والـساء مـ الخالف والشؼاق؛ وسبب ذلؽ ّفُٔ: 

قطانَ  إنَّ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  الشقطان قال رسقل جزيرِة أن يعُبَده الؿصؾُّقَن يف  قد أيَِس  الشَّ

ـْ يف التَّحريِش بقـَفؿ  .ڤأخرجف مسؾؿ طـ جابر  «العرِب وَلؽ

واإلكسان إذا غضب كػخ الشقطان فقف،، فال يرطقي وٓ يـزجر، وجاء يف 

ـُ ُصَرٍد  الصحقح طـ ُسَؾقَْؿانُ   : »ڤْب
ِّ

، َفَجَعَؾ َأَحُدُهَؿا ملسو هيلع هللا ىلصاْستَبَّ َرُجاَلِن ِطـَْد الـَّبِل

 
ُّ

َْطَؾُؿ َكِؾَؿًة َلْق َقاَلَفا لََذَهَب »، َفَؼاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَيْغَضُب َوَيْحَؿرُّ َوْجُفُف، َفـََظَر إَِلقِْف الـَّبِل َٕ إِكِّل 

ِجقؿِ  َذا ْقَطاِن الرَّ ـَ الشَّ  ِم
ِ
 « َطـُْف: َأُطقُذ بِاهَّلل

َّ
ـْ َسِؿَع الـَّبِل ُجِؾ َرُجٌؾ مِؿَّ  ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼاَم إَِلك الرَّ

  ي َما َقاَل َرُسقُل َفَؼاَل: َأَتْدرِ 
ِ
َْطَؾُؿ َكؾَِؿًة َلْق َقاَلَفا لََذَهَب َذا »آكًِػا؟ َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َٕ إِكِّل 

ِجقؿِ  قْطَاِن الرَّ ـَ الشَّ  ِم
ِ
ُجُؾ: َأَمْجـُقكًا َتَراكِل؟« َطـُْف: َأُطقُذ بِاهَّلل  .(1)«َفَؼاَل َلُف الرَّ

 كثرة الخالف بقـ الضرات.ّفُٔ: 

 «: اْقَتَتَؾْت »قْلُ: 

أطؿ مـ ققلف قتؾت؛ ٕن إصؾ أهنؿا اقتتؾتا، إٓ أكف وقع الؼتؾ بقـفـ شبف 

 طؿد، إذ أهنا ضربتفا بؿا أدى إلك قتؾفا.

 يؼال ٕحدهؿا أم طػقػ وإخرى مؾقؽة.

 يف الػتح:  قال الحافظ 

ـْ َصِريِؼ َطْقنِ »
 مِ

ُّ
َبَراكِل ـِ ُطَقْيٍؿ َقاَل َكاَكْت ُأْختِل  َوَأْخَرَج الطَّ ُمَؾْقَؽُة َواْمَرَأٌة ْب

ـِ الـَّابَِغِة َفَضَرَبْت أم طػقػ  مِـَّا ُيَؼاُل َلَفا ُأمُّ َطِػقٍػ بِـُْت َمْسُروٍح َتْحَت َحَؿؾِ  ْب

ة َقاَل  مؾقَؽة َوَوقع فِل ِرَواَية ِطْؽِرَمة َطـ بـ َطبَّاس  بـ َطبَّاس فِل آخر َهِذه اْلِؼصَّ
                                                                                       

 (. 3717أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (1)



 
74 

 

  5/جإفــادة ذوي األفهـــام بشسح عمدة األحكام

 

ُْخَرى أم طػ ْٕ قػ َأْخَرَجُف َأُبق َداُوَد َوَهَذا الَِّذي َوَقْػُت َطَؾْقِف إِْحَداهَؿا مؾقَؽة َوا

اِح اْلُعْؿَدِة َوقِقَؾ ُأمُّ  َخِر َجَزَم اْلَخطِقُب فِل اْلُؿْبَفَؿاِت َوَزاَد َبْعُض ُشرَّ ْٔ ًٓ َوبِا َمـُْؼق

 اهـ« ُمَؽؾٍَّػ َوِققَؾ ُأمُّ ُمَؾْقَؽةَ 

 «: رٍ َفَرَمْت إْحَداُهَؿا إُْخَرى بَِحَج »قْلُ: 

ومثؾ هذا ٓ يؼتؾ غالًبا، فنن الـاس يرتامقن بالحجار ويتضاربقن بالعصل 

 وٓ يؼع مـف الؿقت، وإن وقع مـف الؿقت فقسؿك شبف طؿد ٕمريـ: 

 مـ حقث قصد الضرب، ففق طؿد.إول: 

 مـ حقث أكف ٓ يريد أن يؼتؾ ففق دون العؿد.الثاين: 

 وجعؾ مرتبة مـ بقـ الؿرتبتقـ.

أحؽامف مع العؿد يف تغؾقظ الدية، وتختؾػ مع العؿد يف أن الدية وتتساوى 

 طؾك العؼؾة.

 وجاء يف بعض إلػاظ أهنا ضربتفا بعؿقد فسطاط، وٓ ماكع أن تؽقن

 الؿضاربة قد استؿرت حتك استخدمت فقفا الحجارة، وغقرها.

ر يف الؿرأة الدية ويف أي قتؾت الؿرأة وجـقـفا فصا«: َفَؼتََؾتَْفا َوَما فِل بَطْـَِفا»قْلُ: 

 أو أمف وإن خرج حقًا ثؿ مات فػقف الدية كامؾة. الجـقـ حقـ خرج إمالًصا غرٌة طبد

وهذا جرم طظقؿ وقعت فقف هذه الؿرأة؛ بسبب الغقرة الؿذمقمة غالًبا، فنن 

 الغقرة الؿحؿقدة ٓ تصؾ باإلكسان إلك هذا الحال.

يحقطفا بالـصح والحػظ والرجؾ الذي يغار طؾك امرأتف غقرة محؿقدة، 

والتقجقف، وطدم تعريضفا لؾػتـة، وربؿا كاكت غقرتف مذمقمة، فتتسؾط طؾقف 

 الشؽقك وإوهام، وربؿا أفسد كػسف، وأفسد زوجف.
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واإلكسان إذا جارى القساوس جره إلك بحر ٓ ساحؾ لف، فنن الشؽقك 

قاس والقساوس مـ الشقطان ٓسقؿا إذا تؿادى فقفا حتك تسؾط طؾقف القس

 اهلل. الؼفري فؼد ٓ يخرج مـف إٓ أن يشاء

 «: ملسو هيلع هللا ىلصَفاْخَتَصُؿقا إَلك الـَّبِلِّ »قْلُ: 

 إذ هق أمام الؿسؾؿقـ يف حقـف. ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  أي رفعقا الؼضقة إلك رسقل

فال بد مـ الدطاوى يف هذا الباب، حتك ٓ يتقسع الخرق طؾك الراقع ويعسر 

 ضبط إمقر.

  َأنَّ َرُسقَل : ڤويف حديث ُأمِّ َسَؾَؿَة 
ِ
، »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُؽْؿ َتْخَتِصُؿقَن إَِللَّ إِكَّ

ـْ َقَضْقُت َلُف بَِحؼِّ َأِخقِف َشْقًئا، بَِؼْقلِِف:  ـْ َبْعٍض، َفَؿ تِِف ِم ـُ بُِحجَّ َوَلَعؾَّ َبْعَضُؽْؿ َأْلَح

ـَ الـَّاِر َفًلَ َيْلُخْذَها َؿا َأْقَطُع َلُف ِقْطَعًة ِم  .(1)«َفنِكَّ

ن مـ أطظؿ وأد الػتـ التحاكؿ إلك العؼالء، فنن ذلؽ يمدي إلك كبت أّفُٔ: 

 الشقطان، وتضققؼ مداخؾف.

ما طؾقف الـاس مـ وققع الخصقمات، ففمٓء وإن كاكقا صحابة إٓ أن ّفُٔ: 

البشر قد يؼع مـفؿ ما يؼع، ومع ذلؽ فحسـاهتؿ كثقرة تؿحق مثؾ هذا: كؿا 

 .[115]هقد:  ﴾ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ﴿: اهلل  قال

  َفَؼَضك َرُسقُل »قْلُ: 
ِ
ٌة ملسو هيلع هللا ىلصاهَّلل أي «: َطْبٌد، َأْو َولِقَدةٌ  -: َأنَّ ِدَيَة َجـِقـَِفا ُغرَّ

 حؽؿ وأمر.

وهذا دلقؾ طؾك أكف خرج مقًتا وسؼط مـ إثر الضرب، وإما لق خرج حًقا فػقف 

 دية كامؾة.
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 أقارهبا.أي طؾك «: َوَقَضك بِِدَيِة اْلَؿْرَأِة َطَؾك َطاِقَؾتَِفا»قْلُ: 

 والعاقؾة يشترط فقفا شروط: 

 التؽؾقػ والعؼؾ.إول: 

 الحرية.الثاين: 

 القسارة وآستطاطة.الثالث: 

الحضقر طؾك ققل بعضفؿ، والصحقح أكف ٓ يشرتط، فؿا دام مـ الرابع: 

 أولقائفا وجب طؾقف الؿشاركة يف ذلؽ ولق كان غائًبا.

 الذكقرة، فؾقس يف الـساء طاقؾة.الخامس: 

أي أن مالفا لقرثتفا مـ زوجفا وأبـائفا، «: ّال ٓزثٌْ مً ماهلا شًٔئا»قْلُ: 

 .ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  وهذا قضاء رسقل

بلهِؾفا، فؿا  الػرائَض  أْلِحُؼقا»وفقف أن الؿقاريث ٕهؾفا طؾك ما تؼدم مـ: 

 .«الػرائُض فألَْوَلك رجٍؾ ذكرٍ  تركِت 

ـُ الـَّابَِغِة اْلُفَذلِلُّ  َفَؼاَم َحَؿُؾ »قْلُ:  بـ الـابغة أبق  بـ مالؽ هق حؿؾ«: ْب

 كضؾة كزل البصرة ولف هبا دار، وهق زوج الؿرأتقـ.

ـْ ٓ َشِرَب َوٓ َأَكَؾ  َفَؼاَل: َيا َرُسقَل »قْلُ:  ، َكْقَػ َأْغَرُم َم
ِ
 «: اهَّلل

لؿ هذا اطرتاٌض طؾك الحؽؿ، كلكف يؼقل هذا سؼط لقس لف صػات اإلكساكقة 

 يلكؾ ولؿ يشرب.

أي لؿ يؽـ حًقا حتك يـطؼ ويتؽؾؿ وٓ حتك «: َوٓ َكَطَؼ َوٓ اْسَتَفؾَّ »قْلُ: 

 يخرج مـ بطـ أمف حًقا وبؽك، بؾ خرج مقًتا.

؟»قْلُ:   «: َفِؿْثُؾ َذلَِؽ ُيَطؾُّ

 أي مثؾ هذا ُيفدر وٓ ققؿة لف وٓ أرش فقف وٓ دية.
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ـْ إْخَقاِن ا)»قْلُ:  َؿا ُهَق ِم انِ إكَّ ـْ َأْجِؾ َسْجِعِف الَِّذي َسَجَع(: «ْلُؽفَّ  : ِم

 لؼقلف الذي يرد الحؽؿ الشرطل بؽؾؿات مسجقطة. ملسو هيلع هللا ىلصأي ذمف الـبل 

 .«الؽفان كَسجعِ  أَسجعٌ »يف رواية قال: 

 أي أتريد أن تبطؾ الحؼ بؿثؾ هذا السجع الذي هق كسجع الؽفان.

 ُتجؿؾ بف الخطب، وأماوالسجع إذا لؿ يؽـ متؽؾًػا فال بلس فقف، ففق مؿا 

ـِ التَؽؾُِّػ : »ڤإذا كان متؽؾًػا فؼد ُذم، ويف ققل طؿر   .(1)«ُكفقـا ط

 وأما الؽفان ففؿ أكقاع: 

 .ملسو هيلع هللا ىلصوهذا اكؼطع بؿبعث الـبل مـ يلتقفؿ الخبر مـ السؿاء، إول: 

 مـ يستدل طؾك الؿغقبات بلمقر سابؼة، وهذا يسؿك بالعراف.الثاين: 

 بالجـ فقخربوكف ببعض إخبار البعقدة.مـ يستعقـ الثالث: 

 والؽفاكة والعرافة مؿـقطة يف شرطـا.

 ومـ صػاتف الؽذب: 

قالت َسَلَل  ڤ، فعـ َطائَِشُة «الؽفان لقس بشلء»: ملسو هيلع هللا ىلصوقد قال الـبل 

  ُأَكاٌس َرُسقَل 
ِ
اِن َفَؼاَل َلُفْؿ َرُسقُل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ـْ اْلُؽفَّ   َط

ِ
َقاُلقا « َلْقُسقا بَِشْلءٍ : »ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ا َقاَل َرُسقُل  َيا َرُسقَل  َء َيُؽقُن َحؼًّ
ْ

ل ُثقَن َأْحَقاًكا الشَّ  َفنِكَُّفْؿ ُيَحدِّ
ِ
  اهلل

ِ
تِْؾَؽ » ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

َجاَجِة َفَقْخِؾُطقَن فِقَفا  َها فِل ُأُذِن َولِقِِّف َقرَّ الدَّ ـْ اْلحؼ َيْخَطُػَفا اْلِجـِّلُّ َفَقُؼرُّ اْلَؽِؾَؿُة ِم

ـْ   .(2)«ِماَئِة َكْذَبةٍ َأْكَثَر ِم

اًفا أتك َمـ»يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلص: فنن الـبل ملسو هيلع هللا ىلصوطـ بعض زوجات الـبل   ُتؼَبْؾ  َلؿْ  طرَّ
                                                                                       

 (. 7313يف صحقحف ) البخاريأخرجف  (1)

 . (3331(، ومسؾؿ يف صحقحف )4773أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)
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ـَ لقؾةً  صًلةٌ  لف  وهذا إذا لؿ يصدقف.، أخرجف مسؾؿ، (1)«أربعق

 إما إذا صدقف ففق كافر كػر أكبر مخرج مـ الؿؾة: 

َقُف بَِؿا »بـ طبداهلل طـد البزار:  لحديث جابر ـْ َأَتك َكاِهـًا َأْو َساِحًرا َفَصدَّ َم

ٍد   .(2)«ملسو هيلع هللا ىلصَيُؼقُل َفَؼْد َكَػَر بَِؿا ُأْكِزَل َطَؾك ُمَحؿَّ

 وكؾ ساحر طـده كفاكة ولقس العؽس، قد تجد كاهـًا ولقس بساحر.فائدة: 

 والؽفان غقر مستؼقؿقـ يف أكػسفؿ، وٓ يف صػاهتؿ؛ ٕن الجـل يتسؾط طؾقفؿ.

امرأة لفا جـل، ويف لقؾة مـ الؾقالل جاء كؿا كان يليت، فدطتف إلك ما فؽاكت 

 كاكت تدطقه إلقف، فؼال لفا: قد بعث كبل يحرم الزكك.

ـْ َطْبدِ ويف البخاري:    َط
ِ
ـِ ُطَؿَر  اهلل ٍء َقطُّ ڤْب

ْ
، َقاَل: َما َسِؿْعُت ُطَؿَر، لَِشل

َّٓ َكاَن كَ  َُضـُُّف َكَذا إِ َٕ ، َيُؼقُل: إِكِّل  ُـّ َبْقـََؿا ُطَؿُر َجالٌِس، إِْذ َمرَّ بِِف َرُجٌؾ َجِؿقٌؾ، »َؿا َيُظ

َفَؼاَل: َلَؼْد َأْخَطَل َضـِّل، َأْو إِنَّ َهَذا َطَؾك ِديـِِف فِل الَجاِهؾِقَِّة، َأْو: َلَؼْد َكاَن َكاِهـَُفْؿ، 

 َلُف، َفَؼاَل َلُف َذلَِؽ، َفَؼاَل: َما 
َ

ُجَؾ، َفُدِطل  الرَّ
َّ

َرَأْيُت َكالَقْقِم اْسُتْؼبَِؾ بِِف َرُجٌؾ َطَؾل

َّٓ َما َأْخَبْرَتـِل، َقاَل: ُكـُْت َكاِهـَُفْؿ فِل الَجاِهؾِقَِّة،  ُمْسؾٌِؿ، َقاَل: َفنِكِّل َأْطِزُم َطَؾْقَؽ إِ

ق ِق، َجاَءْتـِل َقاَل: َفَؿا َأْطَجُب َما َجاَءْتَؽ بِِف ِجـِّقَُّتَؽ، َقاَل: َبْقـََؿا َأَكا َيْقًما فِل السُّ

ـْ َبْعِد إِْكَؽاِسَفا، 
َـّ َوإِْبالََسَفا؟ َوَيْلَسَفا مِ َأْطِرُف فِقَفا الَػَزَع، َفَؼاَلْت: َأَلْؿ َتَر الِج

َوُلُحقَقَفا بِالِؼالَِص، َوَأْحالَِسَفا، َقاَل: ُطَؿُر َصَدَق َبْقـََؿا َأَكا َكائٌِؿ، ِطـَْد آلَِفتِِفْؿ إِْذ 
                                                                                       

 (. 3337أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (1)

« مسـده» يف ، وأخرجف البزارڤ(، مـ حديث أبل هريرة 731(، وابـ ماجف )134الرتمذي )أخرجف  (2)

  (.3317برقؿ ) ، وهق يف الصحقحة لإلمام إلباين ڤ، مـ حديث جابر (1173)

 - 1 73« )الؿرام غاية»و (،77 ـ7/71« )الغؾقؾ إرواء» يف ققة، بعضفا هبا يزداد كثقرة شقاهد ولؾحديث

 (. 177ـ174« )الزفاف آداب»و (،173/315
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ٍؾ َفَذَبَحُف، َفَصَرَخ بِِف َصاِرٌخ، َلْؿ َأْسَؿْع َصاِرًخا َقطُّ َأَشدَّ َصْقًتا مِـُْف َجاَء َرُجٌؾ بِِعجْ 

 َّٓ َٓ إَِلَف إِ اهلُل، َفَقَثَب الَؼْقُم،  َيُؼقُل: َيا َجؾِقْح، َأْمٌر َكِجقْح، َرُجٌؾ َفِصقْح، َيُؼقُل: 

َٓ َأْبَرُح َحتَّك َأْطَؾَؿ َما َوَراَء َهَذا،  ُثؿَّ َكاَدى: َيا َجؾِقْح، َأْمٌر َكِجقْح، َرُجٌؾ ُقْؾُت: 

 َّٓ َٓ إَِلَف إِ   َفِصقْح، َيُؼقُل 
ٌّ

 .(1)«اهلُل، َفُؼْؿُت، َفَؿا َكِشْبـَا َأْن ِققَؾ: َهَذا َكبِل

 والعجب! يف هذا الزمان: 

أن الؽفان يَبَجؾقن طـد الـاس، ويعتربوهنؿ مـ أصحاب العؾؿ الروحاين، 

ومجالت، ولؼاءات يعؿؾقهنا معفؿ، وهذا يدل طؾك ضعػ ومعفؿ مقاقع 

اإليؿان، وقؾة العؾؿ، وفساد آخر الزمان، وإٓ فؿثؾ همٓء حؼفؿ أن تؼام طؾقفؿ 

بـ الخطاب وحػصة  الحدود، وأن يؼتؾقا كؿا قتؾ غقرهؿ، وهذه فتقى طؿر

 .-كؿا سقليت معـا يف باب الحدود  ڤ وجـدب

شلء، فقجب أن يمدى الحؼ إلك صاحبف وٓ أن الحؼ ٓ يبطؾف ّيف احلدٓث: 

 يرد بالشبف وآطتذارات، واهلل الؿستعان.

 

 

  

                                                                                       

 (. 3177يف صحقحف ) البخاريأخرجف  (1)
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 ردفع ايصا٥ٌد

 

ـْ ِطْؿَرانَ  - 351 ـٍ  )َط ـِ ُحَصْق ـْ : »ڤْب َأنَّ َرُجًًل َطضَّ َيَد َرُجٍؾ، َفـََزَع َيَدُه ِم

َفَؼاَل: َيَعضُّ َأَحُدُكْؿ َأَخاُه َكَؿا َيَعضُّ ملسو هيلع هللا ىلص فِقِف، َفَقَقَعْت َثـِقَّتُُف، َفاْختََصَؿا إَلك الـَّبِلِّ 

 (.(1)«اْلَػْحُؾ، ٓ ِدَيَة َلؽ

l : 

وقد ألػ العؾؿاء فقفا ساق الؿصـػ الحديث لبقان مسللٍة دفع الصائؾ: 

مملػات مستؼؾة، إذ أن باهبا واسٌع، فؼد ُيدفع الصائؾ بؼقٍل، وقد ُيدَفع بػعٍؾ، 

الصائؾ ضرره خػقػ، وقد يصؾ إلك إزهاق وقد يؽقن الػعؾ الذي ُيدفع فقف 

كػسف، وكاكت لف أحؽام كثقرة؛ ٕهنؿ يؼقلقن يف باب دفع الصائؾ، يـبغل أن 

 يسؾؽ السالؽ يف دفعف أقؾ إضرار، وإلك هذا ذهب الشافعل وغقرهؿ.

 بقـؿا ذهب بعض أهؾ العؾؿ أكف لق دفعف ابتداًء بلشدها لؿا ترتب طؾقف حؽٌؿ.

أكف ُيَدافع بإدكك، ثؿ الذي يؾقف، ٕكـا لق أهدركا الدماء لؽـ الؼقل الصحقح: 

 بؿطؾؼ الصقل، لحصؾ الضرر العظقؿ.

وٓ تمخذ ذريعة إلك إزهاق إكػس، حتك أن بعض أهؾ العؾؿ ذهب يف 

 .(2)«اْسَتَطاعَ  َولْقَْدَرْأُه َما»، وإلك حديث: «َفنِْن َأَبك َفْؾقَُؼاتِْؾُف َفنِكََّؿا ُهَق َشقْطَانٌ »حديث: 
                                                                                       

 (. 1773(، ومسؾؿ يف صحقحف )7113أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)

 . ڤ، مـ حديث أبل سعقد الخدري (474أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (2)
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أكف لق دفعف ومات ٓ يؾزمف شلء، وهذا لقس طؾك إصالقف، فؾق أن رجالً أراد أن 

يؿر مـ أمام آخر وهق يصؾل، لف أن يدافعف باإلشارة، أو بـحق ذلؽ، إما أن يؼػز طؾقف 

 مثاًل قػزة تمدي إلك كسر رأسف، أو إلك ضرره، قد يؽقن يف هذا كقع تؽؾػ.

، ففـا دلقؾ طؾك تعؿد الؿرور، فؼد يتعقـ «َفْؾُقَؼاتِْؾفُ َفنِْن َأَبك »وأما ققلف: 

 الؿدافعة بلشد.

بـ مـقة، كسبة إلك  هق يعؾك ابـ ُأمقة ويؼال«: َأنَّ َرُجًًل َطضَّ َيَد َرُجؾٍ »قْلُ: 

 أمف يؼال بلكف هق الذي طض طبده، ويؼال بلن طبده هق الذي طضف.

شبف العاض  ملسو هيلع هللا ىلصتحريؿ العض وأكف خؾؼ مستفجـ إذ أن الـبل ّيف احلدٓث: 

بالػحؾ، وهذا يدل طؾك قبحف وسقء فعؾف وكؾ إذى الذي يصؾ إلك الؿسؾؿ مؿـقع 

ڳ ڳ ڳ  ک ک گ گ گ گ﴿قال تعالك: 

 .[41]إحزاب:  ﴾ڳ ڱ ڱ

َٓ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  و قال رسقل َٓ َيْظِؾُؿُف َو  .(1)«ُيْسِؾُؿفُ اْلُؿْسِؾُؿ َأُخق اْلُؿْسِؾِؿ 

رِّ َأْن َيْحِؼَر َأَخاُه اْلُؿْسِؾَؿ ُكؾُّ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  وقال رسقل ـْ الشَّ ِبَحْسِب اْمرٍِئ ِم

 .(2)«اْلُؿْسِؾِؿ َطَؾك اْلُؿْسِؾِؿ َحَراٌم َدُمُف َوَماُلُف َوِطْرُضفُ 

ـْ فِقفِ »قْلُ:   أي أن الؿعضقض كزع يده مـ يفَّ العاض.«: َفـََزَع َيَدُه ِم

 .«ٓ دَِيَة لَؽ»ثـقتف بؼقلف:  ملسو هيلع هللا ىلصأي ثـقتا العاض،  فلهدر الـبل «: َفَقَقَعْت َثـِقَّتُفُ »قْلُ: 

دلقٌؾ، طؾك أن الصائؾ ٓ إرش لف، وٓ دية، لؽـ طؾك التػصقؾ الذي تؼدم 

 ُيدفع بإدكك، فإدكك، ثؿ إن وقع طؾقف ضرر، ٓ إرش لف، وٓ دية.
                                                                                       

 . ڤ، مـ حديث طبد اهلل بـ طؿر (3417(، ومسؾؿ يف صحقحف )3553أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)

 . ڤ، مـ حديث أبل هريرة (3475أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (2)
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ٕن كثقرًا مـ الـاس كف صائؾ: ومع ذلؽ الؼضاة، قد يحتاجقن إلك إثبات أ

 يؼتؾ وإذا دخؾ الؿحؽؿة قال قد أراد قتؾل وقػز طؾل.

 ويثبت الصقل بالبقـة، فالبقـة طؾك الؿدطل كؿا يف كتاب الدطاوي والبّقـات.

أما إن قتؾف وٓ بقـة فنن الؼاضل يحؽؿ بؿا ضفر لف فنن كان قد دفع صائاًل 

 الـاس يتحؿؾ الحؽؿ الشرطل.اهلل وطـد  اهلل معػٌق طـف، بنذن فعـد

ـْ فِقفِ »قْلُ:   «: َفـََزَع َيَدُه ِم

أن اإلكسان يـبغل لف أن يدافع طـ كػسف وٓ يستسؾؿ لؿـ أراد أذيتف، فُٔ: 

 قد أكؽر طؾك يعؾك ابـ أمقة، لؿا قال لؿاذا كزع يده. ملسو هيلع هللا ىلصفنن الـبل 

 «: ملسو هيلع هللا ىلصَفاْخَتَصَؿا إَلك الـَّبِلِّ »قْلُ: 

الحؽام لؾبت فقفا، و الؿسارطة يف حؾفا وفقف تضققؼ  رفع الؼضايا إلكّفُٔ: 

 مداخؾ الشقطان، فنن الشقطان لف مداخؾ ومـفا التحريش.

 «: َيَعضُّ َأَحُدُكْؿ َأَخاُه َكَؿا َيَعضُّ اْلَػْحُؾ »قْلُ: 

 ما تؼدم مـ تحريؿ العض.ّفُٔ: 

 اإلكؽار طؾك الؿخطئ.ّفُٔ: 

 تحريؿ أذى الؿسؾؿ.ّفُٔ: 

 إشعار بحؼف طؾك مـ تعدى طؾقف. «:َأَخاهُ »قْلُ: 

 «: َكَؿا َيَعضُّ اْلَػْحُؾ »قْلُ: 

أن الحققان يؼع مـف تصرفات مخالػة لؾعؼؾ، والػطرة فنن العؼؾ والػطرة ّفُٔ: 

بؾ وقبؾ ذلؽ الشرع، تدل طؾك طدم أذية إخ، إٓ أن الػحؾ ٓ يبالل، كؿا أن 

ممذي أخاه  ملسو هيلع هللا ىلصا، فشبف الـبل الؽالب تتآكؾ فقؿا بقـفا، وإسقد تتآكؾ فقؿا بقـف
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 بالحققان البفقؿ، الذي ٓ يعؼؾ ما يصؾح حالف.

 فؼد وإٓ صائؾ، أكف ذلؽ يف والسبب هدر جرحؽ أن أي «(:لَؽ دَِيةَ  ٓ» )قال: قْلُ:

 الصائؾ. بدفع مخصقصة فأية إًذا ، [54 ]الؿائدة: ﴾﮽﮾﮼ ﴿ : اهلل قال

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  ، َقاَل: ڤومؿا يدل طؾك هذا الباب ما جاء يف الصحقح َط

  َجاَء َرُجٌؾ إَِلك َرُسقلِ »
ِ
 َأَرَأْيَت إِْن َجاَء َرُجٌؾ ُيِريُد َأْخَذ  َفَؼاَل َيا َرُسقَل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ِ
اهلل

َأَرَأْيَت إِْن  :، َقاَل َقاتِْؾفُ  :َقاَل  ؟َأَرَأْيَت إِْن َقاَتَؾـِل :، َقاَل َفًَل ُتْعطِِف َماَلَؽ  :َمالِل َقاَل 

ل الـَّارِ  :َأَرَأْيَت إِْن َقَتْؾُتُف، َقاَل  :َقاَل  َفَلْكَت َشِفقٌد  :َقَتَؾـِل، َقاَل 
 .(1)«ُهَق فِ

 ولق كان قؾقال.ففذا الحديث صريح بلن اإلكسان لف أن يدافع طـ حؼف، 

الؿال، وأحقان يؽقن فالصائؾ أحقاًكا يؽقن طؾك الـػس، وأحقان يؽقن طؾك 

ـْ َسِعقدِ  ـِ َزْيٍد  طؾك العرض ولذلؽ جاء َط   َقاَل: َقاَل َرُسقُل  ڤْب
ِ
ـْ : »ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َم

ـْ ُقتَِؾ ُدوَن ِديـِِف َفُفَق  ـْ ُقتَِؾ ُدوَن َأْهِؾِف َفُفَق َشِفقٌد، َوَم ُقتَِؾ ُدوَن َمالِِف َفُفَق َشِفقٌد، َوَم

ـْ ُقتَِؾ   .(2)«َدِمِف َفُفَق َشِفقٌد ُدوَن  َشِفقٌد، َوَمـــ

ـِ َطْبدِ  ويف صحقح مسؾؿ مـ صريؼ َثابِت َمْقَلك ُطَؿرَ  ا  ْب ، قال، َلؿَّ ـِ ْحَؿ الرَّ

ـَ َطْبدِ    َكاَن َبْق
ِ
ـَ َطـَْبَسةَ  اهلل ـِ َطْؿٍرو َوَبْق ُروا لِْؾِؼَتاِل،  ْب ـِ َأبِل ُسْػَقاَن َما َكاَن َتَقسَّ ْب

ـُ اْلَعاِص  َفَركَِب َخالِدُ    إَِلك َطْبدِ ْب
ِ
ـِ َطْؿٍرو َفَقَطَظُف َخالٌِد، َفَؼاَل َطْبدُ  اهلل   ْب

ِ
ـُ  اهلل ْب

  َطْؿٍرو: َأَما َطؾِْؿَت َأنَّ َرُسقَل 
ِ
ـْ ُقتَِؾ ُدوَن َمالِِف َفُفَق َشِفقٌد »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  .(3)«َم
                                                                                       

 (. 157أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (1)

وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام (، 5715(، والـسائل )1531(، والرتمذي )5773أخرجف أبق داود ) (2)

  (535 .)القادطل 

ومسؾؿ يف صحقحف بؾػظ الحديث فؼط دون ذكر الؼصة، (، 3517أخرجف البخاري يف صحقحف ) (3)

 ، والؾػظ لف. (151)
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 الؼضايا. تقسع إلك يمدي بف إخذ طدم ٕن الحاكؿ بحؽؿ إخذ لف يـبغل أكف ّفُٔ:

بسجٍع قال إكؿا  ملسو هيلع هللا ىلصويف الحديث السابؼ لؿا اطرتض حؿؾ طؾك حؽؿ الـبل 

 هق مـ إخقان الؽفان كالؿعرض طـف، والؿـؽر طؾقف، ٕكف اطرتض طؾك الحؽؿ.

أن الحؼقق تمخذ بالشرع، فقـبغل لؾجاين والؿجـك طؾقف، أن يؾجل إلك ّفُٔ: 

 الشرع فؿا قضك بف بقـفؿا التزماه.
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 اإلْطإ ْفط٘درحتسِٜ قتٌ 

 

ـِ  - 352 ـْ اْلَحَس ـِ اْلَبْصرِيِّ  ) َط ـِ َأبِل اْلَحَس َثـَا ُجـُْدٌب  ْب  ڤ َقاَل: َحدَّ

فِل َهَذا اْلَؿْسِجِد، َوَما َكِسقـَا ِمـُْف َحِديًثا، َوَما َكْخَشك َأْن َيُؽقَن ُجـُْدٌب َكَذَب َطَؾك 

  َرُسقلِ 
ِ
  َقاَل: َقاَل َرُسقُل ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

ِ
ـْ َكاَن َقْبَؾُؽْؿ َرُجٌؾ بِِف ُجْرٌح » ملسو هيلع هللا ىلص:اهَّلل َكاَن فِقَؿ

ُم َحتَّك َماَت. َقاَل  قـًا َفَحزَّ بَِفا َيَدُه، َفَؿا َرَقَل الدَّ : اهَّللُ  َفَجِزَع، َفَلَخَذ ِسؽِّ

ْمت َطَؾْقِف اْلَجـَّةَ   (.(1)«َطْبِدي َباَدَركِل بِـَْػِسِف، َحرَّ

 َفَحزَّ َيَدُه: قطعفا.

ُم: َأي ما اكؼطَع دُمُف حتك مات. َفَؿا َرَقلَ   الدَّ

l : 

 تحريؿ قتؾ اإلكسان لـػسف.: ٍذا حدٌٓث عظٌٔه ساقُ املصيف لبٔاٌ

ـَ َقَتَؾ »: ڤيؼقل كؿا يف الصحقحقـ، مـ حديث أبل هريرة  ملسو هيلع هللا ىلصوالـبل  َم

ًدا فِقَفا  ُل بَِفا فِك َبْطـِِف فِل َكاِر َجَفـََّؿ َخالًِدا ُمَخؾَّ َكْػَسُف بَِحِديَدٍة َفَحِديَدُتُف فِك َيِدِه َيَتَقجَّ

َـَّؿ َخالًِدا ُمَخؾًَّدا فِقَفا َأبًَد  اُه فِك َكاِر َجَف ا َفَؼَتَؾ َكْػَسُف َفُفَق َيتََحسَّ ـْ َشرَِب َسؿًّ ا َأبًَدا َوَم

َـَّؿ َخالًِدا ُمَخؾًَّدا فِقَفا ـْ َجبٍَؾ َفَؼتََؾ َكْػَسُف َفُفَق َيَتَردَّى فِك َكاِر َجَف ـْ َتَردَّى ِم  .(2)«َأَبًدا َوَم

 »بـ سؿرة يف مسؾؿ، َقاَل:  ويف حديث جابر
ُّ

 الـَّبِل
َ

بَِرُجٍؾ َقَتَؾ َكْػَسُف  ملسو هيلع هللا ىلصُأتِل
                                                                                       

 (. 113(، ومسؾؿ يف صحقحف )3573أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)

 (.171أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (2)
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 .(1)«بَِؿَشاقَِص َفَؾْؿ ُيَصؾِّ َطَؾْقف

 حهِ قاتٌ ْؿط٘:  

ولؽـ قاتؾ الـػس ٓ يؽػر طؾك الصحقح، وإكؿا ذهب إلك كػره الخقارج، 

َػْقَؾ ڤوالدلقؾ طؾك طدم كػره ما أخرجف مسؾؿ طـ جابر  ـَ َطْؿٍرو  : َأنَّ الطُّ ْب

 
َّ

 َأَتك الـَّبِل
َّ

ْوِسل ـٍ َوَمـْعَ  َيا َرُسقَل »َفَؼاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصالدَّ ـٍ َحِصق  َهْؾ َلَؽ فِل ِحْص
ِ
ٍة َقاَل اهلل

 
ُّ

ـٌ َكاَن لَِدْوٍس فِل اْلَجاِهؾِقَِّة َفَلَبك َذلَِؽ الـَّبِل ا  لِؾَِّذي َذَخرَ  ملسو هيلع هللا ىلصِحْص اهلُل لِْْلَْكَصاِر َفَؾؿَّ

 
ُّ

َػْقُؾ  ملسو هيلع هللا ىلصَهاَجَر الـَّبِل ـْ  إَِلك اْلَؿِديـَِة َهاَجَر إَِلْقِف الطُّ
ـُ َطْؿٍرو َوَهاَجَر َمَعُف َرُجٌؾ مِ ْب

ا اْلَؿِديـََة َفَؿِرَض َفَجِزَع َفَلَخَذ َمَشاقَِص َلُف َفَؼَطَع بَِفا َبَراِجَؿُف َفَشَخَبْت َقْقمِِف َفاْجَتَقوْ 

َػْقُؾ  ًقا  َيَداُه َحتَّك َماَت َفَرآُه الطُّ ـُ َطْؿٍرو فِل َمـَامِِف َفَرآُه َوَهْقَئُتُف َحَسـٌَة َوَرآُه ُمَغطِّ ْب

َفَؼاَل َما لِل  ملسو هيلع هللا ىلصَؽ َفَؼاَل َغَػَر لِل بِِفْجَرتِل إَِلك َكبِقِِّف َيَدْيِف َفَؼاَل َلُف َما َصـََع بَِؽ َربُّ 

َػْقُؾ َطَؾك  َفا الطُّ ـْ ُكْصؾَِح مِـَْؽ َما َأْفَسْدَت َفَؼصَّ ًقا َيَدْيَؽ َقاَل قِقَؾ لِل َل َأَراَك ُمَغطِّ

  َرُسقلِ 
ِ
  َفَؼاَل َرُسقُل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ِ
 .(2)«الؾَُّفؿَّ َولَِقَدْيِف َفاْغِػرْ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

 .[31]الـساء:  ﴾ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴿: اهلل  وقد قال

 .[114]البؼرة:  ﴾ۀ ۀ ہ ہ ہہ﴿: اهلل  قال

الؿسجد،  فضقؾة التحديث يف الؿسجد ٕن الصحابة كاكقا يجؾسقن يفّفُٔ: 

 ويربزون لؾـاس.

كتب إلك طؿالف يلمرهؿ بنخراج العؾؿاء إلك : العزيز  بـ طبد وطؿر

 لؾـاس حتك ٓ يضقع العؾؿ.الؿساجد، والربوز 
                                                                                       

 (. 3147(، ومسؾؿ يف صحقحف )7353أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)

 (. 117أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (2)
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َـّ »: ملسو هيلع هللا ىلصفضقؾة الحػظ، وهذا الذي أمر بف الـبل ّفُٔ:  َـّ َوَأْخبُِروا بِِف اْحَػُظقُه

ـْ َوراَءُكؿْ   .«َم

 )فاحػظ فؽؾ حافظ إماُم (.قال اإلمام الرحبل: 

ـِ »قْلُ:  ـْ اْلَحَس ـِ اْلَبْصرِيِّ  َط ـِ َأبِل اْلَحَس  «: ْب

بـ يسار، مـ أسقاد التابعقـ، كان مـ الزهاد يف الدكقا، ومـ العؾؿاء  الحسـ

بِر إن  الرباكققـ، ُذكر أهنؿ رأْوا رؤيا يف امرأٍة تـادي رجاًل وهق يلباها فؼال الؿعَّ

 ، لزهده يف الدكقا.تؽـ فػل الحسـ البصري 

 ملسو هيلع هللا ىلصيف سبب طؾؿف، وخقره، وبره، أكف رضع مـ أم سؾؿة، زوج الـبل وققؾ: 

، فـالف بركة مـ الؾبـ الذي أثره مـ ڤ -أمف خقرة، كاكت مقٓة أم سؾؿة  فنن

 ، واهلل أطؾؿ.ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  اهلل فقفا مـ بركات رسقل ، ولعؾ ما جعؾفملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسقل

 ڤ وكان ُيدلِس تدلقًسا طجقًبا، فؽان يؼقل: حدثـا طؾل ابـ أبل صالب

، وقد ڤويريد حديث أهؾ البصرة؛ ٕكف لؿ يسؿع مـ طؾل ابـ أبل صالب 

 تخػك مـ الحجاج فؼد كان يطؾبف.

 «: جـدب»ققلف: 

اهلل، وقد يـسب إلك جده فقؼال:  هق ابـ سػقان البجؾل ثؿ العؾؼل، أبق طبد

بـ الزبقر...  بـ سػقان، سؽـ الؽقفة ثؿ البصرة، قدمفا مع مصعب جـدب

 : يؼال لف جـدب الخقر، وجـدب الػاروق، وجـدب ابـ أم جـدب.وقال البغقّي 

بـ سػقان. ومـ قال ابـ سػقان كسبف  اهلل بـ طبد هق جـدبوقال ابـ حّبان: 

 بـ سػقان. وإول أصح. بـ خالد إلك جّده. وقد ققؾ: إكف جـدب

  َوَما َكْخَشك َأْن َيُؽقَن ُجـُْدٌب َكَذَب َطَؾك َرُسقلِ »قْلُ: 
ِ
 «: ملسو هيلع هللا ىلصاهَّلل

فضقؾة التثبت، فنهنؿ إكؿا قبؾقا مـ جـدب، لثؼتف وٕماكتف طـدهؿ وإٓ ّفُٔ: 
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 لق كان غقر جـدب مـ الؿطعقن يف طدالتفؿ لؿا قبؾقا حديثف.

 ملسو هيلع هللا ىلص والـبل ملسو هيلع هللا ىلصفضقؾة أهؾ الحديث، إذ أهنؿ يتثبتقن يف روايتف طـ الـبل ّفُٔ: 

ًدا »قد قال:  ـْ َكَذَب َطَؾلَّ ُمَتَعؿِّ ـَ الـَّارِ َم ْأ َمْؼَعَدُه ِم  .(1)«َفْؾَقَتَبقَّ

ـْ َكاَن َقْبَؾُؽْؿ َرُجٌؾ بِِف ُجْرٌح َفَجِزعَ »قْلُ:   «: َكاَن فِقَؿ

إذ أكف يحؽل طـ أمٍر لؿ يره، ولؿ  ملسو هيلع هللا ىلصدلقؾ مـ دٓئؾ كبقة الـبل فُٔ: 

 طؾقف. اهلل  يشاهده، وإكؿا أوحاه

 أهؾ الؽتاب. أخبار إمؿ السابؼة، والؿراد بف هـا مـّفُٔ: 

ـْ َكاَن قْبَؾُؽؿْ »قْلُ:   ملسو هيلع هللا ىلصأي مـ أهؾ الؽتاب يف الغالب ٕن الـبل «: َكاَن فقَِؿ

 يضرب هبؿ آمثال.

فقف ضرورة الجزع وأن اإلكسان ملمقر بالصرب «: َرُجٌؾ بِِف ُجْرٌح َفَجِزعَ »قْلُ: 

 .[137]الـحؾ:  ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ﴿قال تعالك: 

 .[53]الشقرى:  ﴾ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ﴿: اهلل  ويؼقل

 .[51]الطقر:  ﴾ی جئ حئ مئ ىئيئ﴿: اهلل  ويؼقل

ـْ أبل َيْحَقك ُصَفْقِب  ـِ ِسـَاٍن َقاَل: َقاَل َرُسقُل  َوَط َطَجًبا ْٕمرِ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ْب

ُف َلُف َخْقٌر، َوَلْقَس َذلَِؽ َِٕحٍد إَِّٓ لْؾُؿْمِمـ: إِْن َأَصاَبْتُف  ـِ إِنَّ َأْمَرُه ُكؾَّ اُء َشَؽَر اْلُؿْمِم َسرَّ

اُء َصَبَر َفَؽاَن خْقًرا َلفُ   .(2)«َفَؽاَن َخْقًرا َلُف، َوإِْن َأَصاَبْتُف َضرَّ

: ڤبـ سعد  ويف الصحقح طـ أبل هريرة وسفؾ َٓ  »: َقا
ُّ

 ملسو هيلع هللا ىلصالَتَؼك الـَّبِل

                                                                                       

(، مـ حديث الؿغقرة بـ شعبة، وطؾل بـ 5، 1، ومسؾؿ )(1311، 177أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)

(، 3، 3وأخرجف مسؾؿ )(. 177) ڤوأخرجف البخاري مـ حديث طبد اهلل بـ الزبقر . ڤأبل صالب 

 . ڤمـ حديث أكس بـ مالؽ، وأبل هريرة 

 (. 3111أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (2)
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ِهْؿ، َوفِل َوالُؿْشِرُكقَن فِل َبْعِض َمَغاِزيِف، َفاْقَتَتُؾقا، َفَؿاَل ُكؾُّ َقْقٍم إَِلك َطْسَؽرِ 

َبَعَفا َفَضَرَبَفا بَِسْقِػِف،  َّٓ اتَّ ًة إِ َٓ َفاذَّ ًة َو ـَ َشاذَّ ـَ الُؿْشِركِق
َٓ َيَدُع مِ ـَ َرُجٌؾ  الُؿْسؾِِؿق

، َما َأْجَزَأ َأَحٌد َما َأْجَزَأ ُفالٌَن، َفَؼاَل:  َفِؼقَؾ: َيا َرُسقَل 
ِ
ـْ َأْهِؾ الـَّارِ »اهلل ُف ِم ، «إِكَّ

َتَّبَِعـَُّف، َفَؼاُلقا:  َٕ ـَ الَؼْقِم: 
ـْ َأْهِؾ الـَّاِر؟ َفَؼاَل َرُجٌؾ مِ

ـْ َأْهِؾ الَجـَِّة، إِْن َكاَن َهَذا مِ
َأيُّـَا مِ

كَِصاَب َسْقِػِف  َفنَِذا َأْسَرَع َوَأْبَطَل ُكـُْت َمَعُف، َحتَّك ُجِرَح، َفاْستَْعَجَؾ الَؿْقَت، َفَقَضعَ 

ـَ    بِإَْرِض، َوُذَباَبُف َبْق
ِّ

ُجُؾ إَِلك الـَّبِل َثْدَيْقِف، ُثؿَّ َتَحاَمَؾ َطَؾْقِف َفَؼَتَؾ َكْػَسُف، َفَجاَء الرَّ

، َفَؼاَل:  َفَؼاَل: َأْشَفُد َأكََّؽ َرُسقُل  ملسو هيلع هللا ىلص
ِ
ُجَؾ ». َفَلْخَبَرُه، َفَؼاَل: «َوَما َذاكَ »اهلل إِنَّ الرَّ

ـْ َأْهِؾ الـَّاِر، َوَيْعَؿُؾ بَِعَؿِؾ َلَقْعَؿُؾ بَِعَؿِؾ َأْهِؾ الَجـَِّة، فِقَؿا َيْبُدو لِ  ُف َلِؿ ؾـَّاِس، َوإِكَّ

ـْ َأْهِؾ الَجـَّةِ   ، أخرجف البخاري ومسؾؿ.(1)«َأْهِؾ الـَّاِر، فِقَؿا َيْبُدو لِؾـَّاِس، َوُهَق ِم

قـًا»قْلُ:   آلة يؼطع هبا معروف.«: َفَلَخَذ ِسؽِّ

 سالت الدماء مـفا.أي وقطع يده حتك «: َفَحزَّ بَِفا َيَدهُ »قْلُ: 

ُم َحتَّك َماَت »قْلُ:   بـ الخطاب أي سال الدم حتك مات وطؿر«: َفَؿا َرَقَل الدَّ

لؿا صعـ قال الـاس اسؼقه لبـًا، فسَؼقه لبـًا، فؾؿا رأوا الؾبـ يخرج طؾؿقا  ڤ

 أكف مقت، يعـل طؾؿقا أن دمف سقسقؾ وٓ يرقك حتك يؿقت.

 ﴾ۓ ۓ ﮲﴿أن الؿقت بلسباٍب، وكؾف بلجؾ، قال تعالك: ّفُٔ: 
  ﴾گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ﴿، وقال تعالك:  [31]الرطد: 

 .[154]آل طؿران: 

غقره،  خالًفا لؿا ذهب إلقف الؿعتزلة، والرافضة، مـ أن مـ مات يف قتٍؾ، أو يف

 اكخرم أجؾف.
                                                                                       

 . (113(، ومسؾؿ يف صحقحف )3111أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)
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 «: : َطْبِدي َباَدَركِل بِـَْػِسفِ اهَّللُ  َقاَل »قْلُ: 

أي تعجؾ بـػسف، ولؿ يـتظر مجقئ مؾؽ الؿقت وإكؿا قتؾ كػسف، مع أن قتؾ 

 الـػس أجؾ إٓ أكف لؿا تسبب يف إزهاقفا متعؿًدا تحؿؾ هذا القطقد.

ْمت َطَؾْقِف اْلَجـَّةَ »قْلُ:   «: َحرَّ

د يف الـار، بؾ هذا طؾك القطقد وإٓ فنن قاتؾ كػسف مـ الؿسؾؿقـ، ٓ يخؾ

 مآلف إلك الجـة وإن دخؾ الـار.

هبذا كؽقن قد اكتفقـا مـ كتاب الؼصاص مع اختصار فقف، ولؽـ قد ذكركا 

أن يقفؼـا وإياكؿ لطاطتف، ومرضاتف  اهلل  الؿفؿات مـ الؿسائؾ، وكسلل

 وأن يجـبـا الػتـ.
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 داذتدٚد رنتاب

 

 (1)[نتاب اذتدٚد]

l : 
د  كتاب الحدو

اهلل،  اهلل، وأشفد أن ٓ إلف إٓ الحؿد هلل، والصالة والسالم طؾك رسقل

 وأشفد أن محؿًدا طبده ورسقلف.

 أما بعد: 

 جؿع حد، وهق الؿـع.«: والحدود»قْلُ: 

 وهل مـؼسؿة إلك قسؿقـ: 

مـف، أو أمر بف، فال يجقز فعؾ الؿؿـقع، وٓ يجقز  اهلل  ما مـعإول: 

ڤ ڤ ﴿: اهلل  ترك الؿلمقر مؿا كان طؾك التحريؿ، أو القجقب، قال

 .[1]الطالق:  ﴾ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ

 ،
ِّ

ـْ َأبِل َثْعَؾَبَة اْلُخَشـِل   َقاَل: َقاَل َرُسقُل  ڤفَع
ِ
 اهَّللَ  إِنَّ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

َد ُحُدوًدا َفًَل  ـَْتِفُؽقَها، َوحَّ َم ُحُرَماٍت َفًَل َت َفَرَض َفَرائَِض َفًَل ُتَضقُِّعقَها، َوَحرَّ

ـْ َغْقرِ كِْسَقاٍن َفًَل َتْبَحُثقا َطـَْفا ـْ َأْشَقاَء ِم  .(2)«َتْعَتُدوَها، َوَسَؽَت َط

                                                                                       

هذا الؽتاب يف يقم الثامـ طشر مـ ذي الحجة، لعام تسعة وثالثقـ وأربع مائة وألػ  تدريس بدأكا يف (1)

 مـ الفجرة الـبقية. 

ثؿ بعد ذلؽ رجع إلك  (، وقد كان حسـف اإلمام إلباين 5317الدارقطـل يف ســف )أخرجف  (2)
= 
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 خؿسة: ما ُرتب طؾك فعؾ هذه الؿقاكع مـ العؼقبات، ويجؿؾقهنا يف الثاين: 

 حد الزكا. - 1

 حد الؼذف. - 2

 حد السرقة. - 3

 حد الؼتؾ. - 4

 حد قاصع الطريؼ. - 5

 حد شرب الخؿر، وهؾ هق حد أو تعزير؟ - 6

 لؾعؾؿاء فقف ققٓن: 

 »فؿـ ذهب إلك أكف حد، أخذه بؿثؾ حديث: 
ُّ

، َوَجَؾَد  ملسو هيلع هللا ىلصَجَؾَد الـَّبِل ـَ َأْرَبِعق

 
َّ

، َوُكؾٌّ ُسـٌَّة، َوَهَذا َأَحبُّ إَِلل ـَ ، َوُطَؿُر َثَؿاكِق ـَ  .(1)«َأُبق َبْؽٍر َأْرَبِعق

فاجؾدوُه، ثؿ  الخؿرَ  شرَب  مـ»ومـ ذهب إلك أكف تعزير، أخذ مـ أحاديث: 

، طـ «فاقتؾقهُ يف الرابعِة  شرَب  شرَب فاجؾدوُه، ثؿ إذا شرَب فاجؾدوُه، ثؿ إذا إذا

 وقد تؼدم معـا. ڤطدة مـ الصحابة 

ـِ َمالٍِؽ  طـ َأَكسِ ويف بعض الروايات:   ڤْب
َّ

َضَرَب فِل » ملسو هيلع هللا ىلص، َأنَّ الـَّبِل

ـَ   .(2)«الَخْؿِر بِاْلَجِريِد َوالـَِّعاِل، َوَجَؾَد َأُبق َبْؽٍر َأْرَبِعق
                                                                                       

= 
 رواه - تقؿقة ابـ اإلسالم لشقخ - اإليؿان كتاب - تخريج يف  اإلمام إلباين التضعقػ، قال

 الطبعة - 373 ص الطحاوية تخريج - . ويف«53 ص قبؾف الؼقي بشاهده حسـ حديث وهق الدارقطـل

 الحسـ إلل رفعتف التل الشقاهد أن تبقـ وغقره، ثؿ الدارقطـل رواه لغقره حسـ: الشقخ قال - التاسعة

(، 1417الجامع ) ضعقػ (، واكظر5الؿرام ) غاية يف أوضحتف كؿا لؾشفادة يصؾحان ٓ جًدا ضعقػة

 . «(35/  3 ) الرضقة (، والتعؾقؼات117) والؿشؽاة

 يف قصة جؾد القلقد بـ طؼبة.  ڤ، مـ حديث طؾل بـ أبل صالب (1777أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (1)

 (. 1777(، ومسؾؿ يف صحقحف )7773أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)
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 يؼاركف تعزير.ولؿ يذكر الراوي حًدا لؿؼدار ذلؽ الجؾد، والصحقح أكف حد، وقد 

 جؾد فقف أربعقـ جؾدة وحد فقف ذلؽ الؿؼدار. ملسو هيلع هللا ىلصأما أكف حد فنن الـبل 

إٓ أن  ڤ -ففل اجتفاد مـف، وأقره طؾقفا الصحابة  ڤ -وأما زيادة طؿر 

 .ڤكاكت أحب إلقف، كؿا قال  ملسو هيلع هللا ىلصصريؼة الـبل 

 : ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ٚزضٛي٘  حهِ َٔ ضب 

فالتقبة صحقحة مـ الؽػر إلك اإلسالم؛ ٕن  اهلل  مـ سبإول: 

 ژ ڑ ڑ﴿مرتد وكافر كػر أكرب مخرج مـ الؿؾة، قال تعالك:  اهلل  ساب

 ،[77، 74]التقبة:  ﴾ک ک ک کگ گ گ گ ڳ ڳ ڳ

 اهلل طؾقف. لؽـ إن تاب مـ ذلؽ تاب

فنن تاب مـ سبف رجع مـ ردتف إلك اإلسالم، وبؼل  ملسو هيلع هللا ىلصساب الـبل الثاين: 

 ، فنكف يؼتؾ حًدا ٓ ردة، إن تاب مـ السب.ملسو هيلع هللا ىلصطؾقف إقامة الحد يف سبف لؾـبل 

 : -  -، وحؼ رسقلف اهَّلل  والػرق بقـ حؼ

قد طػا طؿـ تاب،  مبـل طؾك الؿسامحة، واهلل  اهلل  أن حؼ

ڱ ڱ ڱ  گ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿، حقث قال تعالك: اهلل  وأكاب إلك

 .[13]صف:  ﴾ڱ

  فال يجقز التـازل طـف والدلقؾ طؾك ذلؽ: فعؾ الصحابة ملسو هيلع هللا ىلصوأما حؼ الـبل  -

فؼقؾ لف أقتؾف يا خؾقػة  ڤفنن بعضفؿ سب أبا بؽر  -اهلل طؾقفؿ  رضقان -

 «.ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  لقس ذلؽ يف أحد إٓ يف رسقل»، قال: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسقل

، فعـ ابـ طباس ملسو هيلع هللا ىلصمـ قتؾ زوجتف إذ كاكت تؼع يف الـبل  ملسو هيلع هللا ىلصوقد أقر الـبل 

 : »ڤ
َّ

َوَتَؼُع فِقِف، َفَقـَْفاَها َفاَل َتـَْتِفل،  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َأْطَؿك َكاَكْت َلُف ُأمُّ َوَلٍد َتْشُتُؿ الـَّبِل

ا َكاَكْت َذاَت َلْقَؾٍة َجَعَؾْت َتَؼُع فِل الَوَيْزُجُرَها َفاَل َتـَْزِجُر   َقاَل: َفَؾؿَّ
ِّ

َوَتْشُتُؿُف،  ملسو هيلع هللا ىلصـَّبِل
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َفَلَخَذ اْلِؿْغَقَل )والؿغقل أداة مثؾ الؿعقل إٓ أهنا مـ جفة مثؾ الػلس ومـ 

ـَ  َؽَل َطَؾْقَفا َفَؼَتَؾَفا، َفَقَقَع َبْق الجفة إخرى مثؾ الحربة( َفَقَضَعُف فِل َبْطـَِفا، َواتَّ

ِم،  ا َأْصَبَح ُذكَِر َذلَِؽ لَِرُسقلِ ِرْجَؾْقَفا صِْػٌؾ َفَؾطََّخْت َما ُهـَاَك بِالدَّ   َفَؾؿَّ
ِ
، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

َّٓ َقامَ  َأْكُشُد َفَجَؿَع الـَّاَس، َفَؼاَل:  . َفَؼاَم اهَّللَ َرُجًًل َفَعَؾ َما َفَعَؾ لِل َطَؾْقِف َحؼٌّ إِ

 
ِّ

ـَ َيَدْي الـَّبِل َْطَؿك َيَتَخطَّك الـَّاَس َوُهَق َيَتَزْلَزُل َحتَّك َقَعَد َبْق ْٕ َفَؼاَل: َيا  ملسو هيلع هللا ىلصا

 ! َأَكا َصاِحُبَفا، َكاَكْت َتْشُتُؿَؽ َوَتَؼُع فِقَؽ، َفَلْكَفاَها َفاَل َتـَْتِفل َوَأْزُجُرَها  َرُسقَل 
ِ
اهلل

ا َكاَن اْلَباِرَحَة َفاَل َتـَْزِجُر، َولِل مِـْ  ، َوَكاَكْت بِل َرفِقَؼًة، َفَؾؿَّ ـِ ْمُلَمَتْق َفا اْبـَاِن مِْثُؾ الؾُّ

َؽْلُت َطَؾْقَفا  َجَعَؾْت َتْشُتُؿَؽ َوَتَؼُع فِقَؽ، َفَلَخْذُت اْلِؿْغَقَل َفَقَضْعُتُف فِل َبْطـَِفا َواتَّ

 
ُّ

َٓ اْشفَ »: ملسو هيلع هللا ىلصَحتَّك َقَتْؾُتَفا. َفَؼاَل الـَّبِل  .(1)«ُدوا َأنَّ َدَمَفا َهَدرٌ َأ

السؾطان،  وأما بؼقة الحدود فنن تاب مـ أصاب الذكب قبؾ أن يصؾ الحد إلك

كقا  اهَّللُ  َمـ ستَر ُمسِؾًؿا ستَرهُ »: ملسو هيلع هللا ىلصقال الـبل وستر كػسف فالستر ملمقر بف،  يف الدُّ

 .(2)«وأِخرةِ 

تل»: ڤوطـ أبل هريرة  َّٓ  ُمعاًفك كؾُّ أمَّ ـَ الُؿجاهرِة  إ ، وإنَّ م ـَ الُؿجاِهري

قِؾ طؿًًل، ُثؿَّ يصبَِح وقد ستَره جُؾ بالؾَّ اهَّللُ، فقؼقَل: يا فًلُن، طِؿؾُت  أن يعَؿَؾ الرَّ

 طـفُ  البارحَة كذا َوكذا، وقد باَت يستُره ربُُّف، ويصبُِح َيؽِشُػ سترَ 
ِ
 .(3)«اهَّلل

 ولف أن يتـازل إلك الدية.حؼ أدمل، ولف أن يتـازل طـف كؾًقا، فالؼصاص: 

إذا وصؾ الحد إلك السؾطان ٓ يجقز أن يتـازل طـف، وٓ اهَّلل:  أما الحد حؼ
                                                                                       

 (. 774وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل برقؿ )(، 5777والـسائل )(، 5371أخرجف أبق داود ) (1)

(، مـ 3711، وجاء طـد مسؾؿ )(3417(، ومسؾؿ يف صحقحف )3553أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)

 . ڤحديث أبل هريرة 

 (. 3117(، ومسؾؿ يف صحقحف )7771أخرجف البخاري يف صحقحف ) (3)
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فؿ شلُن الؿرأِة الؿحزومقَّةِ : »ڤالشػاطة فقف؛ لحديث طائشة  الَّتل  أنَّ ُقَرْيًشا أَهؿَّ

  َسرَقت فؼالقا مـ ُيَؽؾُِّؿ فقفا رسقَل 
ِ
َّٓ  يجَتِرُئ طؾقفِ  ؟ فؼالقا: مـ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ـُ  أسامةُ  إ ب

  زيٍد ِحبُّ رسقلِ 
ِ
  ، َفَؽؾََّؿُف أسامُة فؼاَل رسقُل ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ِ
 مـ حدٍّ  يف أَتشػعُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

، ثؿَّ قاَم فاخَتطَب فؼاَل:  حدودِ 
ِ
ـَ مـ قبِؾُؽؿ أكَّفؿ كاكقا إذا اهلل إكَّؿا أْهَؾَؽ الَّذي

عقُػ  ريُػ تَركقُه وإذا سرَق فقفُؿ الضَّ ، وأيؿُ َسرَق فقفُؿ الشَّ   أقامقا طؾقِف الحدَّ
ِ
!  اهَّلل

ٍد سَرَقت لؼطعُت يَدها  .(1)«َلق أنَّ فاصؿَة بـَت محؿَّ

فؼال: يا  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  أكف جاء إلك رسقل»ما يتعؾؼ بذلؽ:  ڤ ويف قصة ماطز

اهلل إين زكقت،  ثؿ قال: يا رسقل ملسو هيلع هللا ىلصاهلل إين زكقت، فلطرض طـف الـبل  رسقل

 .(2)«حتك جاءه الرابعة ملسو هيلع هللا ىلصفلطرض طـف الـبل 

 وتدرأ الحدود وتدفع بالشبفات.

اهلل، قال استـؽفقه  يؼقل لؿاطز: أبؽ جـقن؟ قال: ٓ يا رسقل ملسو هيلع هللا ىلصفنن الـبل 

 أشرب شقًئا قالقا: ٓ.

معـاه أكف لق كان كالمف غقر مؼصقد، أو لسبب طارض، ٓ يؼام طؾقف الحد، 

ُبَفاِت »حتك لق قال زكقت سرقت شربت ويف إثر:  ، فنذا (3)«اْدَرُأوا اْلُحُدوَد ِبالشُّ
                                                                                       

 (. 1711(، ومسؾؿ يف صحقحف )3574أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)

 (. 1711(، ومسؾؿ يف صحقحف )7114أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)

، وجاء طـ طؿر بـ الخطاب بـحقه، وضعػف اإلمام ڤ، طـ طؾل (131) البقفؼل أخرجفضعقػ،  (3)

، «التؼريب» يف كؿا ضعقػ وهق التؿار مختار طؾتف: (، وقال3344، 3317يف اإلرواء ) إلباين 

، مـ حديث «استطعتؿ ما الحدود ادرأوا»: وجاء بؾػظ. الحديث مـؽر: البخاري قال، كافع بـ الؿختار وهق

 والحاكؿ( 333) والدارقطـل( 1/377) الرتمذي مرفقًطا، وهق ضعقػ أيًضا، أخرجف ڤطائشة 

 زياد بـ يزيد طؾك مداره فان، ومقققفا مرفقطا ضعقػ هق: ، وقال طؼبف(1/331) والبقفؼل( 5/315)

 الذهبل رده «!اإلسـاد صحقح»: طؼبف الحاكؿ قال لؿا ولذلؽ«. التؼريب» يف كؿا مرتوك وهق الدمشؼل

 «. مرتوك شامل زياد بـ يزيد: الـسائل قال: قؾت»: بؼقلف
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 لؿ تقجد شبفة وكان الػاطؾ لؾذكب الذي تعقـ فقف الحؼ: 

 ذاكرًا. - 4 طامدًا. - 3 طاقالً. - 2          بالغًا. - 1

 اهلل، أي مسؾؿًا أو ذمقًا تعقـ طؾقف الحد. مؾتزمًا بشرع - 5

،  [317]البؼرة:  ﴾ائەئې ې ې ى ى ائ ﴿أما إذا كان مخطئًا فؼد قال: 

 أو كان جاهاًل، أو مؽرًها، فال يؼام طؾقف الحد.

 حتك الَؿجـقِن الَؿغؾقِب طؾك َطْؼِؾفِ  ثًلثٍة: َطـ طـ الؼؾؿُ  ُرفِعَ »ويف الحديث: 

ـِ الصبِلِّ حتك َيستقِؼَظ، و طـ الـائِِؿ حتك َيبَْرَأ، و  أخرجف أبق داود. (1)«َيْحَتِؾؿَ  ط

 مراطات الحؽؿ الشرطل.ويجب طـد إقامة الحد 

كلخذ العصا الغؾقظة، أو  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فنن كان جؾًدا فال يجاوز ما سـف رسقل -

ضرب القجف، أو ضرب الؿؽان الذي يؿقت، أو يؽسر، وإكؿا هق جؾد متقسط، 

 حتك أهنؿ يشرتصقن فقف أن ٓ يرفع يده مـ جـبف.

 -مؿا أباحف الشرع وإن كان الحد قتاًل ٓ يؿثؾ بف، وٓ يػعؾ بف بغقر ما فعؾ 

 إذ أن بقـ الحد والؼصاص بعض التداخؾ. -طؾك ما تؼدم يف باب الؼصاص 

 الحدود: لحػظ الضروريات الخؿس، وهل:  اهَّلل  وقد شرع

 العرض، والديـ، والؿال، والـػس، والعؼؾ.

 لؾحػاظ طؾك الـػس.فشرع حد الؼتؾ: 

 لؾحػاظ طؾك الـػس والؿال وإمـ.وشرع حد الحرابة: 

 لؾحػاظ طؾك الؿال.رع حد السرقة: وش
                                                                                       

، ڤ، مـفؿ طائشة ڤوجاء طـ جؿاطة مـ الصحابة (، 5573، 5571، 5311أخرجف أبق داود ) (1)

يف اإلرواء طـد حديث رقؿ  ، وصححف اإلمام إلباين ڤ، وطؾل بـ أبل صالب ڤوابـ طباس 

 (، والحديث يف الصحقح الؿسـد. 317)
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 لؾحػاظ طؾك إطراض.وشرح حد الزكك والؼذف: 

 لؾحػاظ طؾك العؼقل.وشرع حد الخؿر: 

 لؾحػاظ طؾك الديـ.وشرع حد الردة: 

 وتعصؿ دماء أربعة أصـاف وهؿ: 

 الؿسؾؿ. - 1

 والذمل. - 2

 والؿعاهد. - 3

 والؿستلمـ. - 4

 وتؼام الحدود طؾك صـػقـ: 

أقام الحد طؾك امرأة ورجؾ مـ القفقد زكقا،  ملسو هيلع هللا ىلصالؿسؾؿ والذمل؛ ٕن الـبل 

 كؿا يف الصحقح؛ ٕهنؿ يؾتزمقن بلحؽام اإلسالم فقؿا كان مـ الؿعامالت.

وأما الؿعاهد والؿستلمـ لفؿ حؼ مـ حقث أن أكػسفؿ معصقمة؛ وٓ تؼام طؾقفؿ 

 عفقد التل أخذت طؾقفؿ.الحدود، ولؽـ يزجروا ويمدبقا إن وقع مـفؿ ما يخالػ ال

 احله١ُ َٔ إقا١َ احلدٚد:  

 : ًٓ يضعػ  ٕكف ديـ ٓ يرضك ٕهؾف أن يتؾقثقا بؿاإضفار ققة وطزة اإلسًلم: أو

إيؿاهنؿ، أو بؿا يمدي إلك فساد طؼقلفؿ، أو إلك ذهاب أمقالفؿ، أو إلك اكتفاك 

 أطراضفؿ، أو إلك قتؾ أكػسفؿ، أو إلك تغققر ديـفؿ.

فؽؾؿا أقام اإلمام الحدود خػ أن إقامة الحدود زاجرة لؿريدي الشر، الثاين: 

 ﴾ۈ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ﴿: اهلل  الشر، قال
 .[171]البؼرة: 



 
98 

 

  5/جإفــادة ذوي األفهـــام بشسح عمدة األحكام

 

 اهلل وشرطف. أن إقامة الحدود إقامة لديـالثالث: 

 .أن إقامة الحدود تطفقر لؾؿذكب مؿا ألؿ بفالرابع: 

، فعؾك الؼقل بثبقتف فنكف (1)«ٓ أدري الحدود كػارات أم ٓ»وأما حديث: 

 ملسو هيلع هللا ىلصقبؾ أن يقحك إلقف أهنا كػارة، وإٓ فنن الـبل 

ارةٌ  لفُ  بِف، ففق مـُؽؿ شقًئا، َفُعقِقَب  أصاَب  ومـ»قال:   .(2)«كػَّ

؛ إذا فرح يف إقامة الحدود إجر لقلل أمر الؿسؾؿقـ، ولؾؿحدودالخامس: 

 بتطفقر كػسف وذهاب ذكبف.

 ملسو هيلع هللا ىلصأن امرأة جاءت إلك الـبل : »ڤبـ حصقـ  ويدل طؾك ذلؽ حديث طؿران

يف حديث صقيؾ بعد أن  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  اهلل إين حبؾك مـ الزكك، فؼال رسقل فؼالت: يا رسقل

 .(3)متػؼ طؾقف« رجؿفا لؼد تابت تقبة لق وزطت غؾك سبعقـ مـ أهؾ الؿديـة لقسعتفؿ

 .(4)«َلُغِػَر َلفُ َلَؼْد َتاَبْت َتْقَبًة َلْق َتاَبَفا َصاِحُب َمْؽٍس »ويف رواية: 

 وهؾ يجقز تلخقر الحد أم أكف طؾك الػقر؟

 جيٛش تأخريٙ يًخاد١:  

ـْ َأبِل َطْبدِ    فػل صحقح مسؾؿ َط
ٌّ

، َقاَل: َخَطَب َطؾِل ـِ ْحَؿ َيا »، َفَؼاَل: ڤالرَّ
                                                                                       

( 1 / 17« )الػقائد» يف الؼاسؿ وأبق( 331/  1) البقفؼل وطـف( 37/ 1« )الؿستدرك» يف الحاكؿأخرجف  (1)

/  373/  11 و 1/  47/  7 و 1/  341 / 3« )التاريخ» يف طساكر وابـ( 47/  3« )الجامع» يف الرب طبد وابـ

 شقاهد لؾحديث : لؽـ(، وقال فقف3317برقؿ ) ، وهق يف الصحقحة لإلمام إلباين (3/  77/  17 و 1

ققل  وكحقه: قؾت(. 3533) برقؿ اهلل شاء إن بقاكف سقليت أقؾ الدرجات، كؿا طؾك الحسـ درجة إلك هبا يرتؼل

«. وغقره طبادة حديث يف رويـاه ما قال أتاه لؿا طـ اهلل، ثؿ العؾؿ فقف يلتف لؿ وقت يف قالف ملسو هيلع هللا ىلص أكف يحتؿؾ: »الفقثؿل

 . وغقرهؿا أخرجف الشقخان...«. لف كػارة ففق فعققب شقئا ذلؽ مـ أصاب ومـ: »... ملسو هيلع هللا ىلص ققلف يعـل

 . ڤ، مـ حديث طبادة بـ الصامت (1771(، ومسؾؿ يف صحقحف )11أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)

 (. 1717أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (3)

 . ڤ، مـ حديث بريدة بـ الحصقب (1714أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (4)
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ـْ  ـَ مِـُْفْؿ، َوَم ـْ َأْحَص ، َم ائُِؽُؿ اْلَحدَّ ، َفنِنَّ َأيَُّفا الـَّاُس، َأِققُؿقا َطَؾك َأِرقَّ ـْ َلْؿ ُيْحِص

  َأَمًة لَِرُسقلِ 
ِ
 َحِديُث َطْفٍد بِـَِػاٍس،  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

َ
َزَكْت، َفَلَمَركِل َأْن َأْجؾَِدَها، َفنَِذا ِهل

 
ِّ

 .(1)«َأْحَسـَْت »، َفَؼاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَفَخِشقُت إِْن َأَكا َجَؾْدُتَفا َأْن َأْقُتَؾَفا، َفَذَكْرُت َذلَِؽ لِؾـَّبِل

الشريػ والقضقع، وطؾك الذكر وإكثك؛ إذا  ويؼام الحد طؾك الجؿقع

 تقفرت الشروط التل ذكركاها.

وأما إقامة الحد طؾك الضعػاء وترك إغـقاء والعظؿاء ففق سـة يفقدية، كؿا 

 : »ڤيف حديث الرباء، وحديث ابـ طؿر 
ِّ

برجٍؾ  ملسو هيلع هللا ىلصأن القفقَد جاؤوا إلك الـبل

ُؿفؿا تػَعؾقن بَؿـ َزَكك مـؽؿ: كقَػ مـفؿ وامرأٍة وقد َزَكقا، فؼال لفؿ ؟ قالقا: ُكَحؿِّ

جؿَ وَكضِرُبفؿا، فؼال:  ؟ فؼالقا: ٓ َكِجُد فقفا شقًئا، فؼال ٓ َتِجدون يف التَّقراِة الرَّ

  لفؿ طبدُ 
ِ
ـُ َسالٍم: كَذْبُتؿ، فلُتقا بالتَّقراِة فاْتؾقها إن اهلل كـُتؿ صاِدققـ، فقَضع  ب

ُسفا مـفؿ كَ  جِؿ، فَطِػَؼ مِدراُسفا الذي ُيَدرِّ جِؿ، فـَزع يَده طـ آيِة الرَّ ف طؾك آيِة الرَّ ػَّ

جِؿ، فؼال:  جِؿ، فـَزع يَده طـ آيِة الرَّ َيؼَرُأ ما دون يِده وما َوراَءها، وٓ َيؼَرُأ آيَة الرَّ

جِؿ، فلَمر هبؿا فُرِجؿا َقريًبا مـ حقُث  ا رَأوا ذلؽ قالقا: هل آيُة الرَّ ما هِذه ؟ فؾؿَّ

، (2)«ائِز ِطـَد الؿسجِد، فرأيُت صاِحَبفا َيْجـَُل طؾقفا، َيؼقفا الِحجاَرةَ مقضُع الَجـ

 أخرجاه يف الصحقحقـ.

ولؾحدود أحؽام غقر هذه ولؽـ ذكركا أشفر إحؽام التل تتعؾؼ هبذا الباب 

 التقفقؼ والسداد. اهلل  وكسلل

بلن حد والؽػار يغتاضقن جًدا مـ إقامة هذه إحؽام، ويؼقلقن تـبقف هام: 
                                                                                       

 (. 1774أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (1)

 (. 1711(، ومسؾؿ يف صحقحف )3734أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)
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أما حرية اإلسالم فؾقس فقفا  -الؿطؾؼة التل يـادون لفا  -الردة مصادم لؾحرية 

 جقاز الردة.

اهلل  فاإلسالم جعؾ اإلكسان حًرا، لؽـ بضقابط شرطقة، ٓ يخالػ كتاب

 .ملسو هيلع هللا ىلصوسـة رسقلف 

ما شاء، ويعؿؾ ما  أن اإلكسان يرتد متك شاء، ويعبدوالحرية الػردية تعـل: 

ذه الحرية: صارق السقيدان، والؼرضاوي، وغقر واحد مـ شاء، وقد صرح هب

 زكادقة اإلخقان الؿسؾؿقـ واهلل الؿستعان.
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 رعكٛب١ احملازبنيد

 

ـْ َأَكسِ  - 353 ـِ َمالٍِؽ  )َط ـْ ُطْؽٍؾ »َقاَل:  ڤْب َفاْجَتَقُوا  -َأْو ُطَرْيـََة  -َقِدَم َكاٌس ِم

ـْ َأْبَقالَِفاملسو هيلع هللا ىلص الَْؿِديـََة، َفلََمَر َلُفْؿ الـَّبِلُّ  َوَأْلَباكَِفا  ِبِؾَؼاٍح، َوَأَمَرُهْؿ َأْن َيْشَرُبقا ِم

قا َقَتُؾقا َراِطَل الـَّبِلِّ  ا َصحُّ ِل ا الـََّعَؿ، َفَجاَء اْلَخَبُر َواْسَتاُققملسو هيلع هللا ىلص َفاْكَطَؾُؼقا. َفَؾؿَّ فِل َأوَّ

ا اْرَتَػَع الـََّفاُر ِجلَء بِِفْؿ، َفلََمَر بِِفْؿ: َفُؼطَِّعْت َأْيِديفْؿ  الـََّفاِر، َفَبَعَث فِل آَثاِرِهْؿ، َفَؾؿَّ

ِة َيْسَتْسُؼقنَ  ـْ ِخًلٍف، َوُسِؿَرْت َأْطقُـُُفْؿ، َوُترُِكقا فِل الَْحرَّ ، َفًل ُيْسَؼْقَن، َوَأْرُجُؾُفْؿ ِم

 (1)«َوَرُسقَلفُ  اهَّللَ  َقاَل َأُبق ِقًلبََة: َفَفُمِٓء َسَرُققا َوَقَتُؾقا َوَكَػُروا َبْعَد إيَؿاكِِفْؿ، َوَحاَرُبقا

 َأْخَرَجُف اْلَجَؿاَطُة(.

 ُتَقافِْؼَؽ.اْجَتَقْيَت البًِلَد إِذا كرْهَتفا وإِْن كاكْت ُمقاِفَؼًة، واْسَتْقَبْلَتفا إِذا لؿ 

l : 

 ساق املصيف احلدٓث لبٔاٌ عقْبة احملاربني ّاملزتدًٓ.

والـسائل  البخاري ومسؾؿ وأبق داود والرتمذي هؿ«: أخزجُ اجلناعة»قْلُ: 

 وابـ ماجف وأحؿد.

وهذا مـ غرائب اإلمام إذ أكف يعزوا إلك الصحقحقـ، ومع ذلؽ لؿزيد فائدة 

 وهذا مؿا يزيده ققة إلك ققتف. ذكر أن هذا الحديث قد أخرجف الجؿاطة،
                                                                                       

( وأبق 13377وأحؿد ) (1771(، ومسؾؿ يف صحقحف )333أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)

 (. 377) والـسائل( 3471) ماجة وابـ( 1154، 73) ( والرتمذي5375داود)
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ـْ ُطْؽٍؾ »قْلُ:   أي رهط، ققؾ: ثؿاكقة، وققؾ: غقر ذلؽ.«: َأْو ُطَرْيـَةَ  -َقِدَم َكاٌس ِم

 : قال الحافظ ابـ حجر 

ـْ َقْحَطانَ »
ـْ َطْدَكاَن وُطَرْيـَُة مِ

 اهـ« ُهَؿا َقبِقَؾَتاِن ُمَتَغايَِرَتاِن ُطْؽٌؾ مِ

أي طافقا الؿؼام هبا، وأصاهبؿ هبا الجقى يف «: َفاْجَتَقُوا اْلَؿِديـَةَ »قْلُ: 

بطقهنؿ، يؼال: اجتقيت الؿؽان إذا كرهت اإلقامة بف لضرر يؾحؼؽ فقف. أفاده 

 الخطابل يف معالؿ الســ.

 أن ُيذهب حؿاها إلك الجحػة. ملسو هيلع هللا ىلصوكاكت الؿديـة بؾد وباء، وقد دطا الـبل 

 الؾؼاح ذوات الدر مـ اإلبؾ.«: بِِؾَؼاٍح  ملسو هيلع هللا ىلصَفَلَمَر َلُفْؿ الـَّبِلُّ »قْلُ: 

 هدايتفؿ. وطؾك الـاس طؾك حرصف ومـ وفضؾف، جقده، ومـ ،ملسو هيلع هللا ىلص كرمف مـ وهذا

 بالطب. ملسو هيلع هللا ىلصدلقؾ طؾك طؾؿ الـبل ّفُٔ: 

أكف  إذا ملسو هيلع هللا ىلصوالطب الـبقي بابف طظقؿ ومـزلتف رفقعة، يدل طؾك دٓئؾ كبقة الـبل 

طالجفا  ومع ذلؽ أخرب طـ طالج كثقر مـ إدواء التل طجز طـرجؾ طربل أمل، 

 إصباء، فلخرب طـ طدة مـ إدوية: 

 العسؾ  -1

 الحجامة. - 2

 والؽل بالـار. - 3

 و الؽست الفـدي، فنكف طالج مـ سبعة أدواء مـفا: ذات الجـب. - 4

 الحبة السقداء وأهنا شػاء مـ كؾ داء إٓ السام، اي الؿقت. - 5

 تصبح بسبع تؿرات طجقة لؿ يضره سؿ وٓ سحر. مـ - 6

 الرققة. - 7

 مـ إدوية الحسقة والؿعـقية. ملسو هيلع هللا ىلصوكؿ لف 
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يف الؿجؾد الرابع  وقد تؽؾؿ طـ هذا الباب بتقسع العالمة ابـ الؼقؿ 

 مـ زاد الؿعاد.

بالطب طظقؿة، مع ما هق طؾقف مـ القحل الشريػ: فؼد جاَء  ملسو هيلع هللا ىلصولف خربه 

 
ِّ

، فسؼاُه، ثؿَّ طسًًل  اسِؼفِ إنَّ أخل اسَتطؾَؼ بطـُُف، فؼاَل: »فؼال:  ملسو هيلع هللا ىلصرجٌؾ إلك الـَّبل

َّٓ استِطالًقا؟ قال: فؼاَل  جاَء فؼاَل: يا رسقَل   قد سؼقتُُف طساًل فؾؿ َيزْدُه إ
ِ
اهلل

:  رسقُل 
ِ
 إين قد سؼقتُُف فؾؿ  ، قال: فسؼاُه، ثؿَّ جاَء فؼاَل: يا رسقَل اسِؼِف طَسًًل اهلل

ِ
اهلل

َّٓ استطالًقا ؟ قاَل: فؼاَل رسقُل  يزْدهُ    إ
ِ
ـُ أخقَؽ،  صدَق : ملسو هيلع هللا ىلصاهلل اهَّللُ َوكذَب بط

 .(1)«فسؼاُه فربأَ  طسًًل  اسِؼفِ 

أن البطـ قد يحتقي طؾك بعض الؿقؽروبات أو الجراثقؿ والسبب يف ذلؽ: 

وكحق ذلؽ، فنذا ما سؼل يف إولك كان العسؾ مخرًجا لفا غقر كافع يف تؾؽ 

ضاهًرا، إٓ أكف كافع بحقث يطردها، ثؿ إذا كان يف الرابعة بعد أن يتخؾص الحال 

 الجسؿ مـ جؿقع الؿخؾػات، فنذا بف يتؿاسؽ وتعقد الصحة إلك اإلكسان.

ـْ َأْبَقالَِفا»قْلُ:   «: َوَأَمَرُهْؿ َأْن َيْشَرُبقا ِم

 وهذا إمر لقس لؾقجقب، وإكؿا هق لإلرشاد.

باب »حقث قال:  صفارة أبقال اإلبؾ، وهبذا استدل البخاري ّفُٔ: 

 ، إذ لق كاكت كجسة ما جاز التداوي هبا.«أبقال اإلبؾ والدواب والغـؿ

 والؾبـ معروف.«: َوَأْلَباكَِفا»قْلُ: 

ولبـ اإلبؾ فقف فقائد صبقة طظقؿة، وغذاء صقب لؾبدن؛ ولذلؽ كاكت العرب 

 تتعقده كطعام وشراب وغقر ذلؽ.
                                                                                       

 (. 3317(، ومسؾؿ يف صحقحف )4715)أخرجف البخاري يف صحقحف  (1)
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 «: َفاْكَطَؾُؼقا»قْلُ: 

 وأتقا اإلبؾ. ملسو هيلع هللا ىلصأي فعؾقا ما أمرهؿ الـبل 

قا َقَتُؾقا َراِطَل الـَّبِلِّ »قْلُ:  ا َصحُّ  «: ملسو هيلع هللا ىلصَفَؾؿَّ

أي جازوا اإلحسان باإلساءة، والؿعروف بالؿـؽر، ولؽـ كؿا يؼال: احذر 

 مـ الؽريؿ إذا أهـتف ومـ الؾئقؿ إذا أكرمتف.

 اهَّلل فقفؿ مغؾظ ٕمقر:  ثؿ كان حؽؿ

ٓ بد مـ هذا الجزاء لؿثؾ همٓء، حتك يرتدع الباغل طـ بغقف؛ وٕن إول: 

 مثؾ همٓء قد ٓ يصح فقفؿ العػق.

 أن الحد قد بؾغ السؾطان فال طػق فقف.الثاين: 

أن هذا الحد فقف كقع قصاص؛ ٕهنؿ قد قتؾقا، وفقف كقع حد الحرابة، الثالث: 

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  چ﴿يؼقل:  واهلل 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ 

 .[35، 33]الؿائدة:  ﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ

 أن قتؾفؿ كان غقؾة، وٓ يؼع فقف العػق ٕكف بغل.الرابع: 

 قتؾقا وسرققا.«: َواْسَتاُققا الـََّعؿَ »قْلُ: 

ِل الـََّفارِ »قْلُ:   «: َفَجاَء اْلَخَبُر فِل َأوَّ

 أي إلك الؿديـة؛ ٕن اإلبؾ كاكت ترطك خارج الؿديـة يف محؿقات.

 أي سرية تؾحؼ هبؿ.«: َفَبَعَث فِل آَثاِرِهؿْ »قْلُ: 

 إلقامة أو الؽافريـ، طقرات لتتبع أو الؿجرمقـ، لؿتابعة السرايا: وبعث

الرجؾ إلقامة حد الزكك طؾك الؿرأة التل زكك هبا العسقػ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل، كؿا بعث  شعائر
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 .-كؿا سقليت يف الحديث التالل  -

ا اْرَتَػَع الـََّفاُر ِجلَء بِِفؿْ »قْلُ:  فجاؤوا  أي ضحك حقث لحؼفؿ البعث،«: َفَؾؿَّ

وٓبد أن يؽقن أهؾ اإلسالم طؾك هذا الؿؼدار  ملسو هيلع هللا ىلصبِفؿ أذٓء حؼراء إلك الـبل 

 مـ الحزم.

 تسؾط الخقارج والسػفاء طؾك الدول إٓ لؿا ضعػ الجاكب السؾطاين.فؿا 

 تتبع أثار فنكف إحدى الطرق الؿقصؾة إلك معرفة الؿجرم ومؽان اختبائف.ّفُٔ: 

ـْ ِخًلٍف »قْلُ:   «: َفَلَمَر بِِفْؿ: َفُؼطَِّعْت َأْيِديفْؿ َوَأْرُجُؾُفْؿ ِم

ًٓ ٕمر چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ﴿اهلل تعالك:  امتثا

 ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ڍ
 .[33]الؿائدة: 

 فتؼطع القؿقـ مع الرجؾ القسار أو القد القسار مع الرجؾ القؿقـ.

وهق فؼئ العقـ، «: وسؿؾ»وجاء يف رواية مسؾؿ: «: َوُسِؿَرْت َأْطُقـُُفؿْ »قْلُ: 

 والؿعـك أهنؿ كحؾقا بلمقال قد أحؿقت.

 .(1)«ثؿ أمر بؿسامقر فلحؿقت فؽحؾفؿ»ويف البخاري: 

هنك  ملسو هيلع هللا ىلصلعؾفؿ سؿروا الراطل، أو فعؾقا فعؾ يستقجب ذلؽ، وإٓ فنن الـبل 

 طـ الؿثؾة.

ةِ »قْلُ:   «: َوُترُِكقا فِل اْلَحرَّ

أي إرض ذات الحجارة السقداء، وإكؿا ألؼقا فقفا ٕهنا قرب الؿؽان. أفاده 

 الحافظ.
                                                                                       

 . (3711أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)
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 «: َيْسَتْسُؼقَن َفًل ُيْسَؼْقن»قْلُ: 

 تـؽقاًل هبؿ وإضفاًرا لؼقة اإلسالم.يطؾبقن الؿاء؛ وذلؽ 

 «: َقاَل َأُبق ِقًلَبةَ »قْلُ: 

 بـ طؿرو الجرمل البصري ثؼة كثقر اإلرسال. بـ زيد اهلل وهق طبد

 «: َفَفُمِٓء َسَرُققا»قْلُ: 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ﴿والسارق حده الؼطع قال تعالك: 

 .[31]الؿائدة:  ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ

ے ے ۓ ۓ ﮲ ﴿والؼاتؾ حده الؼتؾ قال تعالك: «: َوَقَتُؾقا»قْلُ: 

 .[54]الؿائدة:  ﴾﮳

مـ »: ملسو هيلع هللا ىلصأي ارتدوا والؿرتد يؼتؾ لؼقل الـبل «: َوَكَػُروا َبْعَد إيَؿاكِِفؿْ »قْلُ: 

 .(1)«بدل ديـف فاقتؾقه

والؿحارب حده الؼطع والصؾب والؼتؾ إن «: اهَّللَ َوَرُسقَلفُ  َوَحاَرُبقا»قْلُ: 

 اهلل تعالك. شاءقتؾ طؾك ما يليت إن 

 اهلل ورسقلف، يف حديث طائشة طـد أبل داود. وقد جاء قتؾ مـ حارب

َّٓ بنحَدى ثًلِث ِخصاٍل: زاٍن »: ملسو هيلع هللا ىلصقال الـبل  ٓ َيِحؾُّ دُم امرٍئ ُمْسِؾٍؿ إ

ـَ اإلسًلِم  ًدا فُقؼَتُؾ، أو َرُجٍؾ َيْخُرُج ِم ـٍ ُيْرَجُؿ، أو َرُجٍؾ َقَتَؾ َرُجًًل ُمتَعؿِّ ُمْحَص

ـَ إرضِ  اهَّللَ  ُيحاِرُب  ، والحؿد هلل (2)«ورسقَلُف فُقْؼَتُؾ أو ُيْصَؾُب أو ُيـَْػك ِم

 رب العالؿقـ.
                                                                                       

 . ڤ، مـ حديث ابـ طباس (3717يف صحقحف ) البخاريأخرجف  (1)

 (. 1777(، ومسؾؿ يف صحقحف )7171أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)
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 وهؾ كان الحؽؿ الذي تضؿـف هذا الحديث تعزيًرا أم حًدا؟

 اختؾػ فقف أهؾ العؾؿ إلك أققال: 

 فؿـ قال بلكف حٌد قال بلكف مـسقخ بلحاديث الـفل طـ الؿثؾة.

طؾقفؿ هذا الؼقل، ٕن هذا الحؽؿ كان يف السـة السادسة مـ وقد ُردَّ 

 الفجرة، ولؿ ُيعؾؿ تلريخ الـفل طـ الؿثؾة.

ۅ ﴿: اهلل  يف غزوة ُأحد وأكزل ملسو هيلع هللا ىلصمع أن الؿثؾة قد وقعت يف صحابة الـبل 

 .[137]الـحؾ:  ﴾ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ائ ائ ەئ ەئ

هذا لقس مـ الحدود وإكؿا هق مـ باب التعزير، وقال بعض أهؾ العؾؿ: 

وباب التعزير يجقز لإلمام، أن يطبؼ فقف الحؽؿ الشديد زجًرا لؾـاس طـ اقرتاف 

 مثؾ هذا الػعؾ، والذي يظفر واهلل أطؾؿ أن هذه الحادثة قد تضؿـت طدة أحؽام: 

 أهنؿ ارتدوا.إول: 

ـِ  ـِ اْب َقاَل: َقاَل  ڤَطبَّاٍس  وقد جاءت السـة بؼتؾ الؿرتد، كؿا جاَء َط

  َرُسقُل 
ِ
َل ِديـَُف َفاْقُتُؾقهُ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ـْ َبدَّ  .(1)«َم

ـِ مسعقٍد    قاَل: قاَل رسقُل  ڤوتؼدم حديث اب
ِ
َٓ َيِحؾُّ َدُم اْمرٍِئ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

 إَِّٓ بِنِْحَدى َثًلٍَث:  اهَّللُ وَأكِّل رُسقُل  ُمْسِؾٍؿ َيْشَفُد َأن َٓ إَِلَف إَِّٓ 
ِ
اكِل، اهَّلل الثَّقِِّب الزَّ

 .(2)«َوالـَّْػِس بِالـَّْػِس، َوالتَّاِرِك لِِديـِِف اْلُؿَػاِرِق لِْؾَجَؿاَطةِ 

بؼتؾ هذا  اهلل  أهنؿ قطعقا الطريؼ، وهؿ يف حؽؿ ذلؽ، وقد أمرالثاين: 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ﴿الصـػ: 
                                                                                       

 .(3717) َرَواُه اْلُبَخاِريُّ  (1)

 (. 1777ومسؾؿ يف صحقحف )(، 7171أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)
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 ﴾ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ
 .[33]الؿائدة: 

(، وغقر واحٍد، طـ ابـ 17313(، والبقفؼل )313وقد أخرج الشافعل )

 «.أن مـ قتؾ وأخذ الؿال ُيؼتؾ وُيصَؾب»: ڤطباس 

 ومـ قتؾ ولؿ يلخذ الؿال، ُيؼتؾ وٓ ُيصَؾب.

 ومـ قطع الطريؼ وأخذ الؿال ولؿ يؼتؾ، ُتؼطع يده ورجؾف مـ خالف.

، وُيـػك مـ ومـ تعرض وأخاف الطريؼ، ولؿ يلخذ الؿال ولؿ يؼتؾ

 ، وطؾك هذا الحؽؿ جؿاهقر العؾؿاء.«إرض

 وهؾ ُيصَؾب حًقا أم بعد مقتف ؟

كره بعض أهؾ العؾؿ أن ُيصَؾب الؿسؾؿ قبؾ قتؾف، وذلؽ أكف يحال بقـف، وبقـ 

طؾقف، وإكؿا يؽقن الصؾب  اهلل  أداء الصالة، وإقامة الػرائض، التل أوجبفا

 بعد قتؾف لؾتشفقر بف، والتحذير مـ فعؾف.

 أهنؿ سرققا، وحد السارق أن ُتؼطع يده.الثالث:  

 وتؼدم الحؽؿ فقف. -اهلل ورسقلف  وحاربقاالرابع: 

 ومـ إحؽام يف هذا الباب: 

 غسٚط إدسا٤ حهِ احلساب١ ع٢ً احملازبني:  

 وشرط الحؽؿ طؾك شخص، أو مجؿقطة بالحرابة: 

 أهنؿ الذيـ يعرضقن لؾؼقم يف الصحراء. - 1

 أهنؿ يربز السالح مخقػا لؾعباد. - 2

 أهنؿ يغصبقهنؿ الؿال جفرة. - 3
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 (: 263 - 11/261« )شرح السـة»يف  قال البغقي 

 واختؾػ أهؾ العؾؿ يف طؼقبة قاصع الطريؼ: »

ولؿ يلخذ الؿال يؼتؾ، وقتؾف كف إن قتؾ يف قطع الطريؼ: أفذهب أكثرهؿ إلك 

 حتؿ، ٓ يؼبؾ العػق.

تؼطع يده القؿـك، ورجؾف القسرى، إذا كان أخذ وإن أخذ الؿال، ولؿ يؼتؾ: 

 قدر كصاب السرقة.

 يؼتؾ ويصؾب.وإن قتؾ وأخذ الؿال: 

 لؽـف هقب، وكثر الجقش، كػل، وطزر.وإن لؿ يؼتؾ، ولؿ يلخذ الؿال: 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ﴿: اهلل  ققلؾ فقف، وإص

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

وضاهر أية يدل طؾك التخققر، وهل  [ 33] الؿائدة:  ﴾ک ک ک ک گگ

 طؾك ترتقب الجرائؿ طـد إكثريـ...

 وإذا فعؾ ما يستحؼ الصؾب، اختؾػقا يف كقػقتف: 

 أكف يؼتؾ، ثؿ يصؾب.فظاهر مذهب الشافعل: 

 بـ سعد. يطعـ حتك يؿقت مصؾقبًا، وهق ققل الؾقث يصؾب حقًا، ثؿوققؾ: 

 يصؾب ثالثة أيام حًقا، ثؿ يـزل، فقؼتؾ.وققؾ: 

يؼتؾ ثؿ يصؾب فقرتك ثالثة أيام ثؿ يـزل، فقغسؾ، ويصؾك طؾقف إٓ فنن قؾـا: 

 أن يخشك فساده قبؾ الثالث، ويتلذى بف إحقاء، فقـزل قبؾف.

بف الـاس، فعؾك هذا يغسؾ ويصؾك يرتك طؾقف حتك يتػتت، إن لؿ يتلذ وققؾ: 

 طؾقف أوٓ، ثؿ يصؾب.
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وذهب ققم إلك أن اإلمام بالخقار يف أمر الؿحاربقـ بقـ الؼتؾ، والصؾب، 

 والـػل، روي ذلؽ طـ الحسـ، ومجاهد، وططاء، وإلقف ذهب مالؽ.

چ چ چ ﴿: : فقؿـ كزل ققلف واختؾػ أهؾ التػسقر

 .[33]الؿائدة:  ﴾ڇ ڇ ڇ

 أهنا كزلت يف الؽػار.فذهب ققم إلك 

 وقال بعضفؿ: كزلت يف الرهط العركققـ.

ڻ ﴿: وقال أكثر أهؾ العؾؿ: إهنا كزلت يف أهؾ اإلسالم، بدلقؾ ققلف 

 .[35]الؿائدة:  ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ

 واإلسالم يحؼـ الدم، سقاء أسؾؿ قبؾ الؼدرة طؾقف أو بعدها.

مـ العؼقبة ما يختص فقسؼط طـف وإذا تاب قاصع الطريؼ قبؾ الؼدرة طؾقف: 

 بؼطع الطريؼ، فنذا كان قد قتؾ، يسؼط تحتؿ الؼتؾ، ويبؼك طؾقف الؼصاص.

فالقلل فقف بالخقار إن شاء استقفاه، وإن شاء طػا طـف، وإن كان قد أخذ 

 الؿال، سؼط طـف قطع القد، والرجؾ.

 قطع القد، حؽؿف حؽؿ السارق يف البؾد إذا تاب. وققؾ: يف سؼقط

قتؾ وأخذ الؿال، سؼط طـف تحتؿ الؼتؾ والصؾب، وإذا تاب بعد وإن كان قد 

 ـها«. الؼدرة، فال يسؼط طـف شلء مـ العؼقبات طؾك أصح الؼقلقـ

 اهَّلل تعالك:  قال أبق محؿد سدده

والذي يظفر واهلل أطؾؿ ما طؾقف الجؿاهقر أن الؿحاربة تؽقن خارج البـقان، 

م اإلمام مثؾ هذا الحد طؾك مـ وتؽقن يف الطرقات البعقدة، ومع ذلؽ لق أقا

يـتفؽ إطراض، وإمقال وإكػس، ولق كان قد فعؾ ذلؽ داخؾ البؾد، فؾقس 

 طؾقف شلٌء.
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ُٜكدز عًٝ٘:    حهِ احملازب إذا تاب قبٌ إٔ 

، مـ اهلل  ومـ إمقر التل ُتذكر يف هذا الباب، لق أن الرجؾ تاب إلك

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ﴿قبؾ أن ُيؼَدر طؾقف فؼد كص الؼرآن طؾك أكف ٓ يماَخذ: 

 .[35]الؿائدة:  ﴾ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ

 اهلل. حؼ يف هذا أن إٓ والؿصافحة، والتجاوز العػق طؾك دلقؾ «:َرِحقؿٌ  َغُػقرٌ » قْلُ: 

لؽـ إن كان قد سرق، أو قتؾ، ففذا الحؼ يتعؾؼ بأدمققـ، فنكف ُتؼام طؾقف 

 الحدود، التل استقجبفا، ووقعت مـف.

 ما الحؽؿة مـ تسؿقر أطقـفؿ؟

أهنؿ »واختؾػقا لؿاذا ُسؿرت أطقـفؿ، ققؾ قد وجد يف بعض الروايات، 

 ، وكان اسؿف يسار.«سؿروا أطقـ الراطل

بالقفقدي الذي رض  ملسو هيلع هللا ىلصفؽان الجزاء مـ جـس العؿؾ، كؿا فعؾ الـبل 

 رأس الجارية بقـ حجرتقـ.

 ستسؼقن، وٓ ُيسَؼقن، مع أن هذا لقس مـ اإلحسان؟لؿاذا جعؾفؿ ي

ْحَساَن َطَؾك ُكؾِّ َشْلٍء، َفنَِذا َقَتْؾُتْؿ َفَلْحِسـُقا  إِنَّ »يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصوالـبل  اهَّللَ َكَتَب اإْلِ

 .ڤ بـ أوس ، أخرجف مسؾؿ طـ شداد(1)«اْلِؼْتَؾةَ 

حتك قالقا: ٕهنؿ لؿا فعؾقا بالراطل ذلؽ، حجزوه طـ الشرب، وططشقه 

 مات، فؽان هذا إمر قد وقع طؾقفؿ.

 : فائدة تذكر يف هذا الؿقصـ

، وقال لف: يا ڤوهذا الحديث بعقـف قد سلل طـف الحجاج أكس ابـ مالؽ 

                                                                                       

 (. 1144أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (1)
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 ؟ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  أبا حؿزة ما هل أشد العؼقبة قام هبا رسقل

، أن حدثف هبذا الحديث؛ ڤبـ مالؽ  فحدثف هبذا الحديث، ثؿ كدم أكس

ُيطبؼ الحجاج هذا إمر يف الؿسؾؿقـ، ويتخذه ذريعة ٕن ٕكف خشل أن 

 الحجاج كان ضالًؿا، باغًقا، غاشًؿا.

 ويف هذا الحديث مـ الػقائد: 

أن القاجب طؾك اإلكسان أن ُيحسـ إلك مـ أحسـ إلقف فنن هذا مـ طادات 

ـِ »يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصالعرب، فضال طـ أن تؽقن مـ طادات الؿسؾؿقـ، والـبل  ُحْس

يَؿانِ اْلَعْفِد  ـَ اإْلِ  .(1)«ِم

أن الـػقس الخبقثة ٓ طالج لفا إٓ أن تتؾػ، وتمَدب بأداب الشرطقة، ّفُٔ:  

يستحؼقكف، لشدة  هبذا إدب الشديد طؾؿ أهنؿ ملسو هيلع هللا ىلصفنن همٓء حقـ أدهبؿ الـبل 

 بعدهؿ، وُخبث قؾقهبؿ.

فاطقؾ هذه فعؾقا حقث  وأهؾف. اإلسالم طؾك وحـَؼفؿ، غقضفؿ، شدة طؾك الدالة ٕا

وإٓ لق استاققا اإلبؾ، ولؿ يؼتؾقا الراطل، قد يؼال صؿعقا يف الؿال، وبؼقا 

 طؾك إسالمفؿ، سقؼال صؿعقا يف الدكقا.

لؽـ حقـ وقع مـفؿ هذه إفعال جؿقًعا، دل طؾك خبث قؾقهبؿ، فؽان 

 قتؾفؿ هذه الِؼتؾة. ملسو هيلع هللا ىلصالجزاء أن الـبل 

 لؾؼتؾ.استئصال الشر ويؼقل الؿثؾ الؼتؾ أكؼك ّفُٔ:  

 أي أن الؼاتؾ أو الؿجرم إذا طؾؿ أكف إذا َقتؾ ُقتؾ، اكزجر طـ فعؾف الؼبقح.
                                                                                       

، (3/  74 ق« )معجؿف» يف إطرابل ابـ أخرجف: (317يف الصحقحة ) قال اإلمام إلباين  (1)

 صريؼ ، مـ(17 - 14/  1« )الؿستدرك» يف ، والحاكؿ(1/  13 ق« )الشفاب مسـد» يف الؼضاطل وطـف

 صحقح.  فالحديث: . ثؿ قالڤطائشة  طـ مؾقؽة أبل ابـ رستؿ طـ بـ صالح
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ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ﴿اهلل قال تعالك:  أن كثقًرا مـ الـاس يؽػر كعؿةّفُٔ:  

 .[31]إبراهقؿ:  ﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک

اهلل طؾقف بـعؿة أن يحؿده، ويشؽره، ويسللف  فالقاجب طؾك اإلكسان إذا أكعؿ

 الؿزيد مـفا.

أن الطؿع مفؾؽة، فاكظر لق أهنؿ زهدوا يف الدكقا، لبؼت لفؿ أكػسفؿ ّفُٔ:  

 ولؽـفؿ صؿعقا، فؽان جزاؤهؿ الؼتؾ والتـؽقؾ.

أن أمر الحدود إلك اإلمام أو مـ يـقبف، وإٓ لق كان إلك كؾ أحد لققع ّفُٔ: 

 اهلل السالمة. الػساد العريض، وكسلل

سؾؿقـ أن يسارطقا يف البت يف الؼضايا، أكف يـبغل ٕولقاء إمر مـ الؿّفُٔ: 

وٓ يمخروهنا، ٕن التلخقر مػتاح لؽثقر مـ الػتـ، ففمٓء َقتؾقا يف أول الـفار 

 .[37]الـبل:  ﴾ۅ ۉ﴿وُقتؾقا يف آخر الـفار: 

قتؾفؿ بدون بقـة، وبرهان، ٕن هذه إمقر  ملسو هيلع هللا ىلصولقس يف الحديث أن الـبل 

ٓ بد فقفا مـ البقـات، ولؽـ قد ُطؾؿ بؼريـة الحال، أن الذيـ َقتؾقا الراطل هؿ 

همٓء الـاس، أو أن الراطل كان يف مجؿقطة مـ الرطاة، فؼتؾقا ذلؽ الراطل، 

 اهلل وسؾؿ بؿا رأوا. وشرد بؼقة الرطاة، وأخربوا الـبل صؾك

دروا طؾقفؿ مع تؾبسفؿ بالجريؿة اطرتفقا بصـقعفؿ و أو أهنؿ حقـ ق

 آطرتاف سقد البقـات، فؽان جزاؤهؿ ما تؼدم.

 أن اإلسالم ديـ الرحؿة، وقد يؼقل قائؾ أيـ الرحؿة هـا؟ّفُٔ: 

ؾ هبؿ لؾتحذير  كؼقل الرحؿة مـ أكف أحسـ إلقفؿ فؾؿ ُيجاُزوا باإلحسان، فـُؽِّ

 الخبقثة. أصحاب الـػقس الدكقئة، وإفعالمـ صـقعفؿ، حتك ٓ يؼؾدهؿ أحٌد مـ 
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 اهلل، واهلل أن أحؽام اإلسالم لقس فقفا شدة ٕهنا طؾك مؼتضك حؽؿةّفُٔ: 

 .طؾقٌؿ حؽقؿ 

أن باب التعزير أوسع مـ باب الحد، وقد ذكرت يف كتاب الؼصاص، أكف ّفُٔ: 

لق قتؾ رجؾ مـ الؿسؾؿقـ، رجاًل مـ القفقد فال يجقز أن ُيؼتؾ الؿسؾؿ، بالؽافر 

 ، وقد سبؼ معـا.«َٓ ُيْؼتََؾ ُمْسِؾٌؿ بَِؽافِرٍ »: ملسو هيلع هللا ىلصحتك وإن قتؾف متعؿًدا لؼقل الـبل 

وطـاد وتطاول وُيخشك مـ فساده لؽـ إذا ُطؾؿ أن هذا الؿسؾؿ طـده بغل 

ا.  فعـد ذلؽ لقلل أمر الؿسؾؿقـ أن يؼتؾف تعزيًرا ٓ حدًّ
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 رحد ايصْاد

 

ـْ  - 354   ُطَبْقدِ  )َط
ِ
ـِ  اهَّلل   َطْبدِ  ْب

ِ
ـِ  اهَّلل ـِ  ُطْتَبةَ  ْب ـْ  َمْسُعقٍد، ْب ـِ  َوَزْيدِ  ُهَرْيَرةَ  َأبِل َط  ْب

ُفَؿا ،ڤ اْلُجَفـِلِّ  َخالِدٍ  ـَ  َرُجًًل  إنَّ » َقآ: َأكَّ  َيا َفَؼاَل: ملسو هيلع هللا ىلص َرُسقَل  َأَتك إَْطَراِب  ِم

، َرُسقَل 
ِ
، بِؽَِتاِب  َبْقـَـَا َقَضْقَت  إَّٓ  اهَّللَ  َأْكُشُدك اهَّلل

ِ
 َوُهقَ  - أَخرُ  اْلَخْصؿُ  َفَؼاَل  اهَّلل

، بِؽَِتاِب  َبْقـَـَا َفاْقضِ  َكَعْؿ، - ِمـْفُ  َأْفَؼفُ 
ِ
 إنَّ  َفَؼاَل: ُقْؾ، ملسو هيلع هللا ىلص: الـَّبِلُّ  َفَؼاَل  ،لِل َوْأَذنْ  اهَّلل

ْجَؿ، اْبـِل َطَؾك َأنَّ  ُأْخبِْرت َوإِكِّل بِاْمَرَأتِِف، َفَزَكك َهَذا، َطَؾك َطِسقًػا َكانَ  اْبـِل  الرَّ

َؿا َفَلْخَبُروكِل اْلِعْؾؿِ  َأْهَؾ  َفَسَلْلُت  َوَولِقَدٍة، َشاةٍ  بِِؿاَئةِ  ِمـْفُ  َفاْفَتَدْيت  َجْؾدُ  اْبـِل كَطؾَ  َأكَّ

ْجَؿ، َهَذا اْمَرَأةِ  َطَؾك َوَأنَّ  َطاٍم، َوَتْغرِيُب  ِماَئةٍ    َرُسقُل  َفَؼاَل  الرَّ
ِ
 َكْػِسل َوَالَِّذي ملسو هيلع هللا ىلص: اهَّلل

َـّ  بِقَِدهِ  ، بِؽَِتاِب  بَقْـَُؽَؿا َْٕقِضَق
ِ
 ِماَئةٍ  َجْؾُد  اْبـِؽ َوَطَؾك َطَؾقْؽ َردٌّ  َوالَْغـَؿُ  اْلَقلِقَدةُ  اهَّلل

ـْ  لَِرُجؾٍ  - ُأَكقُْس  َيا َواْغُد  َطاٍم، َوَتْغرِيُب   اْطَتَرَفْت  َفنِنْ  َهَذا، اْمَرَأةِ  َطَؾك - َأْسَؾؿَ  ِم

  َرُسقُل  بَِفا َفلََمرَ  َفاْطَتَرَفْت، َطَؾْقَفا، َفَغَدا َفاْرُجْؿَفا،
ِ
 (.(1)«َفُرِجَؿْت  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

.اهَّللَ:  َأْكُشُدك.  اهـالَعسقُػ: إَجقُر. 
ِ
 َأْسَلُلَؽ باهَّلل

ـْ ُطبَقْدِ  - 355   )َط
ِ
ـِ ُطْؼبَةَ  اهَّلل ـْ أَبِل ُهَرْيَرَة َوَزيْدِ  ْب ـِ َمْسُعقدٍ َط ـِ َخالٍِد الُْجَفـِلِّ  ْب  ڤْب

؟ َقاَل: إْن َزَكْت َفاْجؾُِدوَها، ُثؿَّ إْن ملسو هيلع هللا ىلص ُسئَِؾ الـَّبِلُّ »َقآ:  ـْ ـِ إََمِة إَذا َزَكْت َولَْؿ ُتْحَص َط

 .(2)«َفاْجِؾُدوَها، ُثؿَّ إْن َزَكْت َفاْجِؾُدوَها، ُثؿَّ بِقُعقَها َوَلْق بَِضِػقرٍ  َزَكْت 

                                                                                       

 (. 1717(، ومسؾؿ يف صحقحف )3735أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)

 (. 1773(، ومسؾؿ يف صحقحف )3444أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)
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ـُ ِشفاٍب:  ابِعةِ »قاَل اب  «(.وٓ َأدري، َأَبْعَد الثَّالَِثِة َأِو الرَّ

ػقُر: الَحْبُؾ.  والضَّ

l : 

لبقان مسللة مفؿة وهل الحدود يف باب الزكك : احلدٓثني  ساق املصيف

 .-باهلل مـ هذه الػاحشة كعقذ  -

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ﴿بلكف فاحشة:  اهلل  والزكا وصػف

ْسَراِء:  ﴾گ گ  [33]اإْلِ

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ﴿طـ ذمف بؼقلف:  اهلل  وأخرب

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

ڃ*ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ 

 .[3 - 3]الـقر:  ﴾ڈ ڈ ژ

اهلل  هذه أيات غقر معؾقم، حتك كان مؿا أكزلفوكان إمُر قبؾ كزوِل 

 :﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 

پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

ٹڀٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ 

 .[17 - 14]الـساء:  ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ

امِِت  ثؿ كزل السبقؾ بعد ذلؽ، كؿا يف حديث ُطَباَدةَ  ـِ الصَّ   ،ڤ ْب
ُّ

 َقاَل الـَّبِل

َـّ َسبِقًًل، اْلبِْؽُر بِاْلبِْؽرِ َجْؾُد ِماَئٍة  َطـِّل، َقْد َجَعَؾ ُخُذوا َطـِّل، ُخُذوا »: ملسو هيلع هللا ىلص اهَّللُ َلُف

ْجؿُ   .(1)«َوَكْػُل َسـٍَة، َوالثَّقُِّب بِالثَّقِِّب َجْؾُد ِماَئٍة، َوالرَّ
                                                                                       

 . (1717أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (1)
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ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿: اهلل  هق الؿذكقر يف ققلوالسبقؾ: 

 .[3]الـقر:  ﴾ٿ ٿ

 والؼاطدة طـد أهؾ العؾؿ: 

ـَ صاحبف، أو ُذَم بذٍم  أن كَؾ » ذكٍب ُتقِطَد طؾقف بعذاٍب، أو ُجِعَؾ لف حٌد، أو ُلِع

 «.مغؾٍظ، فنكف كبقرة مـ كبائر الذكقب

يف وصػ الؿممـقـ:  اهلل  اهلل طؾقف بعذاٍب ألقٍؿ، قال والزكا قد َتقَطد

ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴿

 .[71-71]الػرقان:  ﴾ڦ ڦ

 زاكًقا، أو كان قاتاًل ففق ُمتَقطٌد بعذاٍب ألقٍؿ.فؿـ كػر باهلل، أو كان 

 
ُّ

ُطِرَض طؾقف أكاٌس يتعذبقن فِل مِْثِؾ بِـَاِء مثؾ التَّـُّقِر، طراٌة، قال:  ملسو هيلع هللا ىلص والـبل

َواكِل»قؾت مـ همٓء؟ قال:  َكاُة َوالزَّ ُفْؿ الزُّ  ، أخرجف البخاري.«َفنِكَّ

حًدا يف الزكا ُيطبؼ طؾك مـ وصؾ شلكف إلك السؾطان، ومـ  اهلل  وجعؾ

 اهلل فؾقسرت كػسف. سرته

 دطاوى. مـ غقرها بخًلف شفقد أربعة الجريؿة هذه يف الشفقد  اهَّلل جعؾ وقد

 فالؼتــــــــــؾ والسرقة وأكثر الحؼقق ُيثَبُت بشـــاهديـ.

كؾ واحٍد مـفؿا طؾك أكف إٓ ما كان مـ الزكا فنكف ُققَد بلربعِة شفقٍد، يشفد 

رأى القاقعة كؿا ُيرى الؿقؾ يف الؿؽحؾة؛ حتك ٓ تبؼك شبفة يف هذا إمر، فنذا 

 ثبت طـد ذلؽ يؼام الحد.

يؼقل:  وأما إذا لؿ تتؿ الشفادة ُجؾد إربعة؛ ٕهنؿ يف حد الؼَذفة، واهلل 

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ﴿
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 .[5]الـقر:  ﴾ڱ ں ں

أهؾ العؾؿ يذكر أكف لؿ يثبت الحد هبذه الشفادة طؾك أحد مـ  ورأيت بعض

 إمة، واهلل أطؾؿ.

وجاء  ،ڤ بـ الخطاب إلك طؿر ڤ بـ شعبة حتك حقـ جلء بالؿغقرة

فشفد الثالثة وتؾؽل  ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل اهلل يربئ صحابقة رسقل الشفقد، جعؾ طؿر يدطق أن

 .ڤ وكبَّر طؾك أن َسؾَِؿ طرض الؿغقرة ،ڤ بـ الخطاب الرابع، فجؾدهؿ طؿر

أبك أن يعقد يف شفادتف أهنؿ  ڤ وكان التقجقف أهنؿ رأوا شقئًا ٓسقؿا وأبق بؽرة

 .(1)رأوه مع امرأتف فظـقها أخرى، وإٓ فنن الصحابة طؾك هدى وتؼك وخقٍر طظقؿٍ 

أسقأ ولق أققؿ هذا الحد طؾك الزكاة والزواين؛ لؼؾ الشر؛ فنن جريؿة الزكا مـ 

الجرائؿ؛ وذلؽ أن الزاكقة تدخؾ ماء الغقر، ويؼع فقف اختالط إكساب، واكتفاك 

 إطراض.

وهق ُجرٌم سلء، مـ وقع فقف قؾ أن يخرج مـف؛ ولذلؽ قال بعض أهؾ العؾؿ 

يف السبب الذي جعؾ طذاب الزكاة والزواين يف مثؾ التـقر فتلتقفؿ كار مـ  -

 -إلك رأس التـقر ثؿ يعقدون إلك أسػؾف تحتفؿ فنذا أتتفؿ ضقضقا وارتػعقا 

 قالقا السبب: أهنؿ كؾؿا حاولقا اإلقالع طـ هذه الؽبقرة طادوا إلقفا.

اهلل! لؿا كان الزكا جرم يتؾذذ بف جؿقع البدن؛ كان الجؾد طؾك  وسبحان
                                                                                       

 (، مـ صريؼ َطْبدُ 3/37) ب(، والذهبل يف السقر/  31/  17): «تاريخف»طساكر يف  ابـأخرجف  (1)

اِب  ـُ  الَقهَّ ـْ  َأْخَبَرَكا: َطَطاءٍ  ب ـَ  َبْؽَرَة، َوَكافِعَ  َأَبا َأنَّ : َقَتاَدةَ  َسِعْقٌد، َط ـَ  الَحاِرِث، َوِشْبَؾ  ب  َطَؾك َمْعَبٍد، َشِفُدوا ب

ِذي َوُهقَ َرابَِعُفؿ،  ِزَيادٌ  َوُيْخِرُجُف، َوَكانَ  ُيْقلُِجفُ  َرَأْوهُ  َأكَُّفؿ الُؿِغْقَرةِ  ا. َطَؾْقِفؿ َأْفَسدَ  الَّ  َفَؼاَل . َفَشِفُدوا الثَّالََثةُ  َفَلمَّ

 : َبْؽَرةَ  َأُبق
ِ
ـَ  ُطَؿرُ  َفَؼاَل . َفِخِذَها فِل ُجَدِريٍّ  بَِلْيرِ  َلَؽَلكِّل َواهلل  : ِزَياداً  َرَأى ِحْق

ْ
َٓ  ُغالَمًا ََٕرى إِكِّل َّٓ  َيُؼْقُل  َلِسـًا،   إِ

ـْ  َحّؼًا، َوَلؿْ   . ُطَؿُر، َوَخالَّهُ  َفَجَؾَدُهؿ. َطالِقًا كََػسًا ِرْيبًَة، َوَسِؿْعُت  َرَأْيُت  َقاُلقا، َلؽِـِّل َما َأرَ  َلؿْ : َفَؼاَل . لِقَْؽتَُؿـِل َيُؽ
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 البدن، وكان الحد يف الؿحصـ الرجؿ.

 والػرق بقـ الحالقـ: 

الرجؿ؛ لغؾبة الشفقة؛ وٕكف لؿ يذق ذلؽ قد يعػك طـف يف طدم أنَّ البؽر: 

 إمر بـؽاٍح شرطل.

 فؼد ذاقف واكؽسرت شفقتف، فعـد ذلؽ يؽقن حده الرجؿ.وأما الثقب: 

اهلل طؾقفؿ الذل، وتسؾطت الـساء طؾك  وما اكتشرت الػاحشة يف أمة إٓ سؾط

َكا َشرُّ الثًََّلَثةِ »يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلص الرجال، وكثر الشر، فالـبل  .(1)«َوَلُد الزِّ

بؿعـك أكف قد يلخذ الػساد مـ أبقيف فقؽقن مـ أشرهؿ، وإٓ لق استؼام لقس 

 .[175]إكعام:  ﴾ېئ ىئ ىئ ىئ ی  ﴿طؾقف ذكب: 

 ٚايصْا ي٘ أضباب نجري٠ َٚٔ أغٗسٖا:  

 األٍٚ: االختالط بني ايسداٍ ٚايٓطا٤:  

ٕن الؿرأة طقرة إذا خرجت استشرففا الشقطان، فنذا ما ُخؾطت حصؾ 

الشر؛ وٕهنا ضعقػة، كؿ مـ امرأٍة تؽقن طؾك غاية مـ الحشؿة فنذا ما ققؾ لفا: 

 أكت وأكت؛ فنذا هبا ُتػتـ: 

 َخـــــــَدطقها بَِؼـــــــقلِِفؿ َحســــــــاءُ 

 

ــــــــــاءُ   َـّ الَثـ ُه ــــــــــرُّ  َوالَغــــــــــقاين َيُغ

 ايجاْٞ: إطالُم ايبصس:   

أبصارهـ:  اهلل الؿممـقـ بغض أبصارهؿ، كؿا أمر الؿممـات بغض ولفذا أمر
                                                                                       

هريرة،  أبل حديث مـ( 1711) ، وأخرجفڤطائشة،  حديث مـ( 35715) أحؿد اإلمامأخرجف  (1)

هذا حديث صحقح طؾك : (، وقال فقف1371) ، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل ڤ

 شرط مسؾؿ. 
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 ڑ ڑ ژڎ ڎ ڈڈ ژ  ڌڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ﴿

، [31 - 37]الـقر:  ﴾ک ک گ گ گ گ ڳکک

 .[34]إحزاب:  ﴾ڭ ڭ ڭ﴿يؼقل:  واهلل 

 ايجايح: اخلضٛع بايكٍٛ:  

الرققؼ  فنن كثقًرا مـ الـساء إذا تؽؾؿت َخَضعت بؼقلفا فدخؾ ذلؽ الصقت

ڤ ڤ ڤ ڤ  ﴿: اهلل  إلك الؼؾب الؿريض، فلصاب بؿؼتؾ، قال

 .[33]إحزاب:  ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ

 ايسابع: ايتربج:  

 قد أخذ طؾك كساِء الـبل وهق الخروج مـ البقت لغقر ما حاجة، فاهلل 

 .[33]إحزاب:  ﴾ڃ چ چ چ چ﴿: ملسو هيلع هللا ىلص

 اخلاَظ: ايتأثس بايهؿاز ٚايتكًٝد هلِ:  

كالحققاكات، ويف هذه إيام أصدرت جؿفقرية الؿؽسقؽ قاكقًكا فنن الؽػار 

قد أخرب أن الـاس يف آخر  ملسو هيلع هللا ىلص يؼضل بجقاز الؿسافحة يف الشقارع العامة، والـبل

 الزمان يتسافدوَن تسافد الحؿر، أي طؾك الطرق.

 فؽثقر مـ الؿسؾؿقـ تشبفقا بالؽافريـ، فققع بقـفؿ الشر العريض.

 ايطادع: اْتػاز ٚضا٥ٌ ايؿطاد، ٚإعالٕ ايؿاحػ١:  

 والتؾػزيقن والدشقش، وما يف باهبا:  ’كالسقـؿا

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ﴿يؼقل:  واهلل 

 .[11]الـقر:  ﴾ی ی جئ حئ

تؽقن  وإشاطة الػاحشة سبٌب ٓكتشارها وضفقرها، وإٓ فنن مثؾ هذه إمقر

اهلل  مستقرة مؽتقمة ٓ يعؾؿفا كثقر مـ الـاس، وإذا ما سؿعقا هبا تطؾبقها، كسلل
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 السالمة والعافقة.

 ايطابع: ضعـ اإلميإ:  

فنن اإلكسان إذا ضعػ إيؿاكف كثر مـف الؿخالػات الشرطقة، وإٓ فػل حديث 

تػض اهلل وٓ  قالت تؾؽ الؿرأة: اتؼ« الصحقحقـ»يف  ڤبـ طؿر  اهلل طبد

الخاتؿ إٓ بحؼف، فؼام طـفا وهل مـ أحب الـاس إلقف وترك الؿال الذي أططاها 

 وكان طشرون ومائة ديـار.

اهلل يا فالن، فلبك قالت لف: أما إذا  وُيذكر أن رجاًل دخؾ طؾك امرأٍة فؼالت: لف اتِؼ 

مسرًطا أبقت فبشرط واحد، قال: وما هق؟ قالت: أن تغؾؼ جؿقع إبقاب، فؼام الرجؾ 

وأغؾؼ إبقاب والـقافذ، فؼالت: بؼل باب واحد لؿ يغؾؼ، قال: وما هق؟ قالت: الباب 

 اهلل، فعـد ذلؽ طؾؿ أن هذه مقطظة بؾقغة فخرج وتركفا. الذي بقـؽ وبقـ

 فزيـادة إيؿـان؛ سبب لؾعصؿة مـ الذكقب واإلجرام.

 وضعػ إيؿان؛ سبب لؾقققعة يف الذل والفقان.

 إقا١َ احلدٚد:  ايجأَ: عدّ 

ا ترك أولقاء إمقر إقامة الحدود اكتشر الشر؛ وإٓ لق طؾؿ الزاين أكف  فؾؿَّ

مجؾقٌد ومػضقٌح بقـ الـاس؛ والسارُق أكف مؼطقٌع؛ والؼاتُؾ أكف مؼتقٌل؛ كان ذلؽ 

 مـ دواطل اكزجاره طـ الباصؾ.

 ايتاضع: اْتػاز اخلُس يف نجري َٔ ايبًدإ:  

 وقع مـفؿ كؾ شر. فنن الـاس إذا سؽروا

ًٓ وكساًء  ويف مرة مـ الؿرات كـا يف تـزاكقا وإذا هبؿ يؿشقن يف الشقارع رجا

يتؽئ بعضفؿ طؾك بعض وهؿ يتؿايؾقن تؿايؾ الشجرة التل تؽػلها الريح بسبب 



 
122 

 

  5/جإفــادة ذوي األفهـــام بشسح عمدة األحكام

 

 اهلل السالمة والعافقة. السؽر الذي هؿ طؾقف بعد قضاء لقؾة فساد ومجقن، كسلل

 ايعاغس: ظٗٛز املعـــاشف:  

كؿا قال بعضفؿ: الغـاء بريد الزكا ورققة الؾقاط، وضرب ابـ الؼقؿ مثاًل 

ببعض الطققر، قال: ربؿا أتك ذكر الحؿام إلك أكثك الحؿام فتؿتـع طؾقف فنذا قام 

 يغـقفا ويعطقفا شلء مـ إصقات وإذا هبا تؿقؾ إلقف بطبقعتفا.

ضفر فقف الػساد ٓ سقؿا الغـاء الذي يصاحبف وهؽذا الغـك إذا وجد يف مؽان 

 اهلل السالمة. وصػ الخدود والؼدود وغقر ذلؽ مـ الشر العريض، كسلل

 احلادٟ عػس: نجس٠ ٚضا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُاعٞ يف ٖرا ايصَإ:  

بدًءا بالػقس بقك، والقاتس آب، والتقيرت، والتؾجرام، وسـاب شات، والتاكجق، 

وسائؾ الشر، فنكف يسفؾ هبا القصقل إلك الؿرأة والرجؾ،  واإليؿق، وغقر ذلؽ مـ

 اهلل السالمة والعافقة. ثؿ بعد ذلؽ يدخؾ الشقطان ويؼع الػساد والعصقان، كسلل

 ايجاْٞ عػس: ايؿساؽ:  

يف الرجال والـساء، ولق ُشِغؾ الرجال بؿا يعـقفؿ مـ صؾب العؾؿ وصؾب معالل 

 اهلل وغقر ذلؽ، وُشغؾت الـساء بؿا يعـقفـ لؼؾ الشر، ولؽـ كؿا ققؾ:  إمقر مـ صاطة

ـــــراَل والشـــــباَب والجـــــدةَ   إن الػ

 

ـــــــدةَ   ــــــــرء أي مػس ـــــــدٌة لؾؿــ  مػس

 ايجايح عػس: ظٗٛز اجلٌٗ:   

 ملسو هيلع هللا ىلص فنن الجفؾ إذا ضفر يف أكاس ضفر جؿقع أكقاع الشر، ولذلؽ قال الـبل

ـْ »]: ڤكؿا يف حديث أكس وأبل مقسك  اَطِة[ َأْن ُيْرَفَع اْلِعْؾُؿ،  إِنَّ ِم َأْشَراِط السَّ

 .(1)«َوَيْظَفَر اْلَجْفُؾ 
                                                                                       

 . (3771) يف صحقحف (، ومسؾؿ17البخاري يف صحقحف )أخرجف  (1)
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َكا»فنذا حصؾ هذا فقفا ما الذي يحصؾ؟   .«ُيْشَرَب الَخْؿُر، َوَيْػُشَق الزِّ

 ايسابع عػس: نجس٠ ايٓطا٤. 

فؼد كثرت الـساء وقؾ إزواج وطـد ذلؽ يؼع الشر، ٕكف ٓ سبقؾ لعػة 

كؿا يف حديث  ملسو هيلع هللا ىلص زوجفا، وٓ سبقؾ لعػة الرجؾ مثؾ زوجتف، والـبلالؿرأة مثؾ 

إَِذا َرَأى َأَحُدُكْؿ اْمَرَأًة َفَلْطَجَبْتُف، َفْؾَقْلِت َأْهَؾُف َفنِنَّ َمَعَفا »وغقره، يؼقل:  ڤ جابر

 .(1)«ِمْثَؾ الَِّذي َمَعَفا

 .«َفنِنَّ َذلَِؽ َيُردُّ َما فِل َكْػِسفِ »ِويفْ ِرَواَية: 

 اخلاَظ عػس: غال٤ املٗٛز. 

فؾؿا غؾت الؿفقر لؿ يستطع الشباب طؾك تزويج أكػسفؿ، فعـد ذلؽ لجئقا 

ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ﴿اهلل:  إلك وسقؾٍة أخرى وهل تعدي حدود

 .[1]الطالق:  ﴾ڄ ڄڃ

 ايطادع عػس: عدّ حؿغ ايؿسٚج. 

ٹ ٹ ٹ ٹ*ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴿يؼقل:  اهلل  فنن

 ﴾ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ*ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ
 .[7 - 4]الؿممـقن: 

وبعض الـاس ٓ يحػظ فرجف، ربؿا يستخدم بعض العادات السقئة، ويؽقن 

 اهلل السالمة والعافقة. فقفا جر لف إلك الػساد العريض، كسلل

عٓد دخٍٛ ايسداٍ عًٝٗٔ:    ايطابع عػس: عدّ ٚدٛد احملسّ عٓد ضؿس ايٓطا٤،ٚ 

ُخقَل »يؼقل:  ،ملسو هيلع هللا ىلص والـبل ـَ إَْكَصاِر: «َطَؾك الـَِّساءِ إِيَّاُكْؿ َوالدُّ
، َفَؼاَل َرُجٌؾ مِ
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، َأَفَرَأْيَت الَحْؿَق؟، َقاَل:  َيا َرُسقَل 
ِ
 .(1)«الَحْؿُق الَؿْقُت »اهلل

 «: صقق الحؿامة»يف كتابف  وذكر ابـ حزم 

َـّ قد طزمـ طؾك التـسؽ والتعبد وٓ رغبة لفـ يف  بلن خؿس كساء ُك

َـّ يف  بقت الرجال، فؽان مـفـ الحج إلك اهلل الحرام، فؾؿا رجعـ مـ الَحج وك

السػقـة، كان يلتقفـ بعض الؼباصقـ، يليت طؾقفـ كؾ لقؾة طؾك واحدة، حتك 

اكتفك مـفـ جؿقًعا، فؼالت الؿخربة: ذكرت لؽ ذلؽ لتعؾؿ أكف ٓ أمان طؾك 

 اهلل.  الـساء، وقالت: وأستغػر

ـْ  ـِ َطبَّاٍس  فالؿرأة بحاجة إلك محرم يحقصفا، ويحرسفا، فَع َقاَل:  ڤاْب

 
ُّ

َّٓ »: ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل الـَّبِل َٓ َيْدُخُؾ َطَؾْقَفا َرُجٌؾ إِ َّٓ َمَع ِذي َمْحَرٍم َو َٓ ُتَسافِْر اْلَؿْرَأُة إِ

 إِكِّل ُأِريُد َأْن َأْخُرَج فِل َجْقِش َكَذا َوَكَذا  َوَمَعَفا َمْحَرٌم َفَؼاَل َرُجٌؾ َيا َرُسقَل 
ِ
اهَّلل

 ، مع أكف قد طزم طؾك الجفاد.(2)«َواْمَرَأتِل ُترِيُد اْلَحجَّ َفَؼاَل اْخُرْج َمَعَفا

 ايجأَ عػس: ضعـ ايػري٠ يف ايسداٍ ٚايٓطا٤. 

 والـاس يف الغقرة أقسام: 

ربؿا يشؽ يف امرأتف أو يشؽ فقؿـ إلقف مـ إول: مـفؿ مـ غقرتف مذمقمة: 

الغقرة؛ ٕن بعض الـساء ومـ إلقفا قد ٓ الـساء حتك يمدي إلك فسادها هبذه 

تؽقن لفا تطؾع إلك مثؾ هذه إمقر، فنذا ما جعؾ الرجؾ يشؽ فقفا، ولعؾؽ 

 كذا، ولعؾؽ كذا وإذا بف يدلفا طؾك الطريؼ.

 والثاين: الغقرة الؿحؿقدة: 

وهل أن اإلكسان يحرص أن ٓ يققع مـ تحتف مـ الـساء يف أسباب الشر 
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ٓ تخرج إٓ بنذكف، وإذا أرادت مؽان خرج معفا أو أخرج فقلمرها بالحجاب، و

َلْق َرَأْيُت »يؼقل:  ،ڤ بـ طبادة لؿا سؿع سعد ملسو هيلع هللا ىلص معفا مـ يرطاها، والـبل

 
َّ

ْقِػ َغْقَر ُمْصَػٍح، َفَبَؾَغ َذلَِؽ الـَّبِل َفَؼاَل:  ،ملسو هيلع هللا ىلص َرُجاًل َمَع اْمَرَأتِل َلَضَرْبُتُف بِالسَّ

ـْ َغْقَرِة » ََكا َأْغَقُر ِمـُْف َواهَّللُ َأْغَقُر ِمـِّلَأَتْعَجُبقَن ِم َٕ  متػؼ طؾقف. (1)«َسْعٍد 

 ومـ أجؾ غقرتف تعالك حرم الػقاحش ما ضفر مـفا، وما بطـ.

 الغقرة الؿحؿقدة سبب لؾسالمة مـ الشر.

 وطدم الغقرة سبب لؾقققعة يف الشر.

 والغقرة الزائدة سبٌب لؾقققعة يف الشر.

 فالغقرة محؿقدة.

ـــآ  ـــق أًخ َـّ مــــ الـســـاء ول ــــلمـ  ت

 

ـُ   ـــْق ـــاِء َأِم ـــك الـِّس ـــاِل طؾ ج ـــا يف الرِّ  م

وكان بعض السؾػ يؼقل: لق تلمـقين طؾك مؾء البقت ذهًبا لقجدت كػسل  

 طؾقف أمقـًا، وإذا أمـتؿقين طؾك جارية سقداء لؿ أجد كػسل طؾقفا أمقـًا.

يؼقل: لؽؾ اهلل ذلؽ الؿثؾ الذي  وكؿا كـا كسؿع مـ شقخـا يحقك حػظف

 ساقطة ٓقطة.

فؿفؿا كان ٓبد مـ الغقرة، ووجقد الؿحرم مع الؿرأة يف سػرها، 

 وخروجفا، وذهاهبا لضعػ اإليؿان، وقؾة العؼقل، وكثرة الػساد.

 يف حؿغ ايؿسج ٚايكًب:  اهلل  ايتاضع عػس: ضعـ ايًذ٤ٛ إىل 

ـْ  فنن كثقر مـ الـاس ٓ يؾجل إلك  َأبِل ُأَماَمةَ اهلل وهق مخؾقٌق ضعقػ؛ فَع

 »َقاَل:  ،ڤ
َّ

َكا،  َفَؼاَل: َيا َرُسقَل  ،ملسو هيلع هللا ىلص إِنَّ َفًتك َشابًّا َأَتك الـَّبِل ، اْئَذْن لِل بِالزِّ
ِ
اهلل
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. َقاَل: «اْدُكْف، َفَدَكا ِمـُْف َقرِيًبا»َفَلْقَبَؾ اْلَؼْقُم َطَؾْقِف َفَزَجُروُه َوَقاُلقا: َمْف. َمْف. َفَؼاَل: 

َؽ؟»َفَجَؾَس َقاَل:  ُمِّ
ِٕ  َجَعَؾـِل «َأُتِحبُُّف 

ِ
. َواهلل َٓ َٓ الـَّاُس »اهلُل فَِداَءَك. َقاَل:  َقاَل:  َو

َفاتِِفؿْ  ُمَّ
ِٕ بْـَتَِؽ؟». َقاَل: «ُيِحبُّقَكُف 

ِ
 َيا َرُسقَل  «َأَفتُِحبُُّف ٓ

ِ
. َواهلل َٓ  َجَعَؾـِل َقاَل: 

ِ
اهلُل  اهلل

َٓ الـَّ »فَِداَءَك َقاَل:  ُْختَِؽ؟». َقاَل: «اُس ُيِحبُّقَكُف لَِبـَاتِِفؿْ َو ِٕ   «َأَفتُِحبُُّف 
ِ
. َواهلل َٓ َقاَل: 

ََخَقاتِِفؿْ »اهلُل فَِداَءَك. َقاَل:  َجَعَؾـِل ِٕ َٓ الـَّاُس ُيِحبُّقَكُف  تَِؽ؟». َقاَل: «َو  «َأَفُتِحبُُّف لَِعؿَّ

 َجَعَؾـِل
ِ
. َواهلل َٓ اتِِفؿْ »َك. َقاَل: اهلُل فَِداءَ  َقاَل:  َٓ الـَّاُس ُيِحبُّقَكُف لَِعؿَّ . َقاَل: «َو

 َجَعَؾـِل «َأَفُتِحبُُّف لَِخاَلتَِؽ؟»
ِ
. َواهلل َٓ َٓ الـَّاُس ُيِحبُّقَكُف »اهلُل فَِداَءَك. َقاَل:  َقاَل:  َو

تِِفؿْ  َٓ ُفؿَّ اْغِػرْ ». َقاَل: َفَقَضَع َيَدُه َطَؾْقِف َوَقاَل: «لَِخا ـْ  الؾَّ ْر َقْؾَبُف، َوَحصِّ َذْكَبُف َوَصفِّ

ٍء.(1)«َفْرَجفُ 
ْ

ـْ َبْعُد َذلَِؽ اْلَػَتك َيْؾَتِػُت إَِلك َشل  َفَؾْؿ َيُؽ

 فالدطاء مـ أسباب السًلمة مـ الشر ومـف الزكا.

كؿا  وهل الؿلخقذة مـ هذا الحديث أن اإلكسان يحب لغقره ما يحب لـػسف،

 :ملسو هيلع هللا ىلص فقـبغل لف أن ٓ يـتفؽ محارم الـاس، قال الـبلأكف يحب أٓ ُتـتفؽ محارمف 

 ، أخرجف مسؾؿ.(2)«َوْلَقْلِت إَِلك الـَّاِس الَِّذي ُيِحبُّ َأْن ُيْمَتك إَِلْقفِ »

 وهذا باب كؼد، ٓ كسقئة: 

ــــــتف ـٌ إذا أقرضـــ ــــــ ـــــا َديــ ك  إنَّ الزِّ

 

ـــؽ فـــاطؾؿِ    كـــان القفـــا ِمــــ أهـــِؾ بقتِ

 قال آخر:  

ــــك  ـــزين ُيزكـــ ـــق بجـــقارهمــــ ي  ول

 

 إن كـــــت يــــا هــــذا لبقـــــــٌب فــــاففؿِ  
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 ايعػسٕٚ: اجملايط١:  

ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ﴿: اهلل  وقال

قر:] ﴾ەئ ەئ ائ ائ ىى ې ې ې ۉې ۉ  ،[37 اـل

الؿرض  فؿجالسة إشرار مـ الزكاة والزواين يمدي إلك اكتشار هذه الضرر وهذا

 الخطقر.

 املهس باإلضالّ:  

، الؿاسقكقة، والديؿؼراصقة والحداثقة، والعؾؿاكقة وهذا إمر تؼقم بف الؿـظؿات

 وما إلقفا.

ٕهنؿ يعؾؿقن طؾًؿا يؼقـًقا أهنؿ لـ يدخؾقا طؾك الؿسؾؿقـ بؿثؾ الؿرأة، 

ولذلؽ تجد أن دطاهتؿ يـادون إلك حريتفا، و يريدون هبا الحرية الؿطؾؼة التل 

 تحررها مـ طػتفا، وحجاهبا، وديـفا واستؼامتفا.

لفا مـ أبـاء جـسفا مـ يزيـ لفا الشر، كؿا فعؾقا يف مصر لؿا وربؿا بعثقا 

 قامت زيـب الشعراوي، بـزع الحجاب وإحراقف يف مقدان التحرير.

وما تؼقم بف يف مثؾ هذه إيام تقكؾ كرمان الؿاسقكقة، اإلخقاكقة، التل تدطق 

 إلك تحرر الؿرأة، وتدطق إلك حؽقمة طؾؿاكقة يف البالد القؿـقة.

ــ٢ بٗرا األَس احلاد  َّــ ٟ ٚايعػسٕٚ: ايعكٝد٠ ايؿاضد٠ ٚأغٗس َٔ تص

 ٚايباط١ٝٓ:  ايساؾض١

أما الرافضة يف باب الػروج فال تسلل طـفؿ؛ ٕن الزكا طـدهؿ مـتشر اكتشاًرا 

 طظقًؿا ٕمريـ: 

اطتؼادهؿ أن الؿفدي الؿزطقم الذي يف السرداب ٓ يخرج إٓ بؽثرة إول: 

 ساطقن يف كشر الػساد مـ أجؾ أن يخرج مفديفؿ الؿزطقم.الػساد؛ فؾذلؽ هؿ 
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طام  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل أهنؿ يرون زواج الؿتعة، ومعؾقم أكف حرام، حرمف رسقلالثاين: 

ٓ : ڤخقرب وتقاترت إحاديث بذلؽ، حتك قال طؿر ابـ الزبقر، وغقرهؿ 

 يمتك بلحٍد تزوج بزواج الؿتعة، إٓ رمل بالحجارة، بؿعـك أكف زكا صريح، وأن

 حد الزاين الؿحصـ أن ُيرَجؿ بالحجارة حتك الؿقت.

ومؿا يدل طؾك أن سبب اكتشار هذا الشر فساد العؼائد ما طؾقف الحؾقلقة، 

وآتحادية، فحقـ زطؿقا الؼقل بقحدة القجقد، وزطؿقا الؼقل بالجرب، رأوا أن 

عؾقؾ يف شػاء ال»الزكا أمٌر غقر مـؽقٍر كؿا سطر ابـ الؼقؿ طؾقفؿ جؿاًل يف كتابف 

 «.مسائؾ الؼضاء والؼدر والحؽؿة والتعؾقؾ

وهؽذا الباصـقة مذهبفؿ يف هذا الباب فسقح حتك ُكظؿ يف الؿـظقمة الؿـسقبة 

 بـ الػضؾ:  إلك طؾل

 خــذي الــدفَّ يــا هـــــــذه والعبـــــل

 

ـــــربل  ــــؿ اصـــــ ـــــزاريؽ ث ــــل هــ  وغـِّ

 تقلــــَّك كبـــلُّ بــــــــــل هــــــاشــــؿ 

 

ــــــل   ــــــربوهـــــذا كبـ ــــــل يعـــ  بـــــــ

ــــة  ــــك شـرطــــ ــــلٍّ مضـــ  لؽـــؾ كبــ

 

 وهــــذي شــــــــرائع هــــــــذا الـبـــــل 

 فؼـد حــــط طــا فـــروض الصــــًلة 

 

ـــــعب  ــــؿ يتـــ ـــــام ول ـــــط الصقـــ  وحـ

ـــات  ـــع إمفـــ ـــات مــ ـــؾَّ البـــ  أح

 

ـــــؾف زاد حــــؾَّ الصــــبلَّ   ـــــ فضـــــ  وم

 إذا الـــاس صــــــــؾقا فــًل تـفضــــل 

 

 وإن صـــــقمقا فؽؾـــــل واشــــــــــــربل 

 وٓ تطؾبل السـعل طــــد الصػــــــا 

 

 وٓ زورة الؼبـــــــــــــر يف يثــــــــــــــرب 

 وٓ تؿـعل كػســــؽ الؿعــــــرسقـ 

 

 مـــــ إقـــــــربقـ ومــــــــــ أجـبــــل 

 فؽقػ تحؾل لفــــــذا الغــــــــريب 

 

ــــــألب  ـــــــرمة ل ـــــــرت محــــــــ  وصـ
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ـــراس  ــقس الغـ ـــفُ أل ــــ ربَّـــــ  لؿــــــ

 

ــــــدب  ـــــزمـ الؿــــــجـ  وســـــؼاه يف ال

 وما الخؿــــر إٓ كــــؿاء الســــؿاء 

 

ــــذهب  ـــــ م ست م ـــــدِّ ــــًلل فؼــــ  ح

 وهؿ يف هذا مؼتدون بالؿجقس الذيـ يرون زواج الؿحارم، والعقاذ باهَّلل. 

ومؿا يدل طؾك أن فساد العؼائد سبٌب ٓكتشار هذا الشر وغقره، ما جاء يف 

  - ڤالبخاري َأنَّ َطاِئَشَة 
ِّ

ــَؽاَح فِل الَجاِهؾِقَِّة »َأْخَبَرْتُف:  ملسو هيلع هللا ىلص َزْوَج الـَّبِل َأنَّ الـِـّ

ُجِؾ  َكاَن َطَؾك َأْرَبَعِة َأْكَحاٍء: َفـَِؽاٌح مِـَْفا كَِؽاُح الـَّاِس الَقْقَم: َيْخُطُب  ُجُؾ إَِلك الرَّ الرَّ

ْمَرَأتِِف إَِذا 
ِ

ُجُؾ َيُؼقُل ٓ َولِقََّتُف َأِو اْبـََتُف، َفُقْصِدُقَفا ُثؿَّ َيـْؽُِحَفا، َوكَِؽاٌح آَخُر: َكاَن الرَّ

َٓ يَ  ـْ َصْؿثَِفا: َأْرِسؾِل إَِلك ُفالٍَن َفاْسَتْبِضِعل مِـُْف، َوَيْعَتِزُلَفا َزْوُجَفا َو
َفا َصُفَرْت مِ َؿسُّ

ـَ َحْؿُؾَفا  ُجِؾ الَِّذي َتْسَتْبِضُع مِـُْف، َفنَِذا َتَبقَّ ـْ َذلَِؽ الرَّ
ـَ َحْؿُؾَفا مِ َأَبًدا، َحتَّك َيَتَبقَّ

، َوإِكََّؿا َيْػَعُؾ َذلَِؽ َرْغَبًة فِل َكَجاَبِة الَقَلِد، َفَؽاَن َهَذا  َأَصاَبَفا َزْوُجَفا إَِذا َأَحبَّ

ْهُط َما ُدوَن الَعَشَرِة، َفَقْدُخُؾقَن الـَِّؽاُح كَِؽاَح ا ْستِْبَضاِع. َوكَِؽاٌح آَخُر: َيْجَتِؿُع الرَّ
ِ

ٓ

َطَؾك الَؿْرَأِة، ُكؾُُّفْؿ ُيِصقُبَفا، َفنَِذا َحَؿَؾْت َوَوَضَعْت، َوَمرَّ َطَؾْقَفا َلَقاٍل َبْعَد َأْن َتَضَع 

َرُجٌؾ مِـُْفْؿ َأْن َيْؿَتـَِع، َحتَّك َيْجَتِؿُعقا ِطـَْدَها، َحْؿَؾَفا، َأْرَسَؾْت إَِلْقِفْؿ، َفَؾْؿ َيْسَتطِْع 

ل  ـْ َأْمِرُكْؿ َوَقْد َوَلْدُت، َفُفَق اْبـَُؽ َيا ُفالَُن، ُتَسؿِّ
َتُؼقُل َلُفْؿ: َقْد َطَرْفُتُؿ الَِّذي َكاَن مِ

َٓ َيْسَتطِقُع َأْن َيؿْ  ـْ َأَحبَّْت بِاْسِؿِف َفَقْؾَحُؼ بِِف َوَلُدَها،  ابِِع: َم ُجُؾ، َوكَِؽاُح الرَّ َتـَِع بِِف الرَّ

َـّ الَبَغاَيا،  ـْ َجاَءَها، َوُه َٓ َتْؿَتـُِع مِؿَّ َيْجَتِؿُع الـَّاُس الَؽثِقُر، َفَقْدُخُؾقَن َطَؾك الَؿْرَأِة، 

َـّ َدَخَؾ َطؾَ  ـْ َأَراَدُه َـّ َراَياٍت َتُؽقُن َطَؾًؿا، َفَؿ ـَ َطَؾك َأْبَقابِِف َـّ َيـِْصْب ، َفنَِذا ُك َـّ ْقِف

َـّ َوَوَضَعْت َحْؿَؾَفا ُجِؿُعقا َلَفا، َوَدَطْقا َلُفُؿ الَؼاَفَة، ُثؿَّ َأْلَحُؼقا  َحَؿَؾْت إِْحَداُه

ـْ َذلَِؽ 
َٓ َيْؿتَـُِع مِ  اْبـَُف، 

َ
دٌ »َوَلَدَها بِالَِّذي َيَرْوَن، َفاْلتَاَط بِِف، َوُدِطل ا بُِعَث ُمَحؿَّ  ملسو هيلع هللا ىلص َفَؾؿَّ
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، هَ  َّٓ كَِؽاَح الـَّاِس الَقْقمَ بِالَحؼِّ ُف إِ  .(1)«َدَم كَِؽاَح الَجاِهؾِقَِّة ُكؾَّ

 وأسباب هذا الشر كثقرة؛ لؽـ رأيـا ذكر ما تؼدم.

 وباهَّلل التقفقؼ والحؿد هَّلل رب العالؿقـ

 ّبعد ٍذا ىعْد إىل شزح احلدٓثني: 

ـَ إَْطَراِب َأَتك َرُسقَل »قْلُ:   «: ملسو هيلع هللا ىلصإنَّ َرُجًًل ِم

ًٓ لؼقل ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  طؾقفا الـاس مـ التحاكؿ إلك رسقل مؽانفُٔ:  اهلل  امتثا

 :﴿اهلل  ، ولؼقل [53]الـحؾ:  ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ :
ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ﴿

 .[13]الـساء:  ﴾ڱ ڱ ڱ ں ںڻ

مـ أسباب  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل، وسـة رسقلف  والتحاكؿ يف الؼضايا الـازلة إلك كتاب

بالتحاكؿ إلك كتابف، وإلك سـة  اهلل  وأدها، والؼضاء طؾقفا، وقد أمركا

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ﴿: اهلل  قال ملسو هيلع هللا ىلصرسقلف 

 .[74]الـساء:  ﴾ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ

ې ې ى ى ﴿اهلل:  أن يحؽؿ بقـ الـاس بؿا أراه ملسو هيلع هللا ىلصاهلل محؿًدا  وقد أمر

 .[174]الـساء:  ﴾ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ﴿اهلل:  مـ لؿ يحؽؿ بؿا أكزل اهلل  وتقطد

 .[55]الؿائدة:  ﴾ھ ھ ھ

 ﴾ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ﴿ِويفْ أية التل تؾقفا: 
 .[54]الؿائدة: 

                                                                                       

 (. 4137يف صحقحف ) البخاريأخرجف  (1)
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 .[57 ]الؿائدة: ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ﴿ِويفْ التل تؾقفا: 

اهلل أو  والؿراد بالؽػر هـا كػر دون كػر، إٓ إذا استحؾ الحؽؿ بغقر ما أكزل

اهلل أو أن  اهلل، أو أكف أفضؾ مـ حؽؿ اهلل كحؽؿ رأى أن الحؽؿ بغقر ما أكزل

 اهلل ٓ يصؾح لفذا الزمان فنكف كػر أكرب مخرج مـ الؿؾة. حؽؿ

هذا مبفؿ غقر معؾقم آسؿ ومع ذلؽ هذا اإلهبام ٓ «: إنَّ َرُجًًل »قْلُ: 

رجؾ فاإلهبام يضر ٕكف مـ يضر، والذي يضر اإلهبام يف السـد، فؾق قال: حدثـل 

 باب الؿجاهقؾ إٓ إذا كان الؿبفؿ صحابًقا.

ـَ إَْطَراِب »قْلُ:  أي أن الرجؾ أطرابل وهؿ أهؾ البادية وإطراب قد «: ِم

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ﴿طـفؿ:  اهلل  قال

ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ 

﯁  ﮽ ﮾ ﮿ ﯀  ﮼  ﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸ ﮹ ﮺ ﮻

              

 .[11-17]التقبة:  ﴾ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ

اهلل َقْقًما مـ إطراب وذم آخريـ وقد تؽقن طـدهؿ كقع جػقة لؽـ  امتدح

مـ دخؾ يف اإلسالم مـفؿ حسـ حالف، وصؾح أمره والسبب فقؿا طؾقف إطرب 

أهنؿ بعقدون طـ العؾؿ يعقشقن مع اإلبؾ، والغـؿ، وربؿا تلثروا هبا ولذلؽ قال 

يَؿاُن فِل َأْهِؾ اْلِحَجازِ ِغَؾُظ اْلُؼُؾقِب َواْلَجَػاُء فِل اْلَؿْشرِ »: ملسو هيلع هللا ىلصالـبل   .(1)«ِق، َواإْلِ

ـَ ِطـَْد »وقال:  اِدي ـَا َوإِنَّ الَْؼْسَقَة َوِغَؾَظ الُْؼُؾقِب فِل الَْػدَّ يَؿاَن َهُف َٓ إِنَّ اإْلِ ُأُصقِل  َأ

ْقَطاِن فِل َربِقَعَة َوُمَضرَ  بِِؾ َحْقُث َيْطُؾُع َقْرَكا الشَّ  .(2)«َأْذَكاِب اإْلِ
                                                                                       

 . ڤ، مـ حديث جابر بـ طبد اهلل (43أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (1)

 . ڤ، مـ حديث أبل مسعقد (41أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (2)
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 الراوي هبذا القصػ لؾرجؾ لؿا سقليت.ومع ذلؽ جاء 

، َأْكُشُدك َفَؼاَل: َيا َرُسقَل »قْلُ: 
ِ
قال العؾؿاء هذا يدل طؾك جػاء «: اهَّللَ  اهَّلل

 ٓ يحتاج إلك الؿـاشدة. ملسو هيلع هللا ىلصإطراب وإٓ فنن الـبل 

، اهلل  وإكؿا يقضع أمامف الحؽؿ والؼضقة وهق سقحؽؿ فقفا بحؽؿ
ـْ َسَلَل »اهلل أي أسللؽ باهلل، والسمال باهلل طظقؿ:  ومعـك أكشدك  َمْؾُعقٌن َم

ـْ ُسئَِؾ بَِقْجفِ  بَِقْجفِ  ، َومْؾُعقٌن َم
ِ
 .(1)«اهَّلل ُثؿَّ َمـَعَ  اهَّلل

 ، ففق حديث ضعقػ.(2)«اهَّلل إٓ الجـة ٓ ُيسلل بقجف»وأما حديث: 

 «: إَّٓ َقَضْقَت َبْقـَـَا»قْلُ: 

 والسـة الؽتاب، ٕن والسـة، الؽتاب وفؼ طؾك الؼضايا تحؾ أن طؾك الحرص فُٔ:

 گ گگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ﴿ : اهلل قال الزلؾ طـ معصقمان

 .[13 ]الـساء: ﴾ںڻ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

  بِؽَِتاِب »قْلُ: 
ِ
 «: اهَّلل

 .ملسو هيلع هللا ىلصاهلل وسـة رسقل  أي بؽتاب
                                                                                       

(، مـ حديث أبل مقسك 3317، وهق يف الصحقحة برقؿ )(3/  317/  1) طساكر ابـأخرجف  (1)

 مـ ضعػ طقاش بـ طبداهلل مسؾؿ، ويف رجال ثؼات حسـ، رجالف إسـاد وهذا: ، وقال فقفڤإشعري 

 تخريجف يف الؿـذري ققل مـ لل يبدو تقبع فقؿا قد هذا ولؽـ. الرحؿـ طبد بـ أحؿد حػظف، ومثؾف قبؾ

 يحقك شقخف إٓ الصحقح رجال الطرباين، ورجالف رواه»: قال ، فنكف(17/  3« )الرتغقب» يف الحديث لفذا

 وقال. لف أكف متابع الرحؿـ، فالظاهر طبد بـ أحؿد صبؼة مـ وهق: قؾت«. ثؼة بـ صالح، وهق طثؿان بـ

 مع بعضف يف ضعػ حسـ، طؾك ، وإسـاده«الؽبقر» يف الطرباين رواه»: (173/  3« )الؿجؿع» يف الفقثؿل

 . أطؾؿ واهلل. طقاش بـ اهلل إلك طبد يشقر وكلكف: قؾت«. تقثقؼ

(، قال 311يف ضعقػ أبل داود ) ، وضعػف اإلمام إلباين (1771) ســفيف  أبق داودأخرجف  (2)

الجؿفقر.  ضعػف وقد ،- جده معاذ، يـسب إلك بـ قْرم ابـ وهق - سؾقؿان حػظ ضعقػ؛ لسقء إسـاده: فقف

 وغقره.  الؿـذري بقـف كؿا اإلسـاد ضعقػ (، ولؽـف344)وقال يف الصحقحة برقؿ 
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وإذا ققؾ  فنن إفراد الؽتاب يدخؾ فقف السـة وإفراد السـة يدخؾ فقفا الؽتاب،

وكاكت  اهلل  بالؽتاب والسـة كان الؽتاب الؼرآن الذي هق كالم

 .ملسو هيلع هللا ىلصالسـة صريؼة الـبل 

 أن التحاكؿ ٓ يؽقن إٓ إلقفؿا فؿـ تحاكؿ إلك غقرهؿا ضؾ.ّفُٔ: 

 : «َوُهَق َأْفَؼُف ِمـْفُ  -َفَؼاَل اْلَخْصُؿ أَخُر »قْلُ: 

 ،ملسو هيلع هللا ىلصأي أكف أفؼف مـ حقث حسـ الخطاب مع الـبل 

 ملسو هيلع هللا ىلصيف صرح الؼضقة، فنن هذا كاشد الـبل  ملسو هيلع هللا ىلصومـ حقث أكف يستئذن الـبل 

 قبؾ أن يطرح الؼضقة، وأخر كان أفؼف مـف طؾؿ ذلؽ الراوي مـ سقاقة كالمف.

 العؿؾ بالؼرائـ.ّفُٔ: 

  َكَعْؿ، َفاْقِض َبْقـَـَا ِبؽَِتاِب »قْلُ: 
ِ
 «: اهَّلل

 ٓ يريد الحؽؿ الشرطل. وهذا كالتقصئة حتك ٓ يظـ إطرابل أن هذا الرجؾ

 «: َوْأَذْن لِل»قْلُ: 

الؼضقة أي أذن لل يف صرح الؼضقة طؾك وجففا فنن اإلكسان إذا صرحت طؾقف 

ـْ ُأمِّ َسَؾَؿَة َقاَلْت َقاَل َرُسقُل    بصقرٍة مػفقمة، سفؾ فقفا الحؽؿ، فَع
ِ
َؿا »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل إِكَّ

ُؽْؿ َتْخَتِصُؿقَن إَِللَّ  ـْ َبْعٍض َأَكا َبَشٌر َوإِكَّ تِِف ِم ـَ ِبُحجَّ َوَلَعؾَّ َبْعَضُؽْؿ َأْن َيُؽقَن َأْلَح

ـْ َحؼِّ َأِخقِف بَِشْلٍء َفًَل َيْلُخْذ ِمـُْف  ـْ َقَضْقُت َلُف ِم َفَلْقِضَل َلُف َطَؾك َكْحِق َما َأْسَؿُع ِمـُْف َفَؿ

ـْ الـَّارِ  َؿا َأْقَطُع َلُف ِقْطَعًة ِم  .(1)«َشْقًئا َفنِكَّ

ارتػعت  إكسان يؽقن معف الحؼ وٓ يستطقع أن يػصح بف ٓسقؿا إذاوكؿ مـ  

 إصقات ولؿ ترتب إققال.
                                                                                       

 (. 1713(، ومسؾؿ يف صحقحف )3541أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)
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أو جؿع يف دطقاه بقـ السب، والشتؿ فربؿا يضقع الحؼ لؿا يرى الـاس مـ 

 أسؾقبف الجايف.

آستئذان يف الؽالم طـد الحاكؿ والؽالم بقـ يدي العالؿ، فنن ّفُٔ: 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴿آستئذان وصػ الؿممـقـ: 

 .[73]الـقر:  ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ

 أي تؽؾؿ بؿا طـدك.«: قؾ»قْلُ: 

 «: إنَّ اْبـِل َكاَن َطِسقًػا َطَؾك َهَذا»قْلُ: 

أي أن ابـف كان أجقًرا طـد إطرابل يرطك لف غـؿف أو إبؾف، أو يعؿؾ لف يف 

 مزرطتف.

 لؾحاجة. يعؿؾ قد اإلكسان فنن بـؼقصة لقس ذلؽ وأن الـاس، استئجار جقاز ّفُٔ:

 «: َفَزَكك بِاْمَرَأتِفِ »قْلُ: 

 هذه هل الؿشؽؾة التل بقـفؿ أكف وقع زكا مـ العسقػ طؾك زوجة إطرابل.

كقػ يؽقن هذا ومعؾقم أن العسقػ قد يؽقن طـد الغـؿ، قال بعض أهؾ العؾؿ: 

كاكت تؾتؼل أو اإلبؾ والؿرأة قد تؽقن يف البقت، ققؾ قد تؽقن خرجت لؾؿزرطة و 

 بف، أو أكف أتك إلك البقت لطؾب الطعام، أو لبعض الشلن فققع بقـفؿا ما وقع.

ْجؿَ »قْلُ:  لؿ يذكر مـ أخربه، ثؿ إن هذا «: َوإِكِّل ُأْخبِْرت َأنَّ َطَؾك اْبـِل الرَّ

الؿخرب بـك ققلف طؾك جفؾ مركب، قد طؾؿ أن مـ الحدود الرجؿ، ولؽـ لؿ 

ل هؾ كان العسقػ بؽًرا أم ثقًبا، وإكؿا جعؾ حؽؿ يستػصؾ يف الحادثة، ويؼق

 الرجؿ طؾك العسقػ، ولؿ يجعؾف طؾك الؿرأة.

 أن مـ حدود الزكا الرجؿ لؽـ طؾك ما يليت بقاكف.ّفُٔ: 

أي أططقت لْلطرابل مائة شاة، «: َفاْفَتَدْيت ِمـُْف بِِؿاَئِة َشاٍة َوَولِقَدةٍ »قْلُ: 
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 وجارية، مؼابؾ رفع الحؽؿ طـ القلد.

َؿا َطَؾك اْبـِل َجْؾُد ِماَئٍة َوَتْغرِيُب َطامٍ »قْلُ:   «: َفَسَلْلُت َأْهَؾ اْلِعْؾِؿ َفَلْخَبُروكِل َأكَّ

اهلل  فضقؾة العقدة إلك العؾؿاء، وأهنؿ أفؼف الـاس، وأطؾؿ الـاس بؿرادّفُٔ: 

 .ملسو هيلع هللا ىلصومراد رسقلف 

امِِت بـ  وقد جاء هذا الؿعـك يف حديث طـد مسؾؿ طـ ُطَباَدةَ  قال:  ڤ الصَّ

  قال رسقل
ِ
َـّ َسبِقًًل اْلبِْؽُر بِاْلبِْؽرِ  ُخُذوا َطـِّل ُخُذوا َطـِّل قد َجَعَؾ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل اهَّلل َلُف

ْجؿُ   .(1)«َجْؾُد ِماَئٍة َوَكْػُل َسـٍَة َوالثَّقُِّب بِالثَّقِِّب َجْؾُد ِماَئٍة َوالرَّ

 وهؾ التغريب طام يف الرجال، والـساء؟

العؾؿ يف ذلؽ فذهب بعضفؿ إلك طؿقم الحديث، وأكف طاٌم يف اختؾػ أهؾ 

 الرجال والـساء.

وذهب بعضفؿ إلك تخصقصف بالرجال ٓسقؿا إذا كان تغريب الؿرأة قد 

يمدي إلك ضقاطفا أكثر، والؿراد بالتغريب حتك يـسك الـاس ما وقع ويتعقد 

 الؿرء هجر الباصؾ.

ْجؿَ َوَأنَّ َطَؾك اْمَرَأِة َهَذا ال»قْلُ:   «: رَّ

قَْخُة إَِذا َزَكَقا»ٕهنا ثقب محصـة ويف الؼرآن الؿـسقخ:  قُْخ َوالشَّ َفاْرُجُؿقُهَؿا  والشَّ

 .«اْلَبتَّةَ 

لؼد َخِشقُت َأْن َيُطقَل بِالـَّاِس : »ڤقال: قال ُطَؿُر  ڤبـ َطبَّاٍس  فعـ

ْجَؿ يف ِكَتاِب  َٓ َكِجُد الرَّ  َفَقِضؾُّقا بَِتْرِك َفِريَضٍة َأْكَزَلَفا َزَماٌن حتك َيُؼقَل َقائٌِؾ 
ِ
اهلل  اهلل

ـَ إذا َقاَمْت اْلَبقِّـَُة أو كان الحؿؾ أو  ْجَؿ َحؼٌّ طؾك مـ َزَكك وقد َأْحَص أٓ َوإِنَّ الرَّ
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ْطتَِراُف قال ُسْػَقاُن َكَذا َحِػْظُت أٓ وقد َرَجَؿ رسقل
ِ

  آ
ِ
 .(1)«َوَرَجْؿـَا َبْعَدهُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

 «: َوَالَِّذي َكْػِسل بَِقِدهِ »قْلُ: 

 جقاز الحؾػ بدون استحالف.ّفُٔ: 

 أن الحؾػ يمتك بف لتقكقد الؿحؾقف طؾقف.ّفُٔ: 

ٺ ٿ ﴿وهؿا يدان حؼقؼقتان تؾقؼ بجاللف:  إثبات القد هلل ّفُٔ: 

 .[11]الشقرى:  ﴾ٿٿ ٿ ٹ ٹ

 كان ُيؼسؿ كثقًرا هبذا الؼسؿ. ملسو هيلع هللا ىلصوالـبل 

َـّ »قْلُ:    َبْقـَُؽَؿا بِؽِتَاِب َْٕقِضَق
ِ
 «: اهَّلل

اهلل لؽـ  ٓ يؼضل إٓ بؽتاب ملسو هيلع هللا ىلصهذا تقكقد وتلكقدا لؾحال وإٓ فنن الـبل 

 اهلل أراد أن يبقـ لفؿا أن هذا سقؽقن ٕمقر:  لؿا صؾب الؼضاء بؽتاب

 ،[377]البؼرة:  ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ﴿تطؿئـ الؼؾقب، كؼقل إبراهقؿ: إول: 

 اهلل. مستقؼـًا بخرب مع أكف مممـ باهلل 

 اهلل ٓ يجقز أن ُيخاَلػ. حتك يؼع مـفؿا آلتزام بؿا ُحؽؿ بف ٕن حؽؿالثاين: 

 «: اْلَقلِقَدُة َواْلَغـَُؿ َردٌّ َطَؾْقؽ»قْلُ: 

ٓ يحؾ مال امرئ »يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصٕن هذا مال ُأِخَذ بغقر وجف حؼف، والـبل 

 .(2)«مسؾؿ إٓ بطقب كػس مـف

ِدَماَءُكْؿ َوَأْمَقالَُؽْؿ َحَراٌم َطَؾقُْؽْؿ َكُحْرَمِة َيْقِمُؽْؿ َهَذا، فِل َشْفرُِكْؿ َفنِنَّ »ويؼقل: 

                                                                                       

 (. 1711(، ومسؾؿ يف صحقحف )7131أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)

 طؿ مـفؿ الصحابة مـ جؿاطة طـ ورد وقد: ( وقال1541يف اإلرواء ) صححف اإلمام إلباين  (2)

 ، وقد أخرجفڤطباس  بـ اهلل وطبد، يثربل بـ وطؿرو، الساطدي حؿقد وأبق، الرقاشل حرة أبك

 . (7/177) يعؾك، والبقفؼل وأبق( 4/73) وأحؿد( 377) الدارقطـل
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 ، وقد سبؼ.«َهَذا، فِل َبَؾِدُكْؿ َهَذا َأٓ َهْؾ بَؾَّْغُت ؟

 فرد طؾك أبل العسقػ الؿال مـ الغـؿ والقلقدة.

ڀ ڀ ڀ ٺ ﴿ٕكف بؽر قال تعالك: «: َوَطَؾك اْبـِؽ َجْؾُد ِماَئةٍ »قْلُ: 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

 .[3]الـقر:  ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ

 هذا لؾتعزير وإلبعاده طـ مقاصـ الشر.«: َوَتْغرِيُب َطامٍ »قْلُ: 

ـْ َأْسَؾَؿ  -َواْغُد َيا ُأَكْقُس »قْلُ:  اختؾػ العؾؿاء يف سبب اختقار «: -لَِرُجٍؾ ِم

يؽقن مـ الحاضريـ الذيـ طؾؿ فقفؿ  لفذا الرجؾ، والذي يظفر إما أن ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

الػؼف، أو أن الؿرأة مـ قبقؾتف، أو أن الرجؾ مـ قبقؾتف، فلراد أن يؼقم بالحؽؿ مـ 

 هق معروف يف تؾؽ الؿحؾة.

 «: َطَؾك اْمَرَأِة َهَذا، َفنِْن اْطَتَرَفْت َفاْرُجْؿَفا»قْلُ: 

ر أكف ذهب أن الرجؿ ٓ يؼع طؾقفا إٓ بآطرتاف أو الشفقد فؾق ّفُٔ:  ُقدِّ

إلقفا، وقالت هذا كذاب أكا ما زكقُت لقس طؾقفا حد وإن كاكت زكت يف كػس 

إمر لؽـ ٓبد مـ البقـة الشرطقة، يف هذا الباب وهل إما شفادة أربعة شفداء، 

بـ الخطاب  يشفدون باهلل طؾك ذلؽ، أو آطرتاف أو الحَبؾ كؿا ذهب إلقف طؿر

لقحده إذ قد تؽقن اغتصبت أو قد يؽقن  والصحقح أن الحبؾ لقس ببقـة ڤ

 وقع الحبؾ بغقر هذه الطريؼة.

بامرأة فؾؿا سللفا قالت واهلل يا أمقر الؿممـقـ، ٓ  ڤوقد أويت إلك طؿر 

طؾؿ لل إٓ أكـل امرأة كثقرة الـقم فجاء رجؾ فؾط بل فؾؿ أشعر حتك وجدُت 

أو مثاًل أططقت  حرارتف، فعـد ذلؽ كقػ يؼقؿ طؾقفا الحد يف مثؾ هذا الحال،

 بعض الؿسؽر، أو الؿـقم.
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  َفَغَدا َطَؾْقَفا، َفاْطَتَرَفْت، َفَلَمَر بَِفا َرُسقُل »قْلُ: 
ِ
وهذا هق «: َفُرِجَؿْت  ملسو هيلع هللا ىلصاهَّلل

 اهلل الؿستعان. الحؽؿ الذي لق ُصبَِّؼ أن ٓ زال الشر، يف كثقر مـ الـاس ولؽـ

سقؼ لبقان أن الزاين إن غقر ذلؽ مـ إحؽام، لؽـ هذه أهؿفا وأكف ّفُٔ: 

كان بؽًرا، فحده الجؾد، وإن كان ثقًبا فحده الرجؿ، وأن مـ شروط ثبقت الزكا 

 البقـة، أو آطرتاف.

أن مـ وقع طؾقف إشؽال يـبغل لف أن يرفعف إلك أهؾ العؾؿ، وٓ يرده ّفُٔ: 

 إلك الجفال الذيـ يػسدون وهؿ يحسبقن أهنؿ يحسـقن صـعا.

 ؿ قد تجر إلك شر وفساد طريض.ٕن الػتقى بغقر طؾ

 حسـ إدب مع العؾؿاء، وسؿاع إقضقة.ّفُٔ: 

إذ أن أكقس بادر إلك امتثال  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  مبادرة الصحابة إلك صاطة رسقلّفُٔ: 

 ملسو هيلع هللا ىلصأمر الـبل 

ـ طزة اإلسالم بسبب إقامة الحدود وضفقر الشعائر.ّفُٔ:  ول كان زم ـ ٕا  أن الزم

؟ ملسو هيلع هللا ىلصُسئَِؾ الـَّبِلُّ »قْلُ:  ـْ ـِ إََمِة إَذا َزَكْت َوَلْؿ ُتْحَص أي سئؾ طـ مؾؽ «: َط

 القؿقـ إذا زكت ماذا طؾقفا.

 وهـاك فقارق بقـ الحرة وإمة مـ حقث الحد: 

أن الحرة إذا زكت يؼقؿ الحد طؾقفا اإلمام، وأما إمة فقؼقؿ الحد إول: 

 طؾقفا سقدها.

ؾدة، وإذا كاكت ثقبًا ُرِجَؿت، أن الحرة إذا كاكت بؽر ُجؾِدت مائة جالثاين: 

بقـؿا إمة إذا كاكت بؽر جؾدت خؿسقـ، وإذا كاكت ثقبًا لؿ ُترَجؿ، ٕن العبقد 

 واإليؿاء، لقس طؾقفؿ رجؿ.
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﮲  ﴿: اهلل  قال ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

 ، ولقس يف الرجؿ تـصقػ. [34]الـساء:  ﴾﮳﮴

يـقبف يف حضقر  أن الحرة يؼقؿ طؾقف الحد ولل أمر الؿسؾؿقـ، أو مـالثالث: 

جؿاطٍة مـ الؿسؾؿقـ، وأن إمة يؼقؿ طؾقفا الحد سقدها، أو مـ إلقف، وٓ 

يشرتط أن يؽقن يف جؿاطة مـ الؿسؾؿقـ، وإكؿا تمَدب وُتزَجر طـ هذه الػاحشة 

ت هبا.  التل ألؿَّ

ـْ »قْلُ:  ر أن أحدهؿ «: َوَلْؿ ُتْحَص اإلحصان يؽقن بزواٍج شرطل فؾق ُقدِّ

 ثؿ زكك مرة ثاكقة، فنكف ٓ يزال بؽًرا إٓ أن يتزوج زواًجا شرطقًّا. وقع يف الػاحشة

 أي يجؾدها أولقاؤها.«: إْن َزَكْت َفاْجِؾُدوَها»قْلُ: 

 «: ُثؿَّ إْن َزَكْت َفاْجِؾُدوَها»قْلُ: 

 أن مـ تؽررت مـف إمر، يؼام طؾقف الحد طؾك كؾ مرٍة فعؾفا.فُٔ: 

 البقع لقس طؾك القجقب، وإكؿا هق طؾك آستحباب.وهذا «: ُثؿَّ بِقُعقَها»قْلُ: 

 والحؽؿة مـ هذا البقع: 

 أن ُيتخؾص مـ هذه الشريرة ويـحقفا طـ أماكـ الشر.إول: 

 لعؾفا أن تـتؼؾ إلك مـطؼة ٓ تجد مـ يبحث طـفا.الثاين: 

 قد يؽقن سقدها الثاين أحزم مـ إول.الثالث: 

فبؼاؤهؿ ٓ خقر فقف لؿا يجروكف طؾك فقف التخؾص مـ أهؾ الشر الرابع: 

 اإلكسان مـ الشر والعقاذ باهلل.

 «: َوَلْق بَِضِػقرٍ »قْلُ: 

التزهقد مـ أصحاب الؿعاصل، والؿبادرة بالتخؾص مـفؿ، ولق بدون ّفُٔ: 

 كقال، و الضػقر طبارة طـ حبؾ مـ شعر كؿا يف بعض الروايات.
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ـُ ِشفاٍب »قْلُ:   «: قاَل اب

 اهلل الزهري ثؼة إمام. بـ طبقد بـ مسؾؿ هق محؿد

ابِعةِ »ققلف:   «: وٓ َأدري، َأَبْعَد الثَّالَِثِة َأِو الرَّ

 الذي اتػؼ طؾقف الشقخان أكف بعد الثالثة.

 .«ولق بحبٍؾ مـ شعر»ويف رواية: ، «بقعقها ولق بضػقرٍ »قال: 
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 رإقا١َ اذتد ع٢ً 

 َٔ اعرتف بايصْاد

 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  - 356 ُف َقاَل:  ڤ) َط ـَ َرُسقَل »َأكَّ ـْ الُْؿْسؾِِؿق   َأَتك َرُجٌؾ ِم
ِ
َوُهَق ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

ك تِْؾَؼاَء َوْجِفِف  َفـَاَداُه: َيا َرُسقَل  -فِل الَْؿْسِجِد  ، إكِّل َزَكقُْت، َفلَْطَرَض َطـُْف، َفتَـَحَّ
ِ
اهَّلل

، إكِّل  َفَؼاَل: َيا َرُسقَل 
ِ
ا اهَّلل اٍت، َفَؾؿَّ َزَكقْت، َفلَْطَرَض َطـُْف، َحتَّك َثـَّك َذلَِؽ َطَؾقِْف َأْربََع َمرَّ

  َشِفَد َطَؾك َكْػِسِف َأْرَبَع َشَفاَداٍت: َدَطاُه َرُسقُل 
ِ
، َفَؼاَل: َأبَِؽ ُجـُقٌن؟ َقاَل: ٓ، ملسو هيلع هللا ىلصاهَّلل

 (.(1)«: اْذَهبُقا بِِف َفاْرُجُؿقهُ ملسو هيلع هللا ىلصاهَّلل  َقاَل: َفَفْؾ ُأْحِصـْت؟ َقاَل: َكَعْؿ. َفَؼاَل َرُسقُل 

ـُ ِشَفاٍب: َفَلْخَبَركِل َأُبق َسَؾَؿةَ  ـُ َطْبدِ  َقاَل اْب . َسِؿَع َجابِرَ  ْب ـِ ْحَؿ ـَ َطْبدِ  الرَّ   ْب
ِ
اهَّلل

ا َأْذَلَؼْتُف اْلِحَجاَرُة َهَرَب، »َيُؼقُل  ْل، َفَؾؿَّ ـْ َرَجَؿُف، َفَرَجْؿـَاُه بِاْلُؿَصؾَّ ُكـْت فِقَؿ

ِة، َفَرَجْؿـَاهُ   «.َفَلْدَرْكـَاُه بِاْلَحرَّ

ُجُؾ: هق ماطزُ  َتُف جابرُ  الرَّ ـُ مالٍِؽ، وَرَوى ِقصَّ ـُ طبدِ  ب ، وَطْبُد  ب
ِ
  اهَّلل

ِ
ـُ َطباٍس،  اهَّلل ب

، وُبَرْيَدةُ  . وَأبق سعقٍد الُخْدِريُّ ـُ الُحَصْقِب إَْسَؾِؿلُّ  ب

 َهْؾ ُأْحِصـَْت: هْؾ تزوجَت.

ها َفَلْوَجَعْتُف.َأْذَلَؼْتُف الحج  ارُة: َأصاَبْتُف ِبَحدِّ

ـْ َطْبدِ  - 357   )َط
ِ
ـِ ُطَؿَر  اهَّلل ُف َقاَل:  ڤْب   إنَّ اْلَقُفقَد َجاُءوا إَلك َرُسقلِ »َأكَّ

ِ
اهَّلل

ـُْفْؿ َوَرُجًًل َزَكَقا، َفَؼاَل َلُفْؿ َرُسقُل ملسو هيلع هللا ىلص    َفَذَكُروا َلُف: َأنَّ اْمَرَأًة ِم
ِ
َما َتِجُدوَن ملسو هيلع هللا ىلص: اهَّلل
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ْجِؿ؟ َفَؼاُلقا: َكْػَضُحُفْؿ َوُيْجَؾُدوَن، َقاَل َطْبُد    فِل التَّْقَراِة، فِل َشْلِن الرَّ
ِ
ـُ  اهَّلل ْب

ْجِؿ، َفَلَتْقا بِالتَّْقَراِة َفـََشُروَها، َفَقَضَع َأَحُدُهْؿ َيَدُه َطَؾك  َسًلٍم: َكَذْبُتْؿ، فِقَفا آَيُة الرَّ

ْجِؿ َفَؼَرَأ َما    َقْبَؾَفا َوَما َبْعَدَها، َفَؼاَل َلُف َطْبُد آَيِة الرَّ
ِ
ـُ َسًلٍم: اْرَفْع َيَدك، َفَرَفَع  اهَّلل ْب

ُد، َفَلَمَر بِِفَؿا الـَّبِلُّ  ْجِؿ، َفَؼاَل: َصَدَق َيا ُمَحؿَّ َفُرِجَؿا، ملسو هيلع هللا ىلص َيَدُه، َفنَِذا فِقَفا آَيُة الرَّ

ُجَؾ: َيْجـَُل َطَؾك اْلَؿْرأَ   (.(1)«ِة َيِؼقَفا اْلِحَجاَرةَ َقاَل: َفَرَأْيت الرَّ

ْجِؿ: طبُد    الرجُؾ الذي وضع يَدُه طؾك آيِة الرَّ
ِ
ـُ ُصقريا. اهَّلل  ب

.  َيْجـَُل َطَؾك اْلَؿْرَأِة: يؿقُؾ طؾقفا وَيـَْؽبُّ

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  - 358   : َأنَّ َرُسقَل ڤ)َط
ِ
 - َأْو َقاَل: اْمرَ ًا -َلْق َأنَّ َرُجًًل »َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

َؾَع َطَؾْقَؽ بَِغْقرِ إْذكَِؽ، َفَحَذْفتَُف بَِحَصاٍة، َفَػَؼلَْت َطقْـَُف: َما َكاَن َطَؾْقؽ ُجـَاٌح   (.(2)«اصَّ

 َحَذْفَتُف: َقَذفَتُف.

 ُجـَاٌح: إِثٌؿ وٓ ِقصاص.

l : 

لبقان أن الؿحصـ يرجؿ إن وقع مـف الزكا وبؾغ : احلدٓث  ساق املصيف

 إمر إلك اإلمام.

ـَ َرُسقَل »قْلُ:  ـْ اْلُؿْسِؾِؿق   َأَتك َرُجٌؾ ِم
ِ
 «: -َوُهَق ِفل اْلَؿْسِجِد  ملسو هيلع هللا ىلصاهَّلل

بـ مالؽ إسؾؿل وققؾ اسؿف غريب وماطز لؼب، كؿا ذكر  هق ماطز

 .الؿصـػ 
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بسبب الؿعصقة التل وقع  والذي حؿؾف طؾك هذا الؿجلء؛ هق الغضب هلل 

 فقفا، فرأى أكف ٓ بد أن يطفر كػسف، ولق سرت كػسف لؽان ذلؽ هق الؿتعقـ يف حؼف.

كان يلمر بالسرت ويحث طؾقف  ملسو هيلع هللا ىلصستقر يحب السرت، وكبقـا  وربـا 

 ويرغب فقف سقاًء سرت الؿرء لـػسف، أو سرت الؿرء لغقره.

تل»: ملسو هيلع هللا ىلصفؼد قال فلما ستر الؿرء لـػسف:  َّٓ  كؾُّ أمَّ ، وإنَّ  ُمعاًفك إ ـَ الُؿجاِهري

قِؾ طؿًًل، ُثؿَّ يصبَِح وقد ستَره جُؾ بالؾَّ ـَ الُؿجاهرِة أن يعَؿَؾ الرَّ اهَّللُ، فقؼقَل: يا  م

  فًلُن، طِؿؾُت البارحَة كذا َوكذا، وقد باَت يستُره ربُُّف، ويصبُِح َيؽِشُػ سترَ 
ِ
اهَّلل

 .ڤ، كؿا يف الصحقحقـ طـ أبل هريرة (1)«طـفُ 

َستَر مممـًا يف الدكقا طؾك ِخزيٍة  مـ»: ملسو هيلع هللا ىلصفؼقل الـبل وأما ستر الؿرء لغقره: 

 .(2)«اهَّللُ يقَم الؼقامةِ  سترهُ 

 ، متػؼ طؾقف.«اهَّلل ومـ ستر مسؾًؿا ستره»ويف لػظ: 

أكف أطرض طـ ماطز يف أول شفادة، طؾك ستر الؿرء لـػسف:  ملسو هيلع هللا ىلصومـ حثف 

طـ شبفف تدرأ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  الرابعة بحث رسقلويف الثاكقة، ويف الثالثة، فؾؿا شفد 

ُبفاِت  الحدودَ  اْدَرأوا»الحد لؼقلف:   ، وهق ضعقػ كؿا سبؼ معـا.«بالشُّ

ـُقٌن؟ َقاَل: ٓ»)فؼد سللف: قْلُ:   «(: َأبَِؽ ُج

فؼالقا ما طؾؿـا طـف إٓ خقًرا، ثؿ »وجاء يف بعض الروايات أكف سلل ققمف: 

! أي هؾ شرب شقًئا جعؾف يؼقل هذا الؼقل؟ فؾؿا لؿ يجدوه استـؽفقهقال: 

؟ فؿا زال بف حتك قال كذا لعؾؽ قبؾتفا؟ لعؾؽ لؿستفا؟ لعؾؽشرب شقًئا قال: 
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 «.؟ قال: كعؿأكؽتفاوكطؼ الؽؾؿة الؿستؼبحة: 

طؾك سرت الؿسؾؿ لـػسف وطؾك  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  وهذا دلقؾ طؾك شدة حرص رسقل

 التثبت يف شلن الحدود ما استطاع اإلكسان إلك ذلؽ.

 أن الحاكؿ يجب طؾقف أن يستػصؾ.ومـ هذا ُأخذ: 

 فؾق قال لؽ رجؾ: قتؾت رجًًل فؿا الحؽؿ؟

ما تبادره مباشرة بؼقلؽ يجب طؾقؽ الؼصاص أو فقف الدية، ولؽـ لؿاذا 

 قتؾتف؟ وكقػ قتؾتف؟ وبؿا قتؾتف؟

كان الؼتؾ طؿًدا أفتقتف بؿا يؾزم، وإن كان الؼتؾ خطل أفتقتف بؿا يؾزم، فنن 

 وهؽذا يف بؼقة الشروط.

 «: َفـَاَداهُ »ققلف: 

 جقاز رفع الصقت يف الؿسجد لؾحاجة.فُٔ: 

 جقاز التؼاضل والتحاكؿ يف الؿسجد.ّفُٔ: 

، إكِّل َزَكْقُت  َيا َرُسقَل »قْلُ: 
ِ
 «: اهَّلل

 والؼاضل والؿستشار بؿا طؾقف اإلكسان مـ الحال.إخبار الحاكؿ ّفُٔ: 

 «: َفَلْطَرَض َطـْفُ »قْلُ: 

أي مـ سؿاع الؿسللة، ولعؾف يرجع ويـزع طـ آطرتاف، ويرتك ذلؽ إمر، 

 ولقس طؾقف شلء.

ك تِْؾَؼاَء َوْجِففِ »قْلُ:   «: َفَتـَحَّ

 أي أتاه مـ شؼ آخر.

 «: إكِّل َزَكْقت»قْلُ: 

 ك كػسف.أي أطاد الشفادة طؾ
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 وهؾ يؾزم اإلطادة؟

ذهب بعض أهؾ العؾؿ إلك أكف يجب طؾقف أن يشفد طؾك كػسف أربع مرات؛ 

فنن اطترفت »حتك يثبت طؾقف الحؽؿ، وكققض ذلؽ بؿا تؼدم يف قصة الؿرأة: 

 ، فؾؿ يزد طؾك أمر آطرتاف.«فارجؿفا

وأما كقكف كرر أربع شفادات: فؾقس فقف دلقؾ قاصع طؾك أكف ٓبد مـ 

 «.فشفد مرتقـ أو ثالث»تؽرارها؛ ٕكف قد جاء يف بعض الروايات: 

 وأما ققاسف طؾك الشفادة يف الزكا فال يتلتك، ومع ذلؽ قال بف جؿع مـ الؿتؼدمقـ.

  (: 318/ 3يف معالؿ الســ ) قال الخطابل 

اختؾػ أهؾ العؾؿ يف هذه إقارير الؿؽررة مـف هؾ كاكت شرًصا يف صحة 

ّٓ هبا، أم كاكت زيادة يف التبقـ وآستثبات إقارير بالزك ك حتك ٓ يجب الحؽؿ إ

لشبفة طرضت يف أمره، فؼال ققم هل شرط يف صحة اإلقرار ٓ يجب الحؽؿ 

بـ طققـة وابـ أبل لقؾك وأبق حـقػة  طؾقف بتؽريره أربع مرات، وإلقف ذهب الحؽؿ

ـفؿ بؼقلف بـ راهقيف واحتج مـ احتج م بـ حـبؾ وإسحاق وأصحابف وأحؿد

ّٓ أهنؿ اختؾػقا فقف إذا كان كؾف يف مجؾس واحد.  إكؽ قد قؾتفا أربع مرات، إ

مرة  إقراره أربع مرات يف مجؾس واحد بؿـزلة إقرارهفؼال أبق حـقػة وأصحابف: 

 واحدة.

 إذا أقر أربع مرات يف مجؾس واحد رجؿ.بـ حـبؾ:  وقال ابـ أبل لقؾك وأحؿد

واحدة  إذا أقر مرة واحدة رجؿ كؿا إذا أقر مرةوقال مالؽ والشافعل وأبق ثقر: 

 بالؼتؾ قتؾ وبالسرقة قطع.

 بـ أبل سؾقؿان. وروي ذلؽ طـ الحسـ البصري وحؿاد

إكؿا رده مرة بعد أخرى لؾشبفة التل داخؾتف  ملسو هيلع هللا ىلصوذهب همٓء إلك أن الـبل 
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استـؽفقه أي لعؾف شرب ما يف أمره ولذلؽ سلل هؾ بف جـة أو خبؾ وقال لفؿ 

أذهب طؼؾف وجعؾ يستػسره الزكا فؼال لعؾؽ قبؾت لعؾؽ لؿست إلك أن أقر 

بصريح الزكا فزالت طـد ذلؽ الشبفة فلمر برجؿف وإكؿا لزم الحؽؿ طـده بنقراره 

 يف الرابعة ٕن الؽشػ إكؿا وقع بف ولؿ يتعؾؼ بؿا قبؾف.

ن ترددين كؿا رددت ماطًزا واستدلقا يف ذلؽ بؼقل الجفقـقة لعؾؽ تريد أ

 فعؾؿ أن الرتديد لؿ يؽـ شرًصا يف الحؽؿ وإكؿا كان مـ أجؾ الشبفة.

قالقا وأما ققلف قد قؾتفا أربع مرات فؼد يحتؿؾ أن يؽقن معـاه أكؽ قؾتفا 

أربع مرات فتبقـت طـد إقرارك يف الرابعة أكؽ صحقح العؼؾ لقست بؽ آفة تؿـع 

 اهـ« مـ قبقل ققلؽ فقؽقن معـك التؽرار راجًعا إلك هذا

  َدَطاُه َرُسقُل »قْلُ: 
ِ
 «: ملسو هيلع هللا ىلصاهَّلل

 أي أقبؾ طؾقف يستػصؾ مـف.

 إذ أن الؿجـقن مرفقع طـف الؼؾؿ؛ لحديث طائشة«: َأبَِؽ ُجـُقٌن؟»ُ: قْل

الصبلِّ  الـائِؿ حتك يستقؼَظ، وطـ ثًلٍث: طـ طـ الؼؾؿُ  ُرفِعَ »بـ أبل صالب:  وطؾل

 ، أخرجف أبق داود.«حتك يحتؾَؿ، وطـ الؿجـقِن حتك يعؼَؾ 

غقر مؽؾػ، أن الؿجـقن لق فعؾ مـ هذه إفعال ٓ سبقؾ إلقف؛ ٕكف ّفُٔ: 

إٓ أكف إذا قتؾ أو أتؾػ شقًئا تضؿـ طاقؾتف الجـاية، أما هق فال يماخذ؛ ٕكف 

 كالبفقؿة، والبفقؿة جرحفا جبار كؿا تؼدم الحديث.

 «: َقاَل: ٓ»قْلُ: 

 قد يؼقل كقػ يؼبؾ هذا والدطقة مقجفة إلقف؟

وذلؽ ٕن الجـقن أقسام مـف ما يؽقن مطبًؼا طؾك العؼؾ بحقث ٓ يعرف 
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 الؿشرق مـ الؿغرب، وٓ الؾقؾ مـ الـفار، وٓ البفقؿة مـ إتان.

يتحدث  وربؿا جـ ولؽـف يعؾؿ أكف مريض ولقس هق بالعاقؾ كؾقًا، ولؽـ ربؿا

 .-اهلل السالمة  وكسلل -معؽ ويؼقل لؽ: أكا مجـقن، وأحقاًكا يظفر أكف طاقؾ 

 «: َفَفْؾ ُأْحِصـْت؟»قْلُ: 

 ا.أي هؾ قد تزوجت زواًجا شرطقً 

الحد بإدكك فإدكك، فؾؿا تقؼـ طؾقف الحد أراد  ملسو هيلع هللا ىلصواكظر كقػ يدفع الـبل 

 أن يدفع الرجؿ إلك الجؾد.

 «: اْذَهُبقا بِِف َفاْرُجُؿقهُ »قْلُ: 

 -طـف  اهلل فرضل -فذهبقا بف إلك مصؾك الجـائز فرجؿقه، فؾؿا أذلؼتف الحجارة 

 فلدركقه يف الحرة فؼتؾقه ولؿ يقجب طؾقفؿ شلء؛ ٕهنؿ كػذوا حؽؿ اإلمام.

 .«لق تركتؿقه حتك يرجع إلل»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوجاء يف بعض الروايات أن الـبل 

 فذهب بعض أهؾ العؾؿ إلك أكف لق رجع طـ الشفادة طؾك كػسف ٓرتػع طـف الحد.

الؼاضل لعؾف أن وقال بعض أهؾ العؾؿ: ٓ يرتػع طـف ولؽـ يرجع بف إلك 

 تؽقن لف شبفة تدفع طـف الحد.

هذا مـ صبقعة الـػس البشرية، أهنا تحب السالمة لؽـ لؿا  ڤوكقكف فر 

 بادر بـػسف. اهلل  كظر إلك شلن الؿعصقة، وشلن غضب

يف شلكف ثالًثا ثؿ خرج وقال: استغػروا ٕخقؽؿ يف الققم  ملسو هيلع هللا ىلصولؿا سؽت الـبل 

 الرابع، ثؿ قال: لؼد تاب تقبة لق وزطت طؾك سبعقـ مـ أهؾ الؿديـة لقسعتفؿ.

 .«تاَبفا صاحُب مؽٍس لُغِػَر لف تقبًة لق لؼد تابْت »ويف رواية: 

 .- ففذه تقبة طظقؿة، قدم كػسف هلل 
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ـْ ِطْؿَرانَ ڤكؿا يف حديث بريدة ومثؾف الؿرأة الغامدية،  ـِ  ، ويف الصحقح َط  ْب

ـٍ   ڤُحَصْق
َّ

ـْ ُجَفْقـََة َأَتْت َكبِل
  ، َأنَّ اْمَرَأًة مِ

ِ
َكك،  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ـَ الزِّ

 ُحْبَؾك مِ
َ

َوِهل

 
َّ

  َفَؼاَلْت: َيا َكبِل
ُّ

، َفَدَطا َكبِل
َّ

ا، َفَلقِْؿُف َطَؾل ، َأَصْبُت َحدًّ
ِ
  اهلل

ِ
َولِقََّفا، َفَؼاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـْ إَِلْقَفا، َفنَِذا َوَضَعْت َفْلتِـِل بَِفا»  «َأْحِس
ُّ

  ، َفَػَعَؾ، َفَلَمَر بَِفا َكبِل
ِ
ْت ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ، َفُشؽَّ

َطَؾْقَفا ثَِقاُبَفا، ُثؿَّ َأَمَر بَِفا َفُرِجَؿْت، ُثؿَّ َصؾَّك َطَؾْقَفا، َفَؼاَل َلُف ُطَؿُر: ُتَصؾِّل َطَؾْقَفا َيا 

 
َّ

 َوَقْد َزَكْت؟ َفَؼاَل:  َكبِل
ِ
ـْ َأْهِؾ اْلَؿِديـَِة »اهلل ـَ ِم ـَ َسْبِعق َلَؼْد َتاَبْت َتْقَبًة َلْق ُقِسَؿْت َبْق

ِف َتَعاَلك؟ ـْ َأْن َجاَدْت بِـَْػِسَفا لِؾَّ  .(1)«َلَقِسَعْتُفْؿ، َوَهْؾ َوَجْدَت َتْقَبًة َأْفَضَؾ ِم

 أتك َرُسقَل بـ َمالٍِؽ  َأنَّ َماِطزَ : »ڤوطـ بريدة 
َّ

َْسَؾِؿل ْٕ   ا
ِ
فؼال: يا  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ُه فؾؿا كان مـ  َرُسقَل  َركِل َفَردَّ  إين قد َضَؾْؿُت َكْػِسل َوَزَكْقُت َوإِكِّل ُأِريُد َأْن ُتَطفِّ
ِ
اهلل

ُه الثَّاكَِقَة َفَلْرَسَؾ رسقل اْلَغِد َأَتاُه فؼال يا َرُسقَل   إين قد َزَكْقُت َفَردَّ
ِ
  اهلل

ِ
إلك  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 اْلَعْؼِؾ  َأَتْعَؾُؿقَن بَِعْؼِؾِف َبْلًسا ُتـْؽُِروَن مـف شقئاَقْقمِِف فؼال 
َّ

َفَؼاُلقا ما َكْعَؾُؿُف إٓ َوفِل

 َٓ مـ َصالِِحقـَا فِقَؿا ُكَرى َفَلَتاُه الثَّالَِثَة َفَلْرَسَؾ إَِلْقِفْؿ َأْيًضا َفَسَلَل طـف َفَلْخَبُروُه َأكَُّف 

ابَِعَة َحَػَر لف ُحْػَرًة ُثؿَّ َأَمَر بِِف َفرُ  ِجَؿ قال َفَجاَءْت َبْلَس بِِف وٓ بَِعْؼؾِِف فؾؿا كان الرَّ

َها فؾؿا كان اْلَغُد قالت  اْلَغامِِديَُّة فؼالت يا َرُسقَل  ْركِل َوإِكَُّف َردَّ  إين قد َزَكْقُت َفَطفِّ
ِ
اهلل

 إين َلُحْبَؾك قال  يا َرُسقَل 
ِ
كِل كؿا َرَدْدَت َماِطًزا َفَقاهلل كِل َلَعؾََّؽ َأْن َتُردَّ  لَِؿ َتُردُّ

ِ
ا اهلل إِمَّ

 يف ِخْرَقٍة قالت هذا قد َوَلْدُتُف قال  اْذَهبِل حتك َتِؾِديَٓ فَ 
ِّ

بِل فؾؿا َوَلَدْت َأَتْتُف بِالصَّ

 يف َيِدِه ِكْسَرُة ُخْبٍز فؼالت  اْذَهبِل َفَلْرِضِعقِف حتك َتْػطِِؿقفِ 
ِّ

بِل فؾؿا َفَطَؿْتُف َأَتْتُف بِالصَّ

 
َّ

 قد َفَطْؿُتُف وقد َأَكَؾ ال هذا يا َكبِل
ِ
ـَ اهلل  إلك َرُجٍؾ مـ اْلُؿْسؾِِؿق

َّ
بِل طََّعاَم َفَدَفَع الصَّ

بـ اْلَقلِقِد  ُثؿَّ َأَمَر هبا َفُحِػَر لفا إلك َصْدِرَها َوَأَمَر الـاس َفَرَجُؿقَها َفُقْؼبُِؾ َخالِدُ 
                                                                                       

 (. 1717) أخرجف مسؾؿ يف صحقحف (1)
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ُّ

ُم طؾك َوْجِف َخالٍِد َفَسبََّفا َفَسِؿَع َكبِل َح الدَّ   بَِحَجٍر َفَرَمك َرْأَسَفا َفَتـَضَّ
ِ
َسبَُّف  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

َمْفًًل يا َخالُِد َفَقالَِّذي َكْػِسل بقده لؼد َتاَبْت َتْقَبًة لق َتاَبَفا َصاِحُب َمْؽٍس إِيَّاَها فؼال 

 .(1)«ُثؿَّ َأَمَر هبا َفَصؾَّك طؾقفا َوُدفِـَْت  َلُغِػَر لف

 حهِ احلؿس يًُسدّٛ:  

 وقد اختؾػ أهؾ العؾؿ يف الحػر لؾؿرجقم: 

فذهب بعضفؿ إلك الحػر، وذهب بعضفؿ إلك طدمف، وذهب بعضفؿ إلك 

 التػصقؾ: 

 إن كان رجؿف ببقـة حػر لف، وإن كان رجؿف بشفادة كػسف لؿ يحػر لف.

وقال بعضفؿ: إن كاكت امرأة حػر لفا حتك تسرت، وإن كان رجاًل لؿ يحػر 

اهلل  رسقل ؿفؿالف، لؽـ هذا مـتؼض فقؿا سقليت يف قصة القفقدي والقفقدية إذ رج

 بدون حػر. ملسو هيلع هللا ىلص

دلقؾ طؾك أكف ٓ يجؿع لؾؿرجقم بقـ الجؾد والرجؿ، مع أكف قد ّيف احلدٓث: 

ُخذوا  ُخذوا طـِّل»الذي يف الصحقح:  ڤبـ الصامت  جاء يف حديث طبادة

َـّ سبقًًل الثَّقُِّب بالثَّقِِّب َجْؾُد  قد جَعؾ طـِّل جؿُ  اهَّللُ لف  .«مئٍة والرَّ

 الرجؿ، بدون جؾد. ملسو هيلع هللا ىلصلؽـ فعؾ الـبل 

 (: 316/ 3معالؿ الســ ) قال الخطابل 

ويف ققلف جؾد مائة ورمًقا بالحجارة حجة لؼقل مـ رأى الجؿع بقـ الحد »

 والرجؿ طؾك الثقب الؿحصـ إذا زكك.

اهلل وجفف وقد استعؿؾ ذلؽ يف  بـ أبل صالب كرم وقد روي ذلؽ طـ طؾل
                                                                                       

 (. 1714أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (1)
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 .ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ورجؿتفا بسـة رسقلاهلل،  بعض الزكاة، وقال جؾدهتا بؽتاب

بـ راهقيف وهق ققل داود  وإلك هذا ذهب الحسـ البصري وبف قال إسحاق

 وأهؾ الظاهر.

اهلل تعالك طـف رجؿ ولؿ يجؾد، وإلقف  بـ الخطاب رضل وروي أن طؿر

 ذهب طامة الػؼفاء ورأوا أن الجؾد مـسقخ بالرجؿ.

ديقـ ولؿ يجؾدهؿا، ماطًزا ولؿ يجؾده ورجؿ القفق ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  وقد رجؿ رسقل

 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  واحتج الشافعل يف ذلؽ بحديث أبل هريرة يف الرجؾ الذي استػتك رسقل

طـ ابـف الذي زكك بامرأة الرجؾ، فؼال لف طؾك ابـؽ جؾد مائة وتغريب طام وطؾك 

الؿرأة الرجؿ واغد يا أكقس طؾك الؿرأة فنن اطرتفت فارجؿفا فغدا طؾقفا فاطرتفت 

 فرجؿفا.

ولؿ  الحديث آخر إمريـ ٕن أبا هريرة قد رواه وهق متلخر اإلسالمقال ففذا 

 اهـ« يعرض لؾجؾد بذكر، وإكؿا هق الرجؿ فؼط وكان فعؾف كاسًخا لؼقلف إول

ـْ َرَجَؿفُ »قْلُ:   «: ُكـْت فِقَؿ

بـ طبداهلل، وكذلؽ طبداهلل ابـ طؿر كان مؿـ رجؿ القفقدي  أي جابر

 والقفقدية إذ زكقا.

الرفؼ يف تلدية الحؽؿ الشرطل ويف تطبقؼف فاهلل أرحؿ بعباده إذ  طدمّفُٔ: 

 .-كؿا تؼدم  -جعؾ طؾقفؿ هذا الحد؛ لتطفقرهؿ، والحدود كػارة 

 «: َفَرَجْؿـَاُه بِاْلُؿَصؾَّلْ »قْلُ: 

 ملسو هيلع هللا ىلص أن الؿصؾك لقس بؿسجد، وأن الحدود ٓ تؼام بالؿساجد؛ ٕن الـبلفُٔ: 

 أمرهؿ أن يخرجقا بف إلك مصؾك الجـائز.
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ا َأْذَلَؼْتُف اْلِحَجاَرُة َهَرَب »قْلُ:   «: َفَؾؿَّ

 أي ذاق حر الرمل هبا هرب.

ِة، َفَرَجْؿـَاهُ »قْلُ:   «: َفَلْدَرْكـَاُه بِاْلَحرَّ

 يف مؽان أبعد مـ الؿؽان الذي كان بف.

 يؾحؼف. ولعؾفؿ أدركقه بعد أن تعب مـ الجري مع شدة الرمل الذي

ُجُؾ »قْلُ:  ـُ مالٍِؽ  : هق ماطزُ الرَّ َتُف جابرُ ڤب ـُ طبدِ  ، وَرَوى ِقصَّ ،  ب
ِ
اهلل

  وَطْبدُ 
ِ
، وُبَرْيَدةُ  اهلل ـُ َطباٍس وَأبق سعقٍد الُخْدِريُّ ،  ب

ُّ
ـُ الُحَصْقِب إَْسَؾِؿل  .ڤب

  إنَّ الْقَُفقَد َجاُءوا إلَك َرُسقلِ »قْلُ: 
ِ
 «: َفَذَكُروا لَُف: أَنَّ اْمَرَأًة ِمـُْفْؿ َوَرُجًًل َزَكقَا ملسو هيلع هللا ىلصاهَّلل

 .ملسو هيلع هللا ىلصأن القفقد يعؾؿقن صدق كبقة الـبل ّفُٔ: 

أهنؿ ما جاؤوا إلقف إٓ لعؾؿفؿ بقسرية ديـ اإلسالم فلرادوا أن يخػػ ّفُٔ: 

 .ملسو هيلع هللا ىلصطـفؿ مـ الحؽؿ فتؽقن الحجة لفؿ أن قد خػػ طـفؿ محؿد 

اهلل  كسلل -إمؿ الؿتؼدمة وإمؿ الحاضرة  أن هذا البالء يقجد يفّفُٔ: 

 .-السالمة والعافقة 

 : قال ابـ حزم 

 قال: ، يف كتابف )صقق الحؿام ( بعد أن ذكر شلًء مـ الؽالم الذي ربؿا يحؿؾ طؾقف

 . اهـاهلل بؽبقرة زكا، وٓ بؽشػ إزاري طؾك فرج محرم( )وأقسؿ باهلل أين ٓ ألؼك

اهلل  رحؿ طاش يف قصقر الؿؾقك والقزراء، ومثؾ همٓء إٓ مـ مع أكف 

 يؼع مـفؿ هذا البالء.

ْجِؿ؟»قْلُ:  ل التَّْقَراِة، فِل َشْلِن الرَّ
 «: َما َتِجُدوَن فِ

ۆ ﴿قد قال لف:  اهلل  يتحاكؿ إلك التقراة، فنن ملسو هيلع هللا ىلصلقس معـاه أن الـبل 
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 .[51]الؿائدة:  ﴾ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ

إن يبقـ لفؿ أن التقراة تقافؼ الؼرآن يف كثقر مـ إمقر  ملسو هيلع هللا ىلصولؽـ أراد الـبل 

 .اهلل  وإكؿا حرفقا وبدلقا، وأكف كبل كريؿ إذ أكف يحؽؿ بشرع
 اهلل ، وقد خطفااهلل طؾك مقسك  هل الؽتاب الذي أكزلفوالتقراة: 

  ڤبقده كؿا يف أثر ابـ طؿر. 

 بقـ الـاس، ويؼع طؾقفؿ الجؾد.أي يشاع أمرهؿ «: َكْػَضُحُفْؿ َوُيْجَؾُدونَ »قْلُ: 

وهذا كذب مـفؿ، فنهنؿ إكؿا طؿدوا إلك هذه الحقؾة لؿا فشا الزكا يف 

كربائفؿ، وكان إصؾ أهنؿ يرجؿقن الؿحصـ ويجؾدون البؽر، فؾؿا فشا يف 

كربائفؿ، كاكقا يرجؿقن الضعقػ، ويرتكقن الؿعظؿ طـدهؿ، طـد ذلؽ قالقا لق 

الجؿقع فاتػؼقا طؾك أهنؿ يحؿؿقهنؿ أي يطؾقهنؿ كجتؿع طؾك أمر يشرتك فقف 

بالحؿ والؼطران وغقر ذلؽ مـ الؿسقدات، ثؿ يحؿؾقهنؿ طؾك البعقر أو الحؿار 

 ثؿ يجؾدوهنؿ. بصقرة مؼؾقبة، ثؿ يطقفقَكفؿ يف البؾدان؛ لػضقحتفؿ.

  َطْبُد »قْلُ: 
ِ
ـُ َسًلمٍ  اهَّلل  كان يفقدًيا فلسؾؿ وهق مـ الؿبشريـ بالجـة.«: ْب

 أي أن الحؽؿ يف التقراة مخالػ لؿا قؾتؿ.«: كذبتؿ»قْلُ: 

ْجِؿ، َفَلَتْقا بِالتَّْقَراِة َفـََشُروَها»قْلُ:   «: فِقَفا آَيُة الرَّ

لؾقفقد الذيـ أكؽروا  ڤبـ سالم  اهلل : قال طبدڤويف حديث ابـ طؿر 

 .«(1) [13]آل طؿران:  ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ﴿»آية الرجؿ: 

ْجؿِ »قْلُ:   «: َفَقَضَع َأَحُدُهْؿ َيَدُه َطَؾك آَيِة الرَّ

وهذا سبقؾ قديؿ سؾؽف القفقد وتشبف هبؿ كثقر مـ الحزبققـ، ومـ الؿبتدطة 
                                                                                       

 (. 5447يف صحقحف ) البخاريأخرجف  (1)
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 الضالقـ إذ يعؿدون إلك برت الؽالم وكشر ما يـاسب أققالفؿ.

 «: َفَؼَرَأ َما َقْبَؾَفا َوَما َبْعَدَها»قْلُ: 

 طز -اهلل  طؾك كتؿ الحؼ، وقد ذمفؿوهذا مـ شدة بغل القفقد وحرصفؿ 

يف الؼرآن يف مقاصـ كثقر بؽتؿ الحؼ، وبؾبس الحؼ بالباصؾ، وأخرب  -وجؾ 

 .[53]البؼرة:  ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ﴿أهنؿ يؽتؿقن الحؼ وهؿ يعؾؿقن: 

  َفَؼاَل َلُف َطْبُد »قْلُ: 
ِ
ـُ َسًلٍم: اْرَفْع َيَدك َفَرَفَع َيَدهُ  اهَّلل  «: ْب

 والـفل طـ الؿـؽر.إمر بالؿعروف ّفُٔ: 

 فضقؾة الصحابة، ومبادرة الصحابة إلك كشر العؾؿ والخقر.ّفُٔ: 

 الشدة الؿحؿقدة طؾك أهؾ الباصؾ.ّفُٔ: 

 طدم الؿحاباة يف الديـ.ّفُٔ: 

ْجؿِ »قْلُ:   أي طؾك الزاين الؿحصـ.«: َفنَِذا فِقَفا آَيُة الرَّ

ُد، َفَلَمَر بِِفَؿا الـَّ »قْلُ:   «: َفُرِجَؿا ملسو هيلع هللا ىلصبِلُّ َصَدَق َيا ُمَحؿَّ

 وذلؽ ٕمقر:  كقػ يرجؿ وهق يفقدي ويفقدية ولقسا بؿسؾؿقـ؟

 اهلل. بحؽؿ ملسو هيلع هللا ىلص الـبل يحؽؿ أن وٓبد ملسو هيلع هللا ىلص الـبل إلك تحاكؿا ٕهنؿا يرجؿان: إول:

فؾق وجد أن كػاًرا يف بالد الؿسؾؿقـ تحاكؿقا إلك قاضل الؿسؾؿقـ لقجب 

 اهلل. طؾك قاضل الؿسؾؿقـ أن يحؽؿ فقفؿ بحؽؿ

 أو كاكقا معاهديـ يف ذلؽ الققت، فتجري طؾقفؿ أحؽامأكفؿ أهؾ ذمة، الثاين: 

 اإلسالم.

 أن الؽػار مخاصبقن بػروع الشريعة، كؿا هق مؼرر يف أصقل الػؼف.الثالث: 

 صحتف. رجؿفؿا بؿا يعتؼدان ملسو هيلع هللا ىلصالذي قالف بعض أهؾ العؾؿ أن الـبل الرابع: 
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ـَُل َطَؾك اْلَؿْرَأِة َيِؼقَفا اْلِحَجاَرةَ »قْلُ:  ُجَؾ: َيْج  «: َفَرَأْيت الرَّ

 (: 325/ 3معالؿ الســ ) قال الخطابل 

والؿحػقظ يحـا أي يؽب طؾقفا، يؼال حـا الرجؾ يحـا حـقا إذا أكب طؾك 

 اهـ« الشلء

 جقاز أكؽحة أهؾ الؽتاب، وما يؾحؼف مـ أحؽام.ّيف احلدٓث: 

 لبقان أن الرجؿ حؼ يف القفقد وغقرهؿ.احلدٓث:  ّساق املصيف 

قد هنك طـ قتؾ الـساء  ملسو هيلع هللا ىلصوذهب بعضفؿ إلك أن الؼصة مـسقخة؛ ٕن الـبل 

 والصبقان.

الـفل طـ قتؾ الـساء والصبقان إكؿا هق يف الؿعركة، أما يف إقامة الحدود كؼقل: 

َل  مـ»: ملسو هيلع هللا ىلصفال فرق بقـ الؿرأة والرجؾ، ولفذا قال الـبل   .«ديـَُف فاقُتؾقهُ بدَّ

ل الديـ يؼتؾ سقاًء كان رجاًل أو امرأة.  والجؿفقر طؾك أن ُمَبدِّ

قتِؾ  الـفك طـ»وذهب إحـاف إلك أن الؿرأة ٓ تؼتؾ استدٓٓ بحديث: 

 «.والصبقانِ  الـساءِ 

لؽـ الـفل محؿقل طؾك الحرب والؿعركة؛ ٕكف قد جاء يف بعض الروايات: 

 ، واهلل أطؾؿ.«لُتؼاتَِؾ  هذه كاكْت  ما»

َؾَع َطَؾْقَؽ بَِغْقِر إْذكَِؽ  -َأْو َقاَل: اْمرَ ًا  -َلْق َأنَّ َرُجًًل »قْلُ:   «: اصَّ

 حػظ اإلسالم لؾعقرات.ّفُٔ: 

يدفعف  أن مـ تعدى وكظر إلك طقرة مسؾؿ ففق صائؾ يجقز لؾؿسؾؿ أنّفُٔ: 

 بؿا يرفع ضرره حتك لق أدى ذلؽ إلك إتالف طقـف وٓ ضؿان فقفا.

 قد رأى رجالً يـظر مـ صائر بابف فؼام إلقف بؿشؼص يريد أن يػؼع طقـف. ملسو هيلع هللا ىلصوالـبل 
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 وهذا دلقؾ طؾك طظؿ شلن العقرات.

لقبقـ أن الػاحشة ٓ تـتشر إٓ بسبب وساق الؿصـػ الحديث يف هذا الباب: 

 إصالق البصر، ولفذا يـبغل لؾؿسؾؿ أن يغض بصره.

 خذفتف.أي «: َفَحَذْفَتُف بَِحَصاةٍ »قْلُ: 

 حذف وخذف بؿعـك واحد.

 هل الصغقرة مـ الحجر.والحصاة: 

 «: َفَػَؼْلَت َطْقـَُف: َما َكاَن َطَؾْقؽ ُجـَاٌح »قْلُ: 

 إثؿ. وٓ حرج مـ طؾقؽ فؾقس كقرها صؿس أو الدم مـفا سال حتك طقـف فلصبت أي

واإلكسان يـبغل لف أن يحرص طؾك أن ٓ يرى حرمف أحد مـ الـاس؛ ٕن 

 الػساد يف الـظر.مبدأ 

 كــؾُّ الحــقادِث مبــدُأها مـــ الـظــــر

 

ـْ ُمسَتْصــغرِ الَشــرِرِ    وُمعَظــُؿ الـــاِر ِمــ

 ْكؿ كظـرٍة فعؾـْت يف قؾـب صـاحبفا 

 

ــــرِ   ـــقٍس وٓ وتـ ـــًل ق ـــَؾ الســـفاِم ب  فِْع
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 رباب حد ايطسق١د

 

 [باُب َحدِّ ايطَِّسق١ٔ]

l : 

 آستخػاء.هل أخذ متاع محروز طؾك وجف السرقة: 

 مـ يلخذ الشلء طقاكًا.والؿختؾس: 

 مـ يلخذ الشلء طقاكًا بالغؾبة.والؿـتفب: 

وقد اختؾػ يف تؼدير ما بسببف يستحؼ السارق الؼطع فذهب الظاهرية إلك 

، أو كثر وذهب الجؿفقر إلك أكف ُيؼطع يف  ربع ديـار  أكف ُيؼطع يف أي مسروٍق، َقؾَّ

                     فصاطدا لؾحديث. 

يساوي جرام وربع الربع مـ الذهب؛ ٕن الديـار يساوي وربع الديـار: 

 أربعة جرامات وربع.

ا لػظ:  ، فنما أن ُيحسب طؾك أكف ربع ديـار، و إما أن «يف ثالثة دراهؿ»وَأمَّ

 يؽقن العدد غقر مراد، وإكؿا سرق الرجؾ متاًطا ققؿتف ثالثة دراهؿ، َفُؼطِع فقف.

 (: 313/ 3معالؿ الســ )يف  قال الخطابل 

 قطع يف مجـ ققؿتف ثالثة دراهؿ.»

وذهب مالؽ إلك هذا وجعؾ الحد فقؿا يجب فقف الؼطع ثالثة دراهؿ، قؾت: 

 ورد إلقفا ققؿ السرقات مؿا كاكت ذهبًا أو متاطًا أو ما كان مـ شلء.

إن سرق ذهبًا فبؾغ ربع ديـار قطع وإن سرق فضة بـ حـبؾ:  وقال أحؿد
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مبؾغفا ثالثة دراهؿ قطع وإن سرق متاطًا بؾغ ققؿتف ربع ديـار أو ثالثة دراهؿ كان 

ًٓ بالخربيـ معًا.  قق

قؾت: الؿذهب إول يف رد الؼقؿ إلك ربع الديـار أصح، وذلؽ إن قال: 

 ـها. «أصؾ الـؼد يف ذلؽ الزمان الدكاكقر

 وحد السرقة ثابٌت يف الؽتاب، والسـة، واإلجؿاع: 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ﴿: اهلل  قال

ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ 

 .[31-31]الؿائدة:  ﴾چ چ چ

 وإحاديث يف السـة كثقرة.

 وإجؿاع أهؾ العؾؿ قائؿ طؾك ما دلت طؾقف هذه الـصقص.

 والسرقة مذمقمة وكبقرة مـ كبائر الذكقب: 

ـَ َيْسرُِق »: ملسو هيلع هللا ىلصلؼقل الـبل  اِرُق ِحق ـٌ َوَٓ َيْسِرُق السَّ ، متػٌؼ طؾقف. (1)«َوُهَق ُمْمِم

 .ڤطـ أبل هريرة 

ـَ »ويف حديث أبل هريرة يف الصحقحقـ:  اِرَق، َيْسرُِق الَْبْقَضَة  َلَع اهَّللُ السَّ

 .(2)«َفُتْؼَطُع َيُدُه، َوَيْسرُِق اْلَحْبَؾ َفُتْؼَطُع َيُدهُ 

هبا  واختؾػ العؾؿاء يف معـك البقضة يف هذا الحديث، فؼال بعضفؿ: الؿراد

 ما يقضع طؾك الرأس ٓتؼاء الضرب، وكحقه يف الحروب.

وأجراه بعضفؿ طؾك ضاهره وأهنا البقضة الؿعفقدة التل تؽقن مـ الدجاج 
                                                                                       

 (. 47(، ومسؾؿ يف صحقحف )3574أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)

 (. 1717(، ومسؾؿ يف صحقحف )7713أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)
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وكحقه، لؽـ قالقا: ٓ يؼطع يف البقضة، وإكؿا يبدأ اإلكسان بسرقة البقضة، ثؿ 

 يجري بف الحال إلك أن يسرق غقرها، فقستحؼ الؼطع.

 يف حؼ الجار ففل أشد إثؿا: والسرقة إذا كاكت 

ـْ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، أن الـبل ڤبـ إسقد  لؿا ثبت طـ الؿؼداد َْٕن َيْسرَِق ِم

ـْ َبْقِت َجاِرِه... ـْ َأْن َيْسرَِق ِم  ، أخرجف أحؿد.(1)«َطَشَرِة َأْهِؾ َأْبَقاٍت، َأْيَسُر َطَؾْقِف ِم

والحديث مخرج يف الصحقح الؿسـد مؿا لقس يف الصحقحقـ، لشقخـا 

 .مؼبؾ 

 والسرقة تعتبر مـ أكؾ أمقال الـاس بالباصؾ: 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴿يؼقل:  واهلل 

 ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ
 .[31]الـساء: 

 أقطاّ أخر َاٍ ايٓاع بايباطٌ:  

 وهل أخذ الؿال ِخؾسة،السرقة، إول: 

، ڤويمَخذ فقفا الؿال ضاهرا، لحديث أبل هريرة الـفبة، والغصب، الثاين: 

ـَ َيـَْتِفُبَفا َوُهَق »: ملسو هيلع هللا ىلصقال الـبل  َٓ َيـَْتِفُب ُكْفَبًة َيْرَفُع الـَّاُس إَِلْقِف فِقَفا َأْبَصاَرُهْؿ ِحق َو

ـٌ   .(2)«ُمْمِم

: ملسو هيلع هللا ىلص الـبل، وغقره قال ڤفػل حديث ابـ مسعقد الخصام بالباصؾ، الثالث:  
                                                                                       

« الؽبقر» يف ، والطرباين(173 رقؿ« )الؿػرد إدب» يف ، والبخاري(1/  7) مسـدهيف  أحؿدأخرجف  (1)

(، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام 74) ، وهق يف الصحقحة لإلمام إلباين (3/  17/  7 مجؿقع)

 (، وقال هذا حديث حسـ. 1151برقؿ ) القادطل 

 (. 47(، ومسؾؿ يف صحقحف )3574أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)
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َـّ » ـْ َحَؾَػ َطَؾك َمالِِف لَِقْلُكَؾُف ُضْؾًؿا َلَقْؾَؼَق
 .(1)«اهَّللَ َوُهَق َطـُْف ُمْعرٌِض  َأَما َلئِ

هريرة  لحديث أبلمػؾًسا يقم الؼقامة:  وأخذ أمقال الـاس بالباصؾ يصقر العبد

  اَل َرُسقُل قَ »قال:  ڤ
ِ
ـْ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل تِل َم ـْ ُأمَّ  َيلْتِل َيْقَم الِْؼَقاَمِة بَِصًَلتِفِ الُْؿْػِؾُس ِم

َوِصَقاِمِف َوَزَكاتِِف َوَيْلتِل َقْد َشَتَؿ َهَذا َوَقَذَف َهَذا َوَأَكَؾ َماَل َهَذا َوَسَػَؽ َدَم َهَذا 

ـْ َحَسـَاتِِف َفنِْن َفـَِقْت َحَسـَ  ـْ َحَسـَاتِِف َوَهَذا ِم اُتُف َوَضَرَب َهَذا َفَقْؼُعُد َفَقْؼَتصُّ َهَذا ِم

ـْ َخَطاَياُهْؿ َفُطرَِح َطَؾْقِف ُثؿَّ ُصرَِح فِل  ـْ اْلَخَطاَيا ُأِخَذ ِم َقْبَؾ َأْن ُيْؼَتصَّ َما َطَؾْقِف ِم

 أخرجف مسؾؿ. (2)«الـَّارِ 

 ومؿا يدل طؾك أهنا كبقرة مـ كبائر الذكقب: أكف قد ُجِعؾ طؾقفا حٌد.

بـاٍر، أو صرٍد مـ جـة، أو أن كؾ ذكٍب تقطد طؾقف »والؼاطدة طـد أهؾ العؾؿ: 

 «.لعـ، أو حد، ففق كبقرة مـ كبائر الذكقب

: اهلل  وإصؾ أن ُتؼطع القد القؿـك، لؼقلكقػقة قطع يد السارق: 

 .(فاقطعقا أيؿاهنؿا): ڤويف قرآءة ابـ مسعقد  [31]الؿائدة:  ﴾ٺ ٿ﴿

 (: 549/ 7يف آستذكار ) البر  قال ابـ طبد

« 
ِّ

ـِ الـَّبِل َٓ َأْطَؾُؿ فِل َهَذا اْلَباِب َحِديًثا َصِحقًحا َط  ـها«. ملسو هيلع هللا ىلصَو

وُتؼطع مـ الرسغ، لدٓلة السـة طؾك ذلؽ، ثؿ إذا قطعفا فنكف ُيعاِجؾ بحسؿفا، 

 وهق وضعفا يف زيٍت حار، أو الؼقام بؿا يمدي إلك اكؼطاع الدم، حتك ٓ يؾحؼف الفؾؽة.

 ويجري طؿؾقة جراحقة إلطادهتا ؟وهؾ يجقز لف أن يلخذ يده 

يؽقن  ٓ يجقز ٕن الؿراد بالؼطع إضفار طزة اإلسالم، وشـاطة السرقة، وحتك
                                                                                       

 (. 131أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (1)

 (. 3411أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (2)



 
160 

 

  5/جإفــادة ذوي األفهـــام بشسح عمدة األحكام

 

زاجًرا لغقره، وما أطظؿ ديـ اإلسالم، فنكف جعؾ دية القد خؿس مائة ديـار، لؽـ 

                     ربع ديـار، حتك قال بعض الزكادقة:  إذا سرقت ُقطعت يف 

ــس م ــد بخؿ ــتي ــجد ودي ــقـ طس  ئ

 

ـــارِ   ـــع ديـ ــــت يف رب ــــالفا قطعـ ـــا بــ  م

 فُرد طؾقف:  

ـــا وأرخصـــفا ـــة أغًله ـــّز إماك  ط

 

 ُذّل الخقاكـــة فـــاففؿ حؽؿـــَة البـــاري 

 حهِ َٔ ضسم َس٠ ثا١ْٝ:   

 واختؾػقا فقؿـ سرق الثاكقة: 

فذهب بعض أهؾ العؾؿ إلك قطع يده القسرى، وذهب الجؿفقر إلك قطع 

 رجؾف القسرى.

إذا سرق الثالثة: ذهب بعضفؿ إلك قطع يده القؿـك، و يف الرابعة قطع ثؿ 

 رجؾف القؿـك، وهذا الؼقل روي طـ أبل بؽٍر وطؿر.

، فروي طـفؿ أهنؿ مـعقا ذلؽ، ڤبـ أبل صالب وابـ مسعقد  وأما طؾل

بـ أبل صالب ما كـت ٕتركف لقس لف ما يلكؾ بف، وٓ ما يؼضل حاجتف  وقال طؾل

بـ أبل  القؿـك ورجؾف القسرى، ثؿ كان الحبس طؾك مذهب طؾلبف، فؼطع يده 

 ومـ إلقف. ڤصالب  

 إكصاري بـ طبد وأما حديث َجابِرِ 
ِ
ِجلَء بَِساِرٍق إلك »قال:  ڤ اهلل

  رسقل
ِ
 إكؿا َسَرَق قال  َفَؼاُلقا يا َرُسقَل  اْقُتُؾقهُ فؼال  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ِ
َفُؼطَِع ُثؿَّ  اْقَطُعقهُ اهلل

 إكؿا َسَرَق قال  َفَؼاُلقا يا َرُسقَل  اْقُتُؾقهُ ِجلَء بِِف الثَّاكَِقَة فؼال 
ِ
  اْقَطُعقهُ اهلل

َ
َفُؼطَِع َفُلتِل

 إكؿا َسَرَق فؼال  قالقا يا َرُسقَل  اْقُتُؾقهُ بِِف الثَّالَِثَة فؼال 
ِ
ابَِعَة  اْقَطُعقهُ اهلل  بِِف الرَّ

َ
ُثؿَّ ُأتِل

 إكؿا َسَرَق قال  قالقا يا َرُسقَل  ُتُؾقهُ اقْ فؼال 
ِ
 بِِف اْلَخامَِسَة قال  اْقَطُعقهُ اهلل

َ
 اْقُتُؾقهُ َفُلتِل
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َر بَِقَدْيِف  قال َجابٌِر َفاْكَطَؾْؼـَا بِِف إلك مِْرَبد الـََّعِؿ َوَحَؿْؾـَاُه َفاْسَتْؾَؼك طؾك َضْفِرِه ُثؿَّ َكشَّ

بُِؾ  ُثؿَّ َحَؿُؾقا طؾقف الثَّاكَِقَة َفَػَعَؾ مِْثَؾ ذلؽ ُثؿَّ َحَؿُؾقا طؾقف  َوِرْجَؾْقِف َفاْكَصَدَطْت اإْلِ

 .(1)«الثَّالَِثَة َفَرَمْقـَاُه بِاْلِحَجاَرِة َفَؼَتْؾـَاُه ُثؿَّ َأْلَؼْقـَاُه يف بِْئٍر ُثؿَّ َرَمْقـَا طؾقف بِاْلِحَجاَرةِ 

بـ َثابٍِت لقس بِاْلَؼِقيِّ يف  َوُمْصَعُب َوَهَذا َحِديٌث ُمـَْؽٌر الرحؿـ:  قال أبق َطْبد

 اهـالحديث، َواهلُل َتَعاَلك َأْطَؾُؿ. 

 (: 313/ 3يف معالؿ الســ ) قال الخطابل 

هذا يف بعض إسـاده مؼال وقد طارض الحديث الصحقح الذي بنسـاده »

ّٓ بنحدى ثالث كػر بعد إيؿان  ملسو هيلع هللا ىلصوهق أن الـبل  قال ٓ يحؾ دم امرئ مسؾؿ إ

وزكك بعد إحصان أو قتؾ كػس بغقر كػس والسارق لقس بقاحد مـ الثالثة 

فالقققف طـ دمف واحب. وٓ أطؾؿ أحدًا مـ الػؼفاء يبقح دم السارق وإن 

ّٓ أكف قد يخرج طؾك مذاهب بعض الػؼفاء  تؽررت مـف السرقة مرة بعد أخرى إ

يبح دمف وهق أن يؽقن هذا مـ الؿػسديـ يف إرض يف أن لإلمام أن يجتفد  أن

يف تعزير الؿػسديـ ويبؾغ بف ما رأى كـ العؼقبة وإن زاد طؾك مؼدار الحد 

 وجاوزه وإن رأى الؼتؾ قتؾ.

بـ أكس وهذا الحديث إن كان لف أصؾ ففق  ويعزى هذا الرأي إلك مالؽ

قد أمر بؼتؾف لؿا  ملسو هيلع هللا ىلصمـ كػس الحديث أكف يميد هذا الرأي؛ وقد يدل طؾك ذلؽ 

جلء بف أول مرة ثؿ كذا يف الثاكقة والثالثة والرابعة إلك أن قتؾ يف الخامسة فؼد 
                                                                                       

 َحِديٌث  َوَهَذا»: (، وَقاَل طؼب الحديث5171، والـسائل يف ســف )(5517) يف ســف أبق داودأخرجف  (1)

ـُ  َوُمْصَعُب  ُمـَْؽرٌ  : (3535. قال إلباين يف اإلرواء )«َأْطَؾؿُ  اْلَحِديِث، َواهللُ  فِل بِاْلَؼِقيِّ  َلْقَس  َثابٍِت  ْب

 ففق هريرة أبل حديث مثؾ الؿعـك يف وهق، صريؼقف بؿجؿقع ثابت جابر رواية مـ الحديث أن والخالصة

 . تعالك اهلل شاء إن صحقح هذا طؾك
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يحتؿؾ أن يؽقن هذا رجالً مشفقرًا بالػساد مخبقرًا بالشر معؾقمًا مـ أمره أكف 

ؾف سقعقد إلك سقء فعؾف وٓ يـتفل طـف حتك يـتفل خربه ويحتؿؾ أن يؽقن ما فع

اهلل سبحاكف واصالع مـف طؾك ما سقؽقن  إن صح الحديث فنكؿا فعؾف بقحل مـ

 مـف فقؽقن معـك الحديث خاصا فقف واهلل أطؾؿ.

وقد اختؾػ الـاس يف السارق إذا سرق مرة فؼطعت يده القؿـك ثؿ سرق مرة 

 فؼطعت رجؾف القسرى.

ده بـ راهقيف إن سرق الثالثة قطعت ي فؼال مالؽ والشافعل وإسحاق

القسرى، وإن سرق الرابعة قطعت رجؾف القؿـك، وإن سرق بعد ذلؽ طزر 

 وحبس وقد حؽل مثال ذلؽ طـ قتادة.

بـ حـبؾ  بـ أبل سؾقؿان وإوزاطل وأحؿد وقال الشعبل والـخعل وحؿاد

إذا سرق قطعت يده القؿـك فنن سرق الثاكقة قطعت رجؾف القسرى فنن سرق 

 ـها«. ڤوقد روي مثؾ ذلؽ طـ طؾل  الثالثة لؿ يؼطع واستقدع السجـ،

 ايرٟ ٜكِٝ احلد ٖٛ اإلَاّ:  

 ٕن إمر إذا ترك إلك الـاس حصؾ الشر.

 أن الؼقل بؼطع إربعة إطضاء يحتاج إلك دلقؾ ققي يـفض بالؿسللة .الشاهد: 

وما أكثر السراق يف هذا الزمان يسرققن إمتعة وأكثرهؿ سرقة سراق العؼقل 

 طؼقل الؿسؾؿقـ، يف إفسادها بؽثقر مـ الؿػسدات واهلل الؿستعان.الذيـ يسرققن 
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 راملكداز ايرٟ تكطع 

 ب٘ ٜد ايطازمد

 

ـْ َطْبدِ  - 359   )َط
ِ
ـِ ُطَؿَر رضل اهَّلل َقَطَع فِل ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ الـَّبِلَّ »اهَّلل تعالك طـفؿا:  ْب

ٍـّ ِققَؿُتفُ   «(.َدَراِهؿَ َثًلَثُة  -َثَؿـُُف »َوفِل َلْػٍظ:  .(1)«ِمَج

قِػ. : هَق التُّْرُس الذي ُيتَّؼك بِف َضْرُب السَّ ـّ  الِؿَج

ـْ َطائَِشَة  - 361 َفا َسِؿَعْت َرُسقَل ڤ -)َط   : َأكَّ
ِ
ُتْؼَطُع اْلَقُد فِل »َيُؼقُل: ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

 (.(2)«ُرْبِع ِديـَاٍر َفَصاِطًدا

ـْ َطائَِشَة  - 361 ُفْؿ : »ڤ)َط َشْلُن اْلَؿْخُزوِمقَِّة الَّتِل َسَرَقْت، َأنَّ ُقَرْيًشا َأَهؿَّ

ُؿ فِقَفا َرُسقَل  ـْ ُيَؽؾِّ   َفَؼاُلقا: َم
ِ
ـْ َيْجَترُِئ َطَؾْقِف إَّٓ ُأَساَمةُ ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل ـُ  ؟ َفَؼاُلقا: َوَم ْب

  َزْيٍد ِحبُّ َرُسقلِ 
ِ
ـْ ُحُدودِ ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل َؿُف ُأَساَمُة، َفَؼاَل: َأَتْشَػُع فِل َحدٍّ ِم   َفَؽؾَّ

ِ
؟ ُثؿَّ اهَّلل

ُفْؿ َكاُكقا إَذا َسَرَق فِقِفْؿ  ـْ َقْبِؾُؽْؿ َأكَّ ـَ ِم َؿا َأْهَؾَؽ الَِّذي َقاَم َفاْخَتَطَب، َفَؼاَل: إكَّ

، َوَأْيؿُ  ِعقُػ َأَقاُمقا َطَؾْقِف اْلَحدَّ رِيُػ َتَرُكقُه، َوإَِذا َسَرَق فِقِفْؿ الضَّ : َلْق َأنَّ  الشَّ
ِ
اهَّلل

 .(3)«ٍد َسَرَقْت َلَؼَطْعُت َيَدَهاَفاصَِؿَة بِـَْت ُمَحؿَّ 

 «(.بَِؼْطِع َيِدَهاملسو هيلع هللا ىلص َكاَكْت اْمَرَأٌة َتْسَتِعقُر اْلَؿَتاَع َوَتْجَحُدُه، َفَلَمَر الـَّبِلُّ »َوفِل َلْػٍظ: 

                                                                                       

 (. 1717(، ومسؾؿ يف صحقحف )7714أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)

 (. 1715(، ومسؾؿ يف صحقحف )7717أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)

 (. 1711(، ومسؾؿ يف صحقحف )3574أخرجف البخاري يف صحقحف ) (3)
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l : 

 أي أقام حد السرقة بؼطع يد السارق إلك الرسغ.«: َقَطعَ »قْلُ: 

ٍـّ »قْلُ:   يف الؼتال.هق الرتس الذي يسترت بف «: الِؿَج

 أي ققؿتف.«: َثًلَثُة َدَراِهؿَ  -َثَؿـُُف »قْلُ: 

وهؾ معـاه أن أقؾ الحد أن يؽقن الؿسروق ثالثة دراهؿ؟ أو أن الحد ُيجرى 

فقؿـ سرق ثالثة دراهؿ فؿا فقق؟ لقس فقف هذا إٓ أن ُيحؿؾ طؾك ما يف حديث 

                     ربع ديـار.  طائشة أن الثالثة الدراهؿ تقازي 

 (: 312/ 3معالؿ الســ ) قال الخطابل 

إلك هذا وجعؾ الحد فقؿا يجب فقف الؼطع ثالثة دراهؿ، ورد وذهب مالؽ: 

 إلقفا ققؿ السرقات مؿا كاكت ذهًبا أو متاًطا أو ما كان مـ شلء.

 إن سرق ذهًبا فبؾغ ربع ديـار قطع، وإن سرق فضةبـ حـبؾ:  وقال أحؿد

قطع، وإن سرق متاًطا بؾغ ققؿتف ربع ديـار أو ثالثة كان مبؾغفا ثالثة دراهؿ 

ًٓ بالخربيـ مًعا.  دراهؿ قق

الؿذهب إول يف رد الؼقؿ إلك ربع الديـار أصح، وذلؽ إن أصؾ الـؼد قؾت: 

يف ذلؽ الزمان الدكاكقر، فجاز أن يؼقم هبا الدراهؿ، ولؿ يجز أن يؼقم الدكاكقر 

طشرة دراهؿ وزن سبعة فصرفت الدراهؿ  بالدراهؿ، ولفذا كتب يف الصؽقك قديًؿا

 اهـبالدكاكقر وحصرت هبا والدكاكقر ٓ تختؾػ فقفا اختالف الدراهؿ. 

وهبذا الحديث استدل بعض أهؾ العؾؿ طؾك أن مـ تعقـت طؾقف الزكاة أكف 

م طؾك أدكك العؿؾتقـ يف الؼقؿة، وهق الػضة لؿا فقف مـ مصالح الػؼراء.  يؼقَّ

أي مـ سرق مال محرًزا أقؾف ربع «: ُتْؼَطُع اْلَقُد فِل ُرْبِع ِديـَاٍر َفَصاِطًدا»قْلُ: 
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 ديـار وأكثره ٓ حد لف، أهنا ُتؼطع القد فقف لؽـ بشروط: 

 أن يؽقن السارق بالًغا.إول: 

 أن يؽقن طاقاًل.الثاين: 

ًٓ محرتما.الثالث:   أن يؽقن الؿسروق ما

 أو خؿر، أو آلة أغاين، ٓ ُيؼطع.فؾق سرق آلة تؾػزيقن، أو دش، 

فؾق أخذ مـ مال أبقف، أو مال أمف، أو الؿرأة أن يؽقن الؿال محرًزا، الرابع: 

تلخذ مـ مال زوجفا، أو مـ مال يجؿعفؿ الدخقل والخروج فقف، ففذا ٓ يؼطع، 

 وإكؿا يمَدب وُيزَجر طؾك هذه الػعؾة التل فعؾفا.

أما إذا لؿ يشؽق إلك السؾطان، أن يشؽق صاحب الؿال السارق الخامس: 

 السارق وإكؿا ُقبِض السارق، يمَدب بدون قطع.

 وإثباهتا يؽقن بلمريـ: أن ُتثبت السرقة، السادس: 

 اإلقرار.إول: 

 الشفادة، وتؽقن بشفادة طدلقـ.الثاين: 

ٕن الشبفة تدرأ الحدود وُيذكر أن أن ٓ يؽقن هـالؽ شبفف: السابع: 

كان طام الرمادة، وجاع الـاس رفع حد السرقة وذلؽ لؿا بـ الخطاب لؿا  طؿر

 لحؼ الـاس مـ الجقع والشدة.

ُفْؿ َشْلُن اْلَؿْخُزوِمقَِّة الَّتِل َسَرَقْت »قْلُ:   «: َأنَّ ُقَرْيًشا َأَهؿَّ

أن اإلكسان مع دياكتف وصقاكتف قد يتللؿ إذا وقع الشر يف بعض قرابتف، : فُٔ

الؿخزومقة كاكت تسرق والحدود تجرى طؾك  وخشل طؾقف مـفا، وهذه الؿرأة

الرجال و الـساء طؾك حد سقاء، حد السرقة أو الؼذف، أو الزكا، يتساوى فقف الرجال 
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 والـساء إحرار.

ُؿ فِقَفا َرُسقَل »قْلُ:  ـْ ُيَؽؾِّ   َفَؼاُلقا: َم
ِ
أي يشػع و الشػاطة يف «: ؟ ملسو هيلع هللا ىلصاهَّلل

ـْ َحاَلْت »: ملسو هيلع هللا ىلصالحدود ٓ تجقز قال الـبل  ـْ ُحُدودِ  َم  َفَؼْد  َشَػاَطُتُف ُدوَن َحدٍّ ِم
ِ
اهَّلل

 .ڤأخرجف أحؿد طـ ابـ طؿر  «اهَّللَ  َضادَّ 

فال يجقز الشػاطة يف الحدود بحاٍل، ٓ سقؿا إذا بؾغت السؾطان، أما إذا لؿ 

تبؾغ السؾطان وجرت الشػاطة بقـ الـاس يف العػق، ورد الؿظالؿ، وكحق ذلؽ فال 

 حرج.

ـْ »قْلُ:  ـُ َزْيٍد ِحبُّ َرُسقلِ  َيْجَترُِئ َطَؾْقِف إَّٓ ُأَساَمةُ َوَم   ْب
ِ
أي يجرتئ «: ملسو هيلع هللا ىلصاهَّلل

 يف الشػاطة طـده، لؽثرة معاشرتف لف.

 .ڤبـ زيد  فضقؾة ٕسامةّفُٔ: 

ٓ سقؿا يف  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ما كان طؾقف الصحابة مـ التفُقب مـ كالم رسقلّفُٔ: 

قا أن هذه الؿرأة يؽقن لفا حؽؿ مثؾ هذا الشلن لعؾؿفؿ بحرمتف، لؽـ لعؾفؿ ضـ

 خاص، أو لعؾ طـدها شبفة تؿـع إقامة الحد طؾقف.

َؿُف ُأَساَمةُ »قْلُ:   ضـًا مـف جقاز ذلؽ.«: َفَؽؾَّ

ـْ ُحُدودِ »قْلُ:  ؟ َأَتْشَػُع فِل َحدٍّ ِم
ِ
وهذا مـ باب اإلكؽار، ٓ مـ باب «: اهَّلل

 وزجٌر وإكؽار، ٕن الـبل 
ٌ

قالف  ملسو هيلع هللا ىلصاإلخبار، وإن كان ضاهره الخرب ففق هنل

مغضًبا، وقالف مـؽرا، فؾعؾف جاء معفؿ يريد أن يتؽؾؿ فؾؿا أراد أن يتؽؾؿ غضب 

 مـؽًرا طؾقف هذا الصـقع. ملسو هيلع هللا ىلصطؾقف الـبل 

فقفا اإلكؽار وإشعار الـاس بإمر الذي ٓ يجقز، «: ُثؿَّ َقاَم َفاْخَتَطَب »قْلُ: 

 ، ٕن تلخقر البقان طـ وقت الحاجة ٓ يجقز.ملسو هيلع هللا ىلصٓ سقؿا يف مثؾ حال الـبل 
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ـَ  َأْهَؾَؽ  إكََّؿا» قْلُ: ـْ  الَِّذي رِيُػ  فِقِفؿْ  َسَرَق  إَذا َكاُكقا َأكَُّفؿْ  َقبِْؾُؽؿْ  ِم  «:َتَرُكقهُ  الشَّ

زكك الشريػ  إذا زكك القضقع والػؼقر رجؿقه، وإذا كحال القفقد يف قضقة الزكا، كان

 حؿؿقه وجؾدوه.

ٕن الذيـ قبؾـا هؿ القفقد والـصارى، إذا سرق وهؽذا حؽؿفؿ يف السارق: 

لفذا ٕن الؿرأة  ملسو هيلع هللا ىلصفقفؿ الشريػ تركقه مـ أجؾ شرفف ومؽاكتف، وققل الـبل 

 الؿشػقع فقفا مخزومقة ُقَرِشقة.

طؾك الشرفاء والقضعاء، طؾك حٍد سقاء ٕن أن الحدود يجب أن ُتؼام ّفُٔ: 

 اهلل لقس فقف تػاضؾ إٓ بالتؼقى. ديـ

ِعقُػ َأَقاُمقا َطَؾْقِف اْلَحدَّ »قْلُ:  لضعػف وضعػ قبقؾتف، «: َوإَِذا َسَرَق فِقِفْؿ الضَّ

 ولؾجرأة طؾقف.

وربؿا تجدهؿ يف حؼ الشريػ يؾتؿسقن إطذار مـ َهفـا ومـ َهفـا، لعؾف 

اهلل ما تتؽرر، وأما حؼ القضقع الضعقػ، ٓبد مـ  ول مرة، وإن شاءولعؾف هذه أ

إقامة الحد، همٓء يتطاولقن، إذا ُتِرَك الحد ربؿا حصؾ الشر، وهؽذا طادة 

 اهلل السالمة. الـاس، كسلل

  َوَأْيؿُ »قْلُ: 
ِ
معـا  وسقليت ملسو هيلع هللا ىلصهذه أحد إيؿان التل كان يحؾػ هبا الـبل «: اهَّلل

 اهلل ويؿقـل باهلل. يف كتاب إيؿان، والـذور، كلكف يؼقل ويؿقـ ملسو هيلع هللا ىلصأيؿان الـبل 

دٍ »قْلُ:  ذكرها لعؾق شرففا، وطؾق مـزلتفا و ورتبتفا، «: لَْق َأنَّ َفاصَِؿَة بِـَْت ُمَحؿَّ

ٍد،  ولؼرهبا مـف، حتك يؼع القلس مـ الشػاطة يف هذا إمر، َلْق َأنَّ َفاصَِؿَة بِـَْت ُمَحؿَّ

 العالؿقـ، كؿا جاء يف الحديث، وهل مـ أحب الـاس إلقف.وهل سقدة كساء 

ًٓ محرزا قد بؾغ الـصاب لؼطعُت يدها.«: سرقت»قْلُ:   أي أخذت ما
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، ولذلؽ لؿا قال لف ذو ملسو هيلع هللا ىلصأي مطفًرا لفا بذلؽ الحد، وهذا مـ كؿال طدلف 

 ، متػؼ طؾقف.(1)«ويؾؽ! ومـ يعدل إذ لؿ أطدل؟»اطدل يا محؿد! قال: »الخقيصرة: 

 .«لؼد خبَت وخسرَت إن لؿ أطدل»ويف رواية: 

 .«خبُت وخسرُت إن لؿ أطدل»ويف رواية: 

ُيحؿؾ طؾك الؿعـك السابؼ «: َكاَكْت اْمَرَأٌة َتْسَتِعقُر اْلَؿَتاَع َوَتْجَحُدهُ »قْلُ:  

 وأما الؼطع يف الجحد وحده فال يصح إٓ أن يؽقن تعزيًرا.

 (: 318/ 3معالؿ الســ ) قال الخطابل 

اهلل  مذهب طامة أهؾ العؾؿ أن الؿستعقر إذا جحد العارية لؿ يؼطع ٕن»

 سبحاكف إكؿا أوجب الؼطع طؾك السارق وهذا خائـ لقس بسارق.

، دلقؾ طؾك سؼقط الؼطع طـف، وذهب «ٓ قطع طؾك الخائـ»ويف ققلف: 

ًٓ بظاهر الحديث. إسحاق  بـ راهقيف إلك إيجاب الؼطع طؾقف قق

 ٓ أطؾؿ شقًئا يدفعف، َيعـل حديث الؿخزومقة.ؾ: بـ حـب وقال أحؿد

وهذا الحديث مختصر ولقس مستؼصك لػظف وسقاقف وإكؿا قطعت قؾت: 

اهلل الذي رواه أبق  الؿخزومقة ٕهنا سرقت وذلؽ بقـ يف حديث طائشة رحؿفا

 داود يف باب قبؾ هذا.

 ڤبـ الؾقث طـ ابـ شفاب طـ طروة طـ طائشة  حدثـا قتقبةقال أبق داود: 

أن قريًشا أهؿفؿ شلن الؿرأة الؿخزومقة التل سرقت فؼالقا مـ يؽؾؿ فقفا 

 فذكر الؼصة. ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسقل

ققلفا أهؿفؿ شلن الؿرأة الؿخزومقة التل سرقت يػصح بالسرقة ويصرح 
                                                                                       

ـ حديث أبل سعقد الخدري (1775(، ومسؾؿ يف صحقحف )3717أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)  . ڤ، م
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والجحد  بذكرها ويثبت أهنا سبب الؼطع ٓ جحد العارية وإكؿا ذكرت آستعارة

يف هذه الؼصة تعريًػا لفا بخاص صػتفا إذ كاكت كثقرة آستعارة حتك طرفت 

ّٓ أهنا لؿا استؿر هبا هذا الصـع ترقت إلك  بذلؽ كؿا طرفت بلهنا مخزومقة إ

 بؼطعفا. ملسو هيلع هللا ىلصالسرقة وتجرأت حقث سرقت فلمر الـبل 

سرقت قطقػة »هذا الخرب قال:  ملسو هيلع هللا ىلصبـ إسقد طـ الـبل  وقد روى مسعقد

 «.ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  مـ بقت رسقل

مـ رواية الؾقث طـ ابـ  ڤ -وبقان هذا الحديث يف حديث طائشة قؾت: 

قال إكؿا هؾؽ مـ كان قبؾؽؿ بلكف  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  شفاب طـ طروة طـ طائشة أن رسقل

إذا سرق فقفؿ الشريػ تركقه وإذا سرق فقفؿ الضعقػ أقامقا طؾقف الحد 

 سرقت لؼطعت يدها. ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  أن فاصؿة بـت رسقلاهلل لق  وايؿ

أفال تراه يتؿثؾ بالسرقة ويذكرها مرة بعد أخرى ويف ذلؽ بقان لؿا قؾـاه 

وإكؿا خال بعض الروايات طـ ذكر السرقة ٕن الؼصد إكؿا كان يف سقاق هذا 

الحديث إلك إبطال الشػاطة يف الحدود والتغؾقظ لؿـ رام تعطقؾفا ولؿ يؼع 

كر السرقة وبقان حؽؿفا وما يجب طؾك السارق مـ الؼطع إذ كان ذلؽ العـاية بذ

مـ الؼطع إذ كان ذلؽ مـ العؾؿ الؿشفقر الؿستػقض يف الخاص والعام وقد أتك 

ما يجب طؾك السارق مـ الؼطع إذ كان أتك الؽتاب طؾك بقاكف فؾؿ يضر ترك 

 اهـ«. ذكره والسؽقت طـف هفـا واهلل أطؾؿ

 «: ِبَؼْطِع َيِدَها ملسو هيلع هللا ىلصبِلُّ َفَلَمَر الـَّ »قْلُ: 

طؾك ما تؼدم أهنا تؼطع مـ الرسغ، وفقف تقكقؾ اإلمام لؿـ يؼقم بالحدود، بدٓ 

ر أن الؿحدود مات مـ الؼطع، ٓ ضؿان فقف إٓ إذا فرط يف حؿس القد  طـف، ولق ُقدِّ
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 كلن ُتِرك بدون طالج حتك مات، فقجب أن يمدى مـ بقت مال الؿسؾؿقـ.

ُيؼطع ثؿ تقضع القد يف الزيت الحار، حتك تتغؾؼ إوردة، أو لؽـ بؿجرد أن 

ر ومات بعدها  يستخدم بعض العالجات التل تمدي إلك تجؾط الدم، ولق ُقدِّ

 بسبب التفابات أو شلء لقس طؾقف شلء.

ر بؾ يؼام طؾقف الحد وهق  وهؾ يخدر حقـ إقامة الحد، الذي يظفر أكف ٓ ُيخدَّ

 طؾك حالف التل هق طؾقفا.

ر الؼاتؾ حتك ٓ يشعر بالؼتؾ، ومع ذلؽٕ يسؿعقكف  كف لق ققؾ هبذا لؼالقا ُكخدَّ

 الحؽؿ ويلمروكف بصالة ركعتقـ، ثؿ يؼقم طؾقف مـػذ الؼصاص فقؼتؾف.

دلقؾ طؾك أن مـ مؼاصد الحدود حػظ الؿال، وقد تؼدم أن مـ والحديث فقف: 

 ب العالؿقـ.مؼاصد الحدود الحػاظ طؾك الضروريات الخؿس، والحؿد هلل ر
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 رباب حد ارتُسد

 

ُِِس]  [َباُب َحدِّ اِيَد

l : 

 ما خامر العؼؾ.الخؿر: 

ٕكف شراب يجؿع فقف طدة أصعؿة حتك يتخؿر بسبب وسؿقت بذلؽ: 

 الحرارة وكحقها.

 مـ خؿسة أشقاء:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  وكان الخؿر طؾك طفد رسقل

 العـبة والتؿرة، والشعقر، والزبقب، والعسؾ.

 الخؿر، وغالب شراهبؿ البسر والتؿر.اهلل  وحرم

 وقد تدرج الحؽؿ الشرطل يف الخؿر طؾك أحقال: 

أكف ذكر أن فقفا مـافع لؾـاس وإثؿ، ومع ذلؽ أثؿف أكثر مـ الحال إول: 

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ﴿كػعف، كالتزهقد فقف: 

 .[311]البؼرة:  ﴾ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ

ڻ ﴿حال السؽر، قال تعالك:  أكف هنك تعالك طـ غشقان الصالة يفالثاين: 

 .[53]الـساء:  ﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿التحريؿ الؿمبد، قال تعالك: الثالث: 

 .[17]الؿائدة:  ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

 ڤوكان تحريؿ الخؿر حقـ كزلت خقاتؿ سقرة البؼرة قالت طائشة 
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  سقرِة البؼرِة يف مـ أياُت  كزَلِت  لؿا
ُّ

با، خَرج الـبل إلك الؿسجِد  ملسو هيلع هللا ىلصالرِّ

م تِجاَرَة الَخؿرِ  َـّ طؾك الـاِس، ثؿ حرَّ  ، متػؼ طؾقف.(1)«فؼَرَأه

اهَّللَ تعالك يعرُض بالخؿرِ،  يا أيفا الـاُس! إنَّ »قبؾفا:  ملسو هيلع هللا ىلصوكان قد قال 

 (2)«طـَده مـفا شٌلء فؾقبْعُف ولقـتػع بفِ  كان اهَّللَ سُقـزُل فقفا أمًرا، فؿـ ولعؾ

 .ڤأخرجف مسؾؿ طـ أبل سعقد الخدري 

اهلل  اهلل تجارة الخؿر مـع بقعف فػل حديث ابـ طباس فؼال لف رسقل فؾؿا حرم

  أنْ  رجاًل أرادَ  أنَّ : »ملسو هيلع هللا ىلص
ُّ

 راِوَيَة َخِؿٍر، فلخربَُه الـبل
ِّ

َمفا، فؼال  أنَّ  ُيْفِدَي لِؾـبل اهلَل حرَّ

 :
ُّ

مَ الذي  إِنَّ الرجُؾ: أفال أبقُعفا؟ فؼال الـبل َم بقَْعفا ُشْربَفا حرَّ  أخرجاه. (3)«حرَّ

: ملسو هيلع هللا ىلصقال الرسقل  -وقد تؼدم  -َوفِل فتح مؽة، كؿا يف حديث جابر 

م: بقَع الخؿرِ، والَؿقتِة، والخـزيرِ، وإصـامِ  اهَّللَ  إنَّ »  .(4)«حرَّ

لعـ يف الخؿر طشرة، طاصرها ومعتصرها  ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل »َوفِل حديث أكس: 

رواه  (5)«وبائعفا ومبتاطفا وحامؾفا والؿحؿقلة إلقف وشارهبا وساققفا وآكؾ ثؿـفا

 الرتمذي.

خؿٌر،  مسؽرٍ  كؾُّ »: ملسو هيلع هللا ىلصما أسؽر كثقره فؼؾقؾف حرام، كؿا قالف ضابط الخؿر: 

 .(6)«كؾُّ مسؽرٍ حرامٌ  و
                                                                                       

 (. 1471(، ومسؾؿ يف صحقحف )541أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)

 . ڤ، مـ حديث أبل سعقد الخدري (1471أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (2)

 (. 1471أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (3)

 (. 1411(، ومسؾؿ يف صحقحف )3337أخرجف البخاري يف صحقحف ) (4)

(، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل 3311، وابـ ماجف )(1314يف ســف ) الرتمذيأخرجف أبق  (5)

 هق حديث حسـ. : (، وقال فقف71برقؿ ) 

  .ڤ، مـ حديث ابـ طؿر (3773أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (6)
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، »قال:  ڤ بـ طبداهلل وطـ جابر ـِ ـَ القؿ أنَّ رجاًل مِـ َجقشاَن، وَجقشاُن م

  قدَم فسلَل رسقَل 
ِ
رِة يؼاُل َلُف الِؿزُر، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ـَ الذُّ  طـ شراٍب َيشربقكَُف بلرِضِفؿ، م

 
ُّ

  ؟، قاَل: كَعؿ، قاَل رسقُل أُمسؽٌِر هقَ : ملسو هيلع هللا ىلصفؼاَل الـَّبل
ِ
، (1)«حرامٌ  كؾُّ مسؽرٍ : ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

 أخرجف البخاري ومسؾؿ.

 .(2)«خؿٌر، وكؾُّ خؿرٍ حرامٌ  ُمسؽِرٍ  كؾُّ »: ملسو هيلع هللا ىلصوققلف 

 ففذا الحديث قاطدة طظقؿة.

 ضبب تط١ُٝ اخلُس بأّ اخلبا٥ح:  

 وسؿل الخؿر بلم الخبائث؛ لؽثرة إفساده لؾؿجتؿعات وإفراد.

 جربيؾ قال الؾبـ، فاختار والخؿر الؾبـ بقـ بف أسري لقؾة ملسو هيلع هللا ىلص الـبل ُخقر وقد

: «تَُؽ  غَقت الخؿرَ  أخذَت  لق إكََّؽ  أما  .ڤ هريرة أبل طـ طؾقف متػؼ ،(3)«أُمَّ

الؾبـ الدال طؾك سالمة الػطرة، والـؼاء،  ملسو هيلع هللا ىلصففذه أمة فطرة اختار الـبل 

 والعؾؿ يف الؿـام، ولف طدة أوجف يف التعبقر وغقره.

 فالحؿد هلل الذي مـ طؾك هذه إمة بلسباب السالمة مـ الشرور وأثام.

جؾد يف الخؿر طؾك ما يليت وهذا دلقؾ طؾك  ملسو هيلع هللا ىلصوقد جاءت إدلة بلن الـبل 

 أكف كبقرة مـ كبائر الذكقب.

وقد تؼدم الؽالم طؾك فساده يف مقصـ سابؼ فال كعقد الؽالم وسقليت الؽالم 

 طؾك أكقاطف يف باب إشربة.
                                                                                       

(، مـ حديث أبل مقسك 1733، ومسؾؿ يف صحقحف )(5355يف صحقحف ) البخاريأخرجف  (1)

 (. 3773أخرجف مسؾؿ ) ڤ، وحديث جابر ڤإشعري 

 . ڤ، مـ حديث طبد اهلل بـ طؿر بـ الخطاب (3773أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (2)

 (. 171صحقحف )(، ومسؾؿ يف 3315أخرجف البخاري يف صحقحف ) (3)
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 رَكداز ادتًد يف ارتُسد

 

ـْ َأَكسِ  - 362 ـِ َمالٍِؽ  )َط ُأتَِل برُجٍؾ شرَب الخؿَر، فلمَر ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ الـَّبلَّ : »ڤْب

ـِ كحًقا ِمـ أربعقـ ثؿَّ صـَع أبق بَْؽٍر  ا مثَؾ ذلَِؽ، ڤبِِف فُضرَِب بجريدتق كاَن  فؾؿَّ

ـِ  استشاَر الـَّاَس، فؼاَل طبُد  ڤطؿُر  حؿ ـُ  الرَّ ـَ  ڤطقٍف  ب يا أمقَر الؿممـق

 (.(1)«الحدوِد َثؿاكقَن فػعَؾ ذلَِؽ فقف أخػُّ 

l : 

 .لبقان الحد يف الخؿر: احلدٓث  ساق املصيف

 أكف جؾد بالجريد والـعال، وُجؾد يف طفده بالثقب. ملسو هيلع هللا ىلصفؼد جاء طـ الـبل 

وقد اختؾػ العؾؿاء بسبب هذا هؾ يشرتط يف جؾد الخؿر استخدام السقط 

 أم ٓ يشرتط؟

فذهب بعضفؿ إلك اشرتاصف وهؿ قؾقؾ وقالقا: ويؽقن السقط غقر رصب 

 وغقر هش.

والجؿفقر: طؾك أكف يجؾد يف الخؿر بالجريد والـعال وإياد والثقب، إكؿا 

 هق لزجره وتلديبف

 «.باب الضرب بالجريد والـعال»: قال اإلمام البخاري 

ْرِب بِاْلَجِريِد َوالـَِّعاِل(.: قال الحافظ ابـ حجر   )َقْقُلُف َباُب الضَّ
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َٓ ُيْشَتَرُط اْلَجْؾُد َوَقِد اْخُتؾَِػ فِل  َأْي فِل ُشْرِب اْلَخْؿِر َوَأَشاَر بَِذلَِؽ إَِلك َأكَُّف 

ْقِط  َفا َيُجقُز اْلَجْؾُد بِالسَّ افِِعقَِّة َأَصحُّ  َأْوُجٌف ِطـَْد الشَّ
َ

َذلَِؽ َطَؾك َثاَلَثِة َأْقَقاٍل َوِهل

ْرِب  ْقتَِصاُر َطَؾك الضَّ
ِ

ـُ اْلَجْؾُد  َوَيُجقُز آ َْيِدي َوالـَِّعاِل َوالثَِّقاِب َثاكِقَفا َيَتَعقَّ ْٕ بِا

 
ِّ

اِجِح َأكَُّف ُفِعَؾ فِل َطْفِد الـَّبِل ُة الرَّ ْرُب َوُحجَّ ـُ الضَّ َوَلْؿ َيْثُبْت َكْسُخُف  ملسو هيلع هللا ىلصَثالُِثَفا َيَتَعقَّ

َحاَبِة َفَدلَّ َطَؾك َجَقاِزِه َوُحجَّ   َقاَل فِل َواْلَجْؾُد فِل َطْفِد الصَّ
َّ

افِِعل َخِر َأنَّ الشَّ ْٔ ُة ا

ـَ َما إَِذا َزاَد  ى َبْقـَُف َوَبْق َيُة َفَسقَّ ْقِط َفَؿاَت َوَجَبِت الدِّ ُمِّ َلْق َأَقاَم َطَؾْقِف اْلَحدَّ بِالسَّ ْٕ ا

َح َأُبق الطَّقِِّب َومَ  ْقِط َوَصرَّ ْرُب بَِغْقِر السَّ َْصَؾ الضَّ ْٕ َٓ َفَدلَّ َطَؾك َأنَّ ا ـْ َتبَِعُف بَِلكَُّف 

ْقِط َواْحَتجَّ بَِلكَُّف إِْجَؿاُع  ـِ السَّ ـٌ بَِتْعقِق َح اْلَؼاِضل ُحَسْق ْقِط َوَصرَّ َحابَِة َيُجقُز بِالسَّ الصَّ

ِل بِنِْجَؿاعِ  َٓ ْستِْد
ِ

ـْ فِل آ
ـِ الـَّصِّ فِل اْلَؼَضاِء َما ُيَقافُِؼُف َوَلؽِ َحابَِة َكَظٌر  َوكََؼَؾ َط الصَّ

ْكتَِػاِء بِاْلَجِريِد َوالـَِّعاِل َوَأْصَراِف 
ِ

َفَؼْد َقاَل الـََّقِويُّ فِل َشْرِح ُمْسؾٍِؿ َأْجَؿُعقا َطَؾك آ

ـْ َقاَل ُهَق َشْرٌط َوُهَق َغَؾٌط ُمـَابٌِذ  ْقِط َوَشذَّ َم ََصحُّ َجَقاُزُه بِالسَّ ْٕ الثِّقَاِب ُثؿَّ َقاَل َوا

ِحقَحِة  ـَ لِْْلََحاِديِث الصَّ دِي ْقَط لِْؾُؿتََؿرِّ ـَ السَّ ـَ َفَعقَّ ِري َط بَْعُض اْلُؿتََلخِّ ُقْؾُت َوَتَقسَّ

ـْ َطَداُهْؿ بَِحَسِب َما َيؾِقُؼ هبؿ َعَػاِء َوَم  اه«. َوَأْصَراَف الثِّقَاِب َوالـَِّعاَل لِؾضُّ

ـْ ُطَؿرَ  ـِ الَخطَّاِب  وَط  ڤْب
ِّ

،  َكاَن اْسُؿُف َطْبدَ  ملسو هيلع هللا ىلص، َأنَّ َرُجاًل َطَؾك َطْفِد الـَّبِل
ِ
اهلل

ُب ِحَؿاًرا، َوَكاَن ُيْضِحُؽ َرُسقَل    َوَكاَن ُيَؾؼَّ
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ُّ
َقْد َجَؾَدُه فِل  ملسو هيلع هللا ىلص، َوَكاَن الـَّبِل

ـَ الَؼْقِم:
 بِِف َيْقًما َفَلَمَر بِِف َفُجؾَِد، َفَؼاَل َرُجٌؾ مِ

َ
َراِب، َفُلتِل َما الؾَُّفؿَّ الَعـُْف، َما َأْكَثَر  الشَّ

 
ُّ

ُف ُيِحبُّ »: ملسو هيلع هللا ىلصُيْمَتك بِِف؟ َفَؼاَل الـَّبِل  َما َطِؾْؿُت إِكَّ
ِ
 .(1)«اهَّللَ َوَرُسقلَفُ  َٓ َتْؾَعـُقُه، َفَقاهَّلل

 جؾد بالجريد والـعال، وأكف جؾد بـحق أربعقـ. ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل وبسبب هذه الرواية: 

 بف.الخؿر لقس لحده مؼدار، وإكؿا هق تعزير يعزر قال بعض العؾؿاء: 
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 «.جؾد بجريدتقـ ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل »: -كؿا يف بعض الروايات  -وقال بعضفؿ 

 .ڤ جؾد بالجريدتقـ أربعقـ فؽاكت ثؿاكقـ، وهق اختقار طؿرقالقا: 

 بالجريد والـعال بغقر مؼدار، كؾ مـ ملسو هيلع هللا ىلصوالذي يظفر أكف جؾد يف طفد الـبل 

جؾد  بحقث أكفطـده، وجؾد أربعقـ وهذا بؿؼدار؛ كلكف خصص إلقامة الحد جالد 

بـ أبل صالب أربعقـ  أربعقـ جؾدة، وهؽذا جؾد أبق بؽر أربعقـ جؾدة، وجؾد طؾل

بـ الخطاب فجؾد ثؿاكقـ والسبب يف ذلؽ؛ أكف رأى الـاس قد  جؾدة، وأما طؿر

 أكثروا شربف يف بعض البقادي فلراد أن يؽقن زاجًرا لفؿ وهذا كالتعزير.

ـِ  استشاَر الـَّاس، فؼاَل طبُد »قْلُ:  حؿ ـُ  الرَّ ـَ  ڤطقٍف  ب يا أمقَر الؿممـق

 «.الحدوِد َثؿاكقنَ  أخػُّ 

بـ أبل صالب، وٓ يؿـع أن تؽقن اإلشارة قد  أن الذي أشار طؾقف طؾلوققؾ: 

 جاءت مـ أكثر مـ واحد.

 حهِ ايكتٌ يف اخلُس:  

فؼال الرتمذي بلكف مـسقخ وهق مـ إحاديث التل لؿ يعؿؾ بف فقؿا ذكر 

فاجؾدوُه  َشِرَب  فنن فاجِؾدوه مـ شِرَب »يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصالرتمذي وغقره؛ ٕن الـبل 

ابعَة فاقتؾقه فنن َشِرَب فاجِؾدوه، فنن  .ڤطـ أبل هريرة ، (1)«شرَِب الرَّ

 :  قال أبق طبدالرحؿـ القادطل

بـ بشقر التل يف الصحقح.،  بدلقؾ قصة الـعقؿان وهق مـسقخ يف الؼتؾ

قال فقف: هذا حديث صحقح طؾك شرط الشقخقـ، جرير  ڤوحديث ابـ طؿر 

 الحؿقد، و مغقرة هق ابـ مؼسؿ. هق ابـ طبد
                                                                                       

(، إحاديث يف الصحقح الؿسـد لؾقادطل 4771، والـسائل )(1555يف ســف )الرتمذي أخرجف  (1)
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بلن هذا الحديث مـسقخ كؿا يف قصة الـعقؿان الذي تؼدم، ولػظف وققؾ: 

 أكثر ما بف.

ـُ  ـُ  فػل صحقح مسؾؿ طـ ُحَضْق اْلُؿـِْذِر َأُبق َساَساَن، َقاَل: َشِفْدُت ْب

، ُثؿَّ َقاَل: َأِزيُدُكْؿ، َفَشِفَد  ُطْثَؿانَ  ـِ ْبَح َرْكَعَتْق  بِاْلَقلِقِد َقْد َصؾَّك الصُّ
َ

اَن َوُأتِل ـَ َطػَّ ْب

َيَتَؼقَُّل، َفَؼاَل  َطَؾْقِف َرُجاَلِن َأَحُدُهَؿا ُحْؿَراُن َأكَُّف َشِرَب اْلَخْؿَر، َوَشِفَد آَخُر َأكَُّف َرآهُ 

: ُقْؿ َيا 
ٌّ

، ُقْؿ َفاْجؾِْدُه، َفَؼاَل َطؾِل
ُّ

ُطْثَؿاُن: إِكَُّف َلْؿ َيَتَؼقَّْل َحتَّك َشِرَبَفا، َفَؼاَل: َيا َطؾِل

َها، َفَؽَلكَُّف َوَجَد َطَؾْقِف، َفَؼا ـْ َتَقلَّك َقارَّ َها َم : َولِّ َحارَّ ـُ ـُ َفاْجؾِْدُه، َفَؼاَل اْلَحَس َل: َحَس

  َيا َطْبدَ 
ِ
، َفَؼاَل:  اهلل ـَ  َيُعدُّ َحتَّك َبَؾَغ َأْرَبِعق

ٌّ
ـَ َجْعَػٍر ُقْؿ َفاْجؾِْدُه، َفَجَؾَدُه َوَطؾِل ْب

 »َأْمِسْؽ، ُثؿَّ َقاَل: 
ُّ

ـَ  ملسو هيلع هللا ىلصَجَؾَد الـَّبِل ، «َأْرَبِعق ـَ ، َوُطَؿُر َثَؿاكِق ـَ ، َوَجَؾَد َأُبق َبْؽٍر َأْرَبِعق

 َوُكؾٌّ ُسـٌَّة، َوَهذَ »
َّ

 .(1)«ا َأَحبُّ إَِلل

ـْ َشْلِن الَقلِقدِ »ويف صحقح البخاري حديث وفقف: 
ا َما َذَكْرَت مِ ـِ ُطْؼَبَة،  َفَلمَّ ْب

ـَ َجْؾَدًة، َوَأَمَر َطؾِقًّا َأْن  َفَسـَْلُخُذ فِقِف إِْن َشاءَ  ، َقاَل: َفَجَؾَد الَقلِقَد َأْرَبِعق اهلُل بِالَحؼِّ

 .(2)«َيْجؾُِدهُ َيْجؾَِدُه، َوَكاَن ُهَق 

، «كؾ سـة» ڤبـ ابل صالب  واستدل بعض أهؾ العؾؿ طؾك أن ققل طؾل

 بسـتل طؾقؽؿ»: ملسو هيلع هللا ىلص، باإلضافة إلك ققل الـبل ڤ دلقؾ طؾك سـقة ققل الصحابل

قا طؾقفا بالـََّقاِجِذ، ُؽقا بفا، وَطضُّ ـْ َبْعِدي، َتَؿسَّ ـَ ِم ـَ الَؿْفِديْق اِشِدي  وُسـَِّة الُخَؾَػاِء الرَّ

 .«وإيَّاُكؿ وُمْحَدَثاِت إمقرِ 

: ويجاب طـ كقن جعؾف طؿر ثؿاكقـ: أن ثؿاكقـ جؾدة ڤسبب جؾد طؿر 

كان يرى أن الحد إكؿا هق تعزير، والتعزير إلك اإلمام إن شاء خػػف،  ڤطؿر 
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 .ملسو هيلع هللا ىلص -وإن شاء زوده، ولقس معـك ذلؽ تؼديؿ فعؾ طؿر طؾك فعؾ الـبل 

قال  قد، أكف قاسف طؾك حد الؼذف، ولذلؽلؿ ير التؼق ڤوالدلقؾ طؾك أن طؿر 

بـ طقف أخػ الحدود ثؿاكقـ، كلكف يرون أن حد الخؿر لقس بحد  طبدالرحؿـ

گ  ڑ ڑ ک ک ک ک﴿وإكؿا هق تعزير فؼاسف طؾك الؼذف قال تعالك: 

 .[5]الـقر:  ﴾گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ

، ڤ، وكان طؿر ڤبـ طقف  وهذا الحديث يدل طؾك فؼف طبدالرحؿـ

يستشقره كثقًرا فؼد استشاَره بشلن الشام حقـ وقع فقفا الطاطقن، قال: يا أمقر 

 تدخؾقها فًل ولستؿ بفا بلرضٍ  سؿعتؿ بفِ  إذا»يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصالؿممـقـ إين سؿعت الـبل 

بـ  الرحؿـ ، متػؼ طؾقف طـ طبد(1)«مـفا تخرجقا فراًرا فًل وأكتؿ فقفا وقع وإذا

 .ڤطقف 

 الزهري مـ الؿبشريـ بالجـة، وهق قرشل.«: ڤبـ طقف  الرحؿـ طبد»قْلُ: 

 تلديب أهؾ الؿعاصل والشر.ّفُٔ: 

 زجرهؿ طـ هذا الصـقع الؼبقح.ّفُٔ: 

حرص اإلسالم طؾك سالمة العؼقل مـ اغتقال الخؿقر لفا، ولق لؿ ّفُٔ: 

كقا، ثؿَّ لؿ يُتْب مـفا،  الخؿَر يف شِرَب  َمـ»يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصيؽـ إٓ أن الـبل  الدُّ

 .(2)«أِخَرة يف ُحرَِمفا

فنن خؿر الدكقا مسؽر ويذهب وخؿر أخرة يختؾػ طـ خؿر الدكقا: 

ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ﴿: اهلل  العؼؾ، ورائحتف كريفة بقـؿا خؿر أخرة قال
                                                                                       

 (. 3311(، ومسؾؿ يف صحقحف )4731أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)

 (. 3773(، ومسؾؿ يف صحقحف )4474أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)
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 .[57]الصافات:  ﴾ی

أن ٓ يحرمـا مـ الجـة ومؿا  اهلل  كسلل -ويف الجـة أهنار مـ خؿر 

 .-فقفا مـ الـعقؿ الؿؼقؿ 
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 ال جيًد فٛم عػس٠ »رحدٜح: 

 د...«اهلل أضٛاط إال يف حد َٔ حدٚد

 

ـْ َأبِل ُبْرَدَة َهاكِئِ  - 363 ـِ كَِقاٍر اْلَبَؾِقيِّ  )َط ُف َسِؿَع َرُسقَل ڤْب   : َأكَّ
ِ
ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

ـْ ُحُدودِ »َيُؼقُل:    ٓ ُيْجَؾُد َفْقَق َطَشَرِة َأْسَقاٍط إَّٓ فِل َحدٍّ ِم
ِ
 (.(1)«اهَّلل

l : 

 ساق املصيف احلدٓث لبٔاٌ القْل يف التعزٓز.

بـ  بـ طبقد هق ابـ طؿرو«: بـ كقار البؾقي طـ أبل بردة هاكئ»قْلُ: 

بـ طازب، وساق الحديث  بـ دهؿان حؾقػ إكصار خال الرباء كالب

 الؿصـػ لبقان الؼقل يف التعزير.

لؾرجؾ أن وهذا حديث طظقؿ استدل بف بعض أهؾ العؾؿ طؾك أن ٓ يجقز 

يضرب ضرب تلديب أكثر مـ طشر؛ ٕن ما فقق العشر ٓ يؽقن إٓ يف حد مـ 

 اهلل. حدودِ 

 أن الضرب غقر مراد لذاتف وإكؿا يراد لغقره ففق لؾزجر والتلديب.ويف هذا الحديث: 

ن ذلؽ أوقع يف كػقسفؿ. ملسو هيلع هللا ىلصوالـبل   أمر أن يعؾؼ السقط حقث يراه أهؾ البقت؛ٕ 

 والـاس يف هذا الباب ثًلثة أصـاف: 

 صـػ ٓ يمدب بالؿرة. - ١

أحُدكؿ  َيْضرُِب  َطًَلمَ »: ملسو هيلع هللا ىلصوصـػ يضرب ضرًبا مربًحا كؿا قال الـبل  - ٢
                                                                                       

 (. 1771(، ومسؾؿ يف صحقحف )7151أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)
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، فربؿا كسر وهشؿ وسقد وحؿر، كؿا يف قصة ذلؽ الرجؾ «َضْرَب الَعْبدِ  امرأَتف

 .ملسو هيلع هللا ىلصأكف ضرب زوجتف حتك أخضر جؾدها وجاءت تشؽقه إلك الـبل 

وصـػ يستخدم الضرب كتلديب يف وقت الحاجة بؿؼدار محدد،  - ٣

 يزجر بف الذي فعؾ ما يقجب الضرب طـ فعؾف.

 (: 341/ 3يف معالؿ الســ ) قال الخطابل 

قد اختؾػت أقاويؾ العؾؿاء يف مؼدار التعزير ويشبف أن يؽقن السبب يف 

إجرام فزادوا اختالف مؼاديره طـدهؿ ما رواه مـ اختالف مؼادير الجـايات و

 يف إدب وكؼصقا مـف طؾك حسب ذلؽ.

بـ حـبؾ يؼقل لؾرجؾ أن يضرب طبده طؾك ترك الصالة وطؾك  وكان أحؿد

 بـ راهقيف. الؿعصقة فال يضرب فقق طشر جؾدات، وكذلؽ قال إسحاق

 التعزير ما بقـ سقط إلك ثالثقـ.وكان الشعبل يؼقل: 

 ٓ يبؾغ بعؼقبتف أربعقـ.وقال الشافعل: 

 بـ الحسـ. وكذلؽ قال أبق حـقػة ومحؿد

التعزير طؾك قدر طظؿ الذكب وصغره طؾك قدر ما يرى وقال أبق يقسػ: 

 الحاكؿ مـ احتؿال الؿضروب فقؿا بقـف وبقـ أقؾ مـ ثؿاكقـ.

 وطـ ابـ أبل لقؾك إلك خؿسة وسبعقـ سقًصا.

التعزير طؾك قدر الجرم فنن كان جرمف أطظؿ مـ بـ أكس:  وقال مالؽ

 ؼذف ضرب مائة أو أكثر.ال

: التعزير طؾك قدر الجـاية وتسرع الػاطؾ يف الشر وطؾك ما وقال أبق ثقر

يؽقن أكؽؾ وأبؾغ يف إدب وإن جاوز التعزير الحد إذا كان الجرم طظقًؿا مثؾ أن 

يؼتؾ الرجؾ طبده أو يؼطع مـف شقئا أو يعاقبف طؼقبة يسرف فقفا فقؽقن العؼقبة 



 
182 

 

  5/جإفــادة ذوي األفهـــام بشسح عمدة األحكام

 

. فقف طؾك قدر ذلؽ وما ًٓ  يراه اإلمام إذا كان ملمقًكا طد

 وقال بعضفؿ: ٓ يبؾغ بإدب طشريـ ٕهنا أقؾ الحدود وذلؽ أن

 يضرب يف شرب الخؿر طشرون. العبد

وقد تلول بعض أصحاب الشافعل ققلف يف جقاز الزيادة طؾك الجؾدات 

العشر إلك ما دون إربعقـ أهنا ٓ تزداد بإسقاط ولؽـ بإيدي والـعال 

 اهـ«. الثقاب وكحقها طؾك ما يراه اإلمامو

فباب التعزير واسع، وشلكف إلك اإلمام، إن شاء أن يضرب، وإن شاء أن 

يؼتؾ، وإن شاء أن يحبس، وإن شاء أن يمدب بالؿال، بؿا يراه فقف مصؾحة لفذا 

 الؿذكب والعاصل.

فنن الـاس يتػاوتقن يف معاصقفؿ وإجرامفؿ وكػقرهؿ فقـبغل لقلل أمر 

 حتك تذهب الجريؿة أو تخػ. اهلل  سؾؿقـ أن يؼقؿ شرعالؿ

 فنن الحؽقمات أربع أكقاع: 

وهذه أكؿؾ حؽقمة فقف ققة القازع السؾطاين، والقازع اإليؿاين، إول: 

 يف شموهنؿ. اهلل  الحؽقمات، حقث يؽقن ولل إمر حازمًا والـاس يراقبقن

وهذه أن يؽقن القازع السؾطاين ققي، والقازع اإليؿاين ضعقػ، الثاين: 

أدبف القازع السؾطاين  اهلل  الؿرتبة الثاكقة؛ ٕن مـ سقلت كػسف أن يعصل

 وزجره طـ شره.

بحقث أن أن يؽقن القازع اإليؿاين ققي والقازع السؾطاين ضعقػ، الثالث: 

اإليؿان، وأما السؾطان فال الـاس يـزجرون طـ الباصؾ؛ بسبب ما طـدهؿ مـ 

 يبالل بنقامة حد وٓ زجر أحًدا.

وهذا مـ أسقء البؾدان إذ ضعػ القازع اإليؿاين والقازع السؾطاين، الرابع: 
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ضعػ إيؿاهنؿ وضعػ سؾطاهنؿ حقث يؽثر الشر؛ بسبب قؾة الخقر يف الـاس، 

 وبسبب ضعػ الزاجر السؾطاين.

 شرحف طؾك إصقل الثالثة. يف ذكر هذا الرتتقب الشقخ ابـ طثقؿقـ 

 ولق أن أولقاء إمقر أقامقا الحدود لرأيتؿ الخقر العظقؿ ٕمقر: 

 : ًٓ  إحقاء الشعقرة.أو

يؼؾ الشر والػساد، مـ زكك جؾد، ومـ شرب جؾد، ومـ سرق قطع، الثاين: 

ومـ قتؾ قتؾ إن كان قتؾف طؿًدا، ومـ تعدى طؾك الـاس بالضرب أو غقر ذلؽ 

 ﴾ک ک ک ک گ گ گ گ ڳڳ﴿اقتصقا بـحق ما تعدى بف 
 .[115]البؼرة: 

اهلل الؿستعان كحـ يف آخر الزمان وكؾؿا قرب العفد مـ العفد الـبقي  لؽـ

إلسالم أققى وكؾؿا بعد ضعػ ققة اإلسالم إٓ ما كان يف زمـف كزول كان ا

 طقسك الؿفدي طؾقفؿا السالم.

حقث يؼقى اإلسالم ققة حتك يؽسر الصؾقب وكذلؽ يؼتؾ الخـزير وٓ 

يبؼك إٓ حؽؿ اإلسالم، لؽـ سرطان ما يـؼضل ذلؽ الزمان ويعقد الـاس الك 

وهبذا كؽقن قد اكتفقـا مـ  -والعافقة اهلل السالمة  كسلل -طبادة المت والعزى 

 هذا الباب واهلل الؿستعان.

 والحؿد هلل رب العالؿقـ
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 داألميإ ٚايٓرٚز رنتاب

 
 (1)[نتاب األميإ ٚايٓرٚز]

l : 
 كتاب إيؿان والـذور

 جؿع يؿقـ، وهق ملخقذ مـ لػظ القؿقـ، فنهنؿ كاكقا يتلكدون بف.إيؿان: 

 طؾك أن يػعؾ أو ٓ يػعؾ، أو قد فعؾ، أو لؿ يػعؾ.وهق الحؾػ بؿعظؿ، 

 وإيؿان مـ حقث هل تـؼسؿ إلك: 

 وتؽقن يف أمر الؿستؼبؾ.يؿقـ إكشاء،  - 1

 وتؽقن يف أمر قد مضك.ويؿقـ إخبار،  - 2

 فقؿقـ اإلكشاء: 

 هل التل يؾحؼفا إحؽام مـ حقث التؽػقر وطدمف.

 وأما يؿقـ اإلخبار: 

 كؿا قال، وإن كان كاذًبا ففل يؿقـ غؿقس.فنن كان صادًقا ففق 

اهلل  ، معـاه أن(2)«القؿقـ الغؿقس تدع الديار بًلقع»: ملسو هيلع هللا ىلصاهَّلل  وقد قال رسقل
                                                                                       

وأربعؿائة  شفر ذي الحجة الحرام، لعام تسعة وثالثقـ السادس والعشريـ مـبدأكا يف هذا الؽتاب يف  (1)

 مـ الفجرة الـبقية الشريػة.  وألػ

، وهق يف الصحقحة ڤ، مـ حديث أبل هريرة (34/  17« )الؽربى الســ» يف البقفؼلأخرجف  (2)

 والشقاهد الطرق هذه بؿجؿقع الحديث أن الؼقل وجؿؾة: (، وقال فقف171برقؿ ) لإلمام إلباين 

 الديار تدع الغؿقس القؿقـ»: واثؾة، بؾػظ حديث مـ آخر شاهد مـف ثابت، ولؾجؿؾة إخقرة صحقح
= 
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يغرق شؿؾ الحالػ، ويغقر طؾقف، ٓسقؿا إذا كان يـتج طـفا أكؾ أمقال الـاس 

 اهلل. بالباصؾ طؾك ما يليت إن شاء

ـْ َطْبدِ  ملسو هيلع هللا ىلصوقد أخرب الـبل    أن القؿقـ الغؿقس مـ كبائر الذكقب، فَع
ِ
ـِ  اهلل ْب

 ڤ َطْؿٍرو
ِّ

ـِ الـَّبِل ، »، َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص، َط ـِ ، َوُطُؼقُق الَقالَِدْي
ِ
َأْو  -الَؽَبائُِر: اإِلْشَراُك ِباهَّلل

ـُ الَغُؿقُس  -َقاَل:  َثـَا ُشْعَبُة، َقاَل: ، «الَقِؿق الَؽَبائُِر: »َشؽَّ ُشْعَبُة، َوَقاَل ُمَعاٌذ، َحدَّ

، َأْو َقاَل: َوَقْتُؾ الـَّْػسِ  ـِ ـُ الَغُؿقُس، َوُطُؼقُق الَقالَِدْي ، َوالَقِؿق
ِ
 .(1)«اإِلْشَراُك بِاهَّلل

 وتصدر القؿقـ بلحد الحروف الثًلثة: 

،  -لؽـ هذا هق إشفر كؼقلفؿ القاو، والباء، والتاء، وققؾ غقر ذلؽ، 
ِ
واهلل

 
ِ
، وتاهلل

ِ
 .-وباهلل

 ومـ حقث الؿحؾقف بف تـؼسؿ إلك قسؿقـ: 

 وهذا هق القؿقـ الذي يـعؼد باإلجؿاع.اهَّلل وصػاتف،  إول: الحؾػ بلسؿاء

إن كان صدر مـ مؽؾػ ففق واقع بقـ الشرك   اهَّلل الثاين: الحؾػ بغقر

  بغقرِ  حؾػ ـم»: ملسو هيلع هللا ىلصإكرب وإصغر، قال الـبل 
ِ
، أخرجف (2)«فؼد أشركَ  اهَّلل

بـ طبقدة لؿ يسؿع هذا الحديث مـ ابـ  الرتمذي طـ ابـ طؿر، ويف سـده سعد

 ، لؽـ لف شقاهد.ڤطؿر 
                                                                                       

= 
صرابؾسل خقثؿة أخرجف«. بالقع ( 174/  3« )الؽـك» يف ، والدوٓبل(1/  111/  1« )الػقائد مـ الؿـتخب» يف ٕا

 ، (1/  157/  13« )الؿتشابف تؾخقص» يف والخطقب( 3/  341) «الؿعاين مػتاح» يف الؽالباذي بؽر وأبق

 . (7177أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ ) (1)

(، وهذا الحديث ذكره اإلمام القادطل يف كتابف أحاديث 1434، والرتمذي )(3341)أبق داود أخرجف  (2)

 قال مـؼطع الصحقح، ولؽـف رجال وجدهتؿ سـده إلك كظرت إذا الحديث هذا: ( وقال371معؾة برقؿ )

 الحديث أن فعؾؿ: ، ثؿ قالڤابـ طؿر  مـ طبقدة بـ سعد يسؿعف لؿ مؿا وهذا: (31ص17) البقفؼل

 (. 3471هلل، وصححف إلباين يف اإلرواء ) ضعقػ، والحؿد
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 ٚصؿات٘:  اهلل  حهِ احلًـ بأٟ اضِ أٚ صؿ١ َٔ أمسا٤ 

أو صػة مـ صػاتف، مع خالف بقـ ، اهلل ويجقز الحؾػ بلي اسؿ مـ أسؿاء

أكف ٓ يجقز الحؾػ بالصػات الخربية، لؽـ الصحقح إول وهذا أهؾ العؾؿ 

 الذي يتلتك طؾك مؼتضك إصقل الشرطقة.

 ٻ ٱ﴿: اهلل  يف الؼرآن، كؼقل اهلل  وما جاء مـ الحؾػ بغقر

 .[3-1]العصر:  ﴾ٻ ٻ ٻ پ پ

 ﴾ٱ ٻ ٻٻ ٻ پپ پ پ ڀ﴿: اهلل  وققل
 .[3-1]التقـ: 

 .[3-1]الضحك:  ﴾ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ﴿: اهلل  وققل

 ﴾ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ﴿: اهلل  وققل
 .[3-1]الشؿس: 

 فؼد حؿؾف العؾؿاء طؾك محؿؾقـ: 

 طؾك محؾقف تؼديره ورب التقـ، ورب الشؿس.الؿحؿؾ إول: 

أن يحؾػ بؿا شاء مـ مخؾققاتف وآياتف  أن هلل الؿحؿؾ الثاين: 

 العظقؿات، وهذا هق إضفر.

أفَؾح، وَأبِقف، »اهلل فال يثبت، مثؾ حديث:  حؾػ بغقر ملسو هيلع هللا ىلصوما جاء أن الـبل 

 .ڤ، أخرجف هذا الؾػظ مسؾؿ طـ صؾحة(1)«صَدق إن

 إصؾ أكف أفؾح واهلل، وإكؿا ُتصحػت إلك وأبقف.قال بعض أهؾ العؾؿ: 

 هل كؾؿة تؼقلفا العرب ٓ يريدون معـاها.وقال بعضفؿ: 

                                                                                       

 . ڤ، مـ حديث صؾحة بـ طبقد اهلل (11يف صحقحف برقؿ ) مسؾؿأخرجف  (1)
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 ثؿ كسخ الحؾػ هبا. ملسو هيلع هللا ىلصحؾػ هبا الـبل وقال بعضفؿ: 

 فقف تؼدير محذوف أفؾح ورب أبقف إن صدق.وقال بعضفؿ: 

بلهنا شاذة، يف حديث صؾحة طـد مسؾؿ شذ هبا إسؿاطقؾ ابـ وقال بعضفؿ: 

وغقر واحد مـ أهؾ  الرب  جعػر، ويف غقره ٓ تثبت، وهذا اختقار ابـ طبد

 .اهلل أن يحؾػ بغقر ملسو هيلع هللا ىلصالعؾؿ، وهذا الذي يظفر فؿا كان لؾـبل 

 وتجري طؾك القؿقـ إحؽام الخؿسة: 

كلن يؽقن كالحؾػ إلكؼاذ شخص، أو لسًلمة طرض، فؼد يؽقن واجًبا،  -1

طـدك رجؾ قد اختػك مـ ضالؿ فقلتقؽ ويؼقل أيـ فالن؟ تؼقل: واهلل ما هق 

 طـدي، أو يستحؾػؽ طؾك أكف لقس طـدك فتحؾػ طؾك ذلؽ.

 ركعتقـ. ٕصؾقـ واهلل الؼائؾ: كؼقل مستحب، إكػاذ طؾك القؿقـ وهق مستحب: -2

 أو طؾك ترك مستحب.وهق الحؾػ طؾك فعؾ مؽروه، مؽروه:  - 3

 وهق الحؾػ طؾك فعؾ محرم، أو ترك واجب.حرام:  - 4

 وهق ما سقى ذلؽ.مباح:  - 5

 وذكر شقخ اإلسًلم أن أيؿان الؿسؾؿقـ ستة أقاسؿ: 

 بصػة مـ صػاتف.، إما باسؿ مـ أسؿائف، أو القؿقـ باهلل إول: 

 القؿقـ بالطالق.الثاين: 

 القؿقـ بالحرام.الثالث: 

 القؿقـ بالـذر.الرابع: 

 القؿقـ بالعتؼ.الخامس: 

 القؿقـ بالظفار.السادس: 
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 اهلل ٓ تـعؼد. لؽـ الصحقح أن كؾ إيؿان التل تؽقن بغقر

ولفذا تجد كثقًرا مـ العؾؿاء يػتل مـ حؾػ بالطالق، أن طؾقف كػارة، أو 

اهلل وٓ يـعؼد مثؾ هذا القؿقـ؛  الحرام، والصحقح أن ٓ كػارة؛ ٕكف حؾػ بغقرب

 .اهلل  ٕن القؿقـ الؿـعؼدة هل القؿقـ باهلل، أو بصػة مـ صػات
 حهِ احلًـ بػري اضتخالف:  

والذي »كان كثقًرا ما يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصويجقز الحؾػ بغقر استحالف، فالـبل 

بقده، أو ورب الؽعبة، أو ومؼؾب الؼؾقب، أو كػسل بقده، أو والذي كػس محؿد 

 «.واهَّلل الذي ٓ إلف غقره

، وجقز بعضفؿ حذف حرف الؼسؿ، وتؼقل:
ِ
اهلَل ما أشرب، طؾك تؼديؿ  اهلل

محذوف، إن كان الؿحذوف حرف الؼسؿ ففق مجرور، وإن كان غقر ذلؽ 

 يؽقن طؾك الـصب.

 «.أحؽام إيؿانالتبقان يف »وأحؽام القؿقـ كثقرة ضؿـتفا كتابل: 

أو بصػة مـ صػاتف، وجب  اهلل  ولق حؾَّػ الؼاضل الؿسؾؿ بغقر

 .طزلف، وطدم آكؼقاد لتحؾقػف؛ ٕكف جاهؾ باهلل 

 : وتـعؼد القؿقـ باهَّلل 

 مـ كؾ مؽؾػ مختار، سقاًء كان رجاًل أو امرأة، أو مسؾؿ، أو كافر.

الؿستحؾػ، وما يتعؾؼ وهـاك أحؽام مـ حقث أن تؽقن القؿقـ طؾك كقة 

 .-اهلل  إن شاء -بلحؽام إيؿان يف الدطاوى يليت يف بابف 

 .[11]الؿائدة:  ﴾ىئ یی﴿: اهلل  والقاجب حػظ إيؿان، قال

، هؾ هل  [11]الؿائدة:  ﴾ىئ یی﴿وقد اختؾػ العؾؿاء يف معـك 
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 طؾك معـك ٓ تحؾػقا، أو بؿعـك أكؽؿ إذا حؾػتؿ كػرتؿ؟

، قالت: َأنَّ ڤوهذا الذي يظفر، فػل صحقح البخاري مـ حديث َطاِئَشَة 

ـٍ َحتَّك َأْكَزَل  َٓ َيْحـَُث فِل َيِؿق ، َقاَل َأُبق َبْؽٍر:  َأَباَها َكاَن  ـِ اَرَة الَقِؿق َٓ َأَرى »اهلُل َكػَّ

َّٓ َقبِْؾُت ُرْخَصةَ    َيِؿقـًا ُأَرى َغْقَرَها َخْقًرا مِـَْفا، إِ
ِ
 .(1)«َوَفَعْؾُت الَِّذي ُهَق َخْقرٌ  اهلل

 .اهلل  إن شاء -وسقليت بقان كػارة القؿقـ 

 مـؼسؿة إلك قسؿقـ، مـ حقث اإلكشاء. وإيؿان باهَّلل 

ى ى ﴿هل التل يعؼد الؼؾب طؾقفا، قال تعالك: يؿقـ مـعؼدة:  - 1

َؿا إَْطَؿاُل »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ، وقال رسقل [33]الـساء:  ﴾ائ َؿا إِكَّ بِالـِّقَّاِت، َوإِكَّ

 .(2)«لُِؽؾِّ اْمرٍِئ َما َكَقى

 .لغق يؿقـوما هل  - 2

 : ففل التل تخرج بغقر كقة، كؼقل الرجؾ: بؾكوهل يؿقـ غقر مـعؼدة

ڭ ڭ ڭ ﴿: اهلل  واهلل وما يؽثره بعضفؿ، بغقر قصد وٓ طزم، قال

 .[11]الؿائدة:  ﴾ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ

طـ يؿقـ أقسؿ بفا طؾك آخر، كلن يؼقل: واهَّلل  وهؾ يؾزم اإلكسان أن يؽػر

 لتلكؾـ فلبك الؿحؾقف طؾقف أن يلكؾ؟

بسبع وذكر مـفا  ملسو هيلع هللا ىلصأمركا رسقل »وهذا يحصؾ كثقًرا، ويف حديث الرباء: 

 ، متػؼ طؾقف.«إبرار الؿؼسؿ

 فقـبغل لإلكسان أن يرب قسؿ أخقف؛ إذا أقسؿ طؾقف يف أمر مباح، وٓ حرج فقف.
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 قجب طؾك الؿؼسؿ كػارة يؿقـ.لؽـ إذا لؿ يربه ف

 ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل »وأما إبرار الؿؼسؿ فؾقس بقاجب فؼد جاء يف صحقح مسؾؿ: 

  لؿ يرب قسؿ أبل بؽر، حقث َقاَل َرُسقُل 
ِ
َأَصْبَت َبْعًضا َوَأْخَطْلَت »لف:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

 َيا َرُسقَل  «َبْعًضا
ِ
َثـِّل َما الَِّذي َأْخَطْلُت؟ َقاَل  َقاَل: َفَقاهلل  َلُتَحدِّ

ِ
 (1)«َٓ ُتْؼِسؿْ »اهلل

وهذا الحديث دلقؾ لؿا قالف العؾؿاء: أن إبرار الؿؼسؿ الؿلمقر بف يف إحاديث 

 ملسو هيلع هللا ىلص الصحقحة إكؿا هق اذا لؿ تؽـ يف آبرار مػسدة، وٓ مشؼة ضاهرة، ولؿ يرب الـبل

الؿػسدة، ولعؾ الؿػسدة ما طؾؿف مـ سبب  قَسؿ أبل بؽٍر، لؿا رأى يف إبراره مـ

اكؼطاع السبب مع طثؿان، وهق قتؾف، وتؾؽ الحروب والػتـ الؿرتتبة طؾقف، فؽره 

ذكرها مخافة مـ شققطفا، أو أن الؿػسدة، أكف أكؽر طؾقف مبادرتف، ووبخف بقـ 

، ملسو هيلع هللا ىلصالـاس، أو أكف أخطل يف ترك تعققـ الرجال الذيـ يلخذون بالسبب، بعد الـبل 

 أطقاهنؿ مػسدة واهلل أطؾؿ. ملسو هيلع هللا ىلصان يف بقاكف وك

 حهِ االضتجٓا٤ يف ايُٝني:  

وإذا استثـك الحالػ يف القؿقـ ٓ حؽؿ لف، كلن يؼقل: واهلل ٕذهبـ السقق 

اهلل، ومـ  فنذا لؿ يذهب لقس طؾقف شلء؛ ٕكف قال: إن شاء -اهلل  إن شاء -غًدا 

يف خؾػ وطده إن لؿ يؼصد الخؾػ اهلل ٓ يحـث يف يؿقـف، وٓ يذم  قال: إن شاء

 حقـ القطد.

ڱ ڱ ﴿: بالتؼققد بالؿشقئة، حقث قال  اهلل  وقد أمركا

 .[35-33]الؽفػ:  ﴾ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀہ
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ِٔ َفَهفِِّس»رحدٜح:  َٓٔو،  َع ُٝٔ َٜ 

َٛ ائَّرٟ َِٚأٔت ِْٝس ُٖ  د«َخ

 

ـْ َطْبدِ  ) - 364 ـِ  َط ْحَؿ ـِ َسُؿَرَة  الرَّ   َقاَل: َقاَل َرُسقُل  ڤْب
ِ
َيا ملسو هيلع هللا ىلص: »اهَّلل

ـِ  َطْبَد  ْحَؿ ْؾَت  الرَّ ـْ َمْسَلَلٍة ُوكِّ َؽ إْن ُأْططِقَتَفا َط ـَ َسُؿَرَة، ٓ َتْسَلْل اإِلَماَرَة، َفنِكَّ ْب

ـٍ فَ  ـْ َغْقرِ َمْسَلَلٍة ُأِطـَْت َطَؾْقَفا، َوإَِذا َحَؾْػَت َطَؾك َيِؿق َرَأْيَت إَلْقَفا، َوإِْن ُأْططِقَتَفا َط

ـْ َيِؿقـَِؽ، َوْأِت الَِّذي ُهَق َخْقرٌ  ْر َط  (.(1)«َغْقَرَها َخْقًرا ِمـَْفا، َفَؽػِّ

l : 

لبقان الؽػارة يف القؿقـ وجقاز الحـث : احلدٓث  ساق املصيف

 لؾؿصؾحة الديـقة أو الدكققية بؿا ٓ معصقة فقف.

ـِ  َيا َطْبَد »قْلُ:  ْحَؿ ـَ َسُؿَرةَ  الرَّ بـ  بـ حبقب بـ سؿرة الرحؿـ هق طبد«: ْب

وشفد فتقح  ملسو هيلع هللا ىلصشؿس كان إسالمف يقم الػتح وشفد غزوة تبقك مع الـبل  طبد

 العراق وهق الذي فتح سجستان وغقرها يف خالفة طثؿان، مات سـة خؿسقـ.

 كاداه مـ أجؾ أن يـتبف إلك ما يؾؼك طؾقف ويؽقن ادطك لحػظف وففؿف.

قال: لبقؽ يا  «بـ جبؾ يا معاذ»كثقًرا، فؼد قال  ملسو هيلع هللا ىلصوهذا كان يػعؾف الـبل 

يا أيفا »و  «يا غًلم»اهلل وقال:  قال: كعؿ يا رسقل «يا أبا ذر»رسقل، وقال: 

كؾ ذلؽ  «يا أصحاب الشجرة»و  «يا لؾؿفاجريـ»و  «يا لألكصار»و  «الـاس

 مـ أجؾ آكتباه واإلصغاء لؿا يؼال. ملسو هيلع هللا ىلصيػعؾف الـبل 
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 أي ٓ تطؾبفا.«: َماَرةَ ٓ َتْسَلْل اإلِ »قْلُ: 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ﴿ اهلل  ٕن اإلمارة أماكة طظقؿة، قال

 .[41]الـساء:  ﴾ۅ

فإمقر أمقـ يف رطقتف ويجب طؾقف أن يمدي هذه إماكة وقؾ أن تجد مـ 

ٓسقؿا يف هذه إزمان الؿتلخرة؛  اهلل  يؼقم بف طؾك القجف الذي يرضل

َفا َيْقَم »محذًرا مـفا:  ملسو هيلع هللا ىلصولفذا قال الـبل  َفا َأَماَكُة، َوإِكَّ ، إِكََّؽ َضِعقٌػ، َوإِكَّ َيا َأَبا َذرٍّ

َفا، َوَأدَّى الَِّذي َطَؾْقِف فِقَفا ـْ َأَخَذَها ِبَحؼِّ َّٓ َم  .(1)«اْلِؼَقاَمِة ِخْزٌي َوَكَداَمٌة، إِ

: ڤأبا ذر  ملسو هيلع هللا ىلصوأوصك الـبل  وإين أحبُّ إين أراك ضعقًػا، »، فؼال يا أبا ذرٍّ

َرنَّ  ، طؾك لؽ ما أحبُّ لـػسل، ٓ تلمَّ ـِ  اثـْق

َـّ  َق  .(2)«طؾك ماِل يتقؿٍ  وٓ تَقلَّ

ا َٓ ُكَقلِّل »إذا جاءه أحد بطؾب اإلمارة لؿ يعطف ويؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصوكان الـبل  إِكَّ

ـْ َحَرَص َطَؾْقفِ  ـْ َسَلَلُف، َوَٓ َم  .ڤ، متػؼ طؾقف طـ أبل مقسك (3)«َهَذا َم

يفربقن مـفا، ويتدافعقهنا، وٓ يمخذها أحدهؿ إٓ إلجاء،  وكان السؾػ

 وأن يطؾبقهنا ويبحثقن طـفا؛ ولفذا وفؼ إولقن وخذل أخرون.

 .«مسللٍة ُوكِْؾَت إلقفا فنكؽ إن أُططِقتَفا طـ»محذًرا:  ملسو هيلع هللا ىلصما قالف الـبل والسبب: هق 

ـــ ــقٌن م ـــ ط ــؿ يؽ ــك إذا ل  اهَّلل لؾػت

 

ــــف   ــــل طؾق ــــا يجـ ــــلوُل م ــــاُدهُ ف  اجتف

اهلل مخذول يف كؾ طؿؾ، ٓ يقفؼ لالستؿرار، والثبات،  واإلكسان بغقر طقن 
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 193 والنروز األميان كتاب
 

 .-اهلل السالمة  كسلل -واإلخالص، ٕن الشقطان يتسؾط طؾقف 

ـْ َغْقرِ َمْسَلَلٍة ُأِطـَْت َطَؾْقَفا»قْلُ:   «: َوإِْن ُأْططِقَتَفا َط

الذي يسلل اإلمارة غالًبا اهلل طؾقفا؛ ٕن  أي كؾػت هبا مـ غقر صؾب أطاكف

 يريد مـ ورائفا حًظا مـ الدكقا.

 إما الرغبة يف مدح أو أكف يؽقن آمًرا كاهًقا أو يف دكقا يتحصؾ طؾقفا.

والذي ُيعطاها بغقر مسللة ففق كالؽاره لفا، وإن أخذها فنكؿا يلخذها احتساًبا 

اهلل لف بطاكة  ا وفؼاهلل وربؿ حتك ٓ يضقَع شلن الؿسؾؿقـ، فعـد ذلؽ يعان طؾقفا مـ

ـَ ُتِحبُّقَكُفْؿ َوُيِحبُّقَكُؽْؿ، َوُيَصؾُّقَن »يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصصقبة؛ والـبل  تُِؽُؿ: الَِّذي ِخَقاُر َأئِؿَّ

ـَ ُتبِْغُضقَكُفْؿ َوُيْبِغُضقَكُؽْؿ، َوَتْؾَعـُقَكُفْؿ  تُِؽُؿ: الَِّذي َطَؾْقُؽْؿ َوُتَصؾُّقَن َطَؾْقِفْؿ، َوِشَراُر َأئِؿَّ

 .ڤبـ َمالٍِؽ إشجعل  ، أخرجف مسؾؿ طـ َطْقِف (1)«َوَيْؾَعـُقَكُؽؿْ 

وصاحب الدكقا مبغقض حتك ولق كان مـ أهؾ العؾؿ، إذا طؾؿ أكف حريص 

طؾك الدكقا يبغضف الخاص والعام، أما إذا أكؾ أمقال الـاس بالباصؾ فنهنؿ يسبقكف 

سؾؿان الػارسل  ويؾعـقكف ويجدطقكف، كؿا حصؾ لذلؽ الراهب الذي ذكر شلكف

وكاكقا يتصدققن طؾقف بلمقال وكان يدخرها لـػسف، ثؿ لؿا مات وطؾؿقا بحال 

 الؿال أبق أن يدفـقه.

ـٍ  ولِلَ  َمـ»ويف الحديث:  ق ، أخرجف أبق داود (2)«الؼضاَء فَؼْد ذبَح بغقرِ ِسؽِّ

 .ڤوالرتمذي طـ أبل هريرة 
                                                                                       

 (. 1144أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (1)

(، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام 3371(، وابـ ماجف )1334، والرتمذي )(3471) أبق داودأخرجف  (2)

هذا : هذا حديث حسـ، ولف صريؼ أخرى أخرجفا أحؿد قال فقفا: (، وقال فقف1373) القادطل 

 حديث صحقح. 
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ڄ ڃ ڃ ﴿أكف قال:  يف شلن يقسػ  اهلل  وأما ما قصف

ففذا حقـ طؾؿ مـ كػسف إهؾقة، وغقاب  [44]يقسػ:  ﴾ڃ ڃ چ چ چ چ

 غقره، ثؿ إن شرع مـ قبؾـا لقس بشرع لـا ما لؿ يؼره شرطـا، واهلل الؿستعان.

واإلمارة فرع مـ هذه الػروع، بؾ هل أطؿ مـ الؼضاء؛ ٕن فقفا تدخؾ يف 

ٌل طـ رطقَّتِف كؾُّؽؿ راٍع، وكؾُّؽؿ مسمو»يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصجؿقع شمون إمة، والـبل 

 .ڤ، متػؼ طؾقف طـ ابـ طؿر (1)«رطقَّتِف طـ مسموٌل  فاإلماُم راٍع، وهق

 . اهلل شرع فقفؿ ويؼقؿ الـاس بقـ يعدل الذي العادل اإلمام  اهلل وامتدح

َّٓ  ضؾَّ  يقَم ٓ يف ضؾِّف اهَّللُ  ُيظِؾُّفؿ سبعةٌ »: ملسو هيلع هللا ىلصقال الـبل  ، (2)«ضؾُّف: إماٌم طادٌل  إ

 .ڤطؾقف طـ أبل هريرة  متػؼ

 ذنس بعض ايهتب اييت صٓؿت يف اإلَاز٠:  

وباب اإلمارة باب طظقؿ وأحؽامف كثقرة، ولفذا صـػ فقف العؾؿاء 

 الؿصـػات قديًؿا وحديًثا، وربؿا ضؿـقا بعض الؽتب أحؽام اإلمارة، مثؾ: 

 مـ صحقح مسؾؿ.« اإلمارة»كتاب  - 1

 البخاري.مـ صحقح « إحؽام»وكتاب  - 2

 لشقخ اإلسالم.« السقاسقة الشرطقة»وكتاب  - 3

 لؾؿاوردي، وغقرها كثقر.« إحؽام السؾطاكقة»وكتاب  - 4

وما مـ كتاب مـ كتب العؼقدة إٓ ويتؽؾؿ طؾك باب السؿع والطاطة؛ 

ٕهؿقة ذلؽ؛ وٕن الحقاة ٓ تستؼقؿ إٓ بالسؿع والطاطة لؾرب والػاجر مـ أمراء 
                                                                                       

 (. 1131(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ )3445أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ ) (1)

 (. 1731(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ )777أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ ) (2)
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 .اهلل  ةالؿسؾؿقـ يف صاط
واكظروا كؿ بؽقـا مـ صدام حسقـ ذلؽ الظالؿ الغاشؿ، ومـ الؼذايف ذلؽ 

الظالؿ الغاشؿ، فؾؿا حصؾ الخروج طؾقفؿا بغقر الضقابط الشرطقة وسؾقك 

 .-اهلل السالمة  كسلل -الطرق الؿرضقة لحؼ أهؾ اإلسالم شر طريض وبالء كثقر 

أن  إٓ»: ملسو هيلع هللا ىلصهذا يف حؼ مسمول أو رئقس دولة قد كػر، وقد قال الـبل 

 فقف َبقاًحا، طـدكؿ مـ ُكػًرا تروا
ِ
 ، متػؼ طؾقف.(1)«برهانٌ  اهَّلل

 فؿا بالؽ بؿـ لؿ يؽػر، فال يجقز الخروج طؾقف بحال.

وإكؽ لتعجب! حقـ يشؽقا بعضفؿ ويؼقل: أرأيت إن كان طؾقـا أمقر ضالؿ، 

 طؾقف؟هؾ يجقز أن كخرج 

يعـل رجؾ ما طـده  -ُيؼال لف: أما اإلمام العادل ما أحد يخرج طؾقف إٓ سػقف 

وإكؿا يخرج الخقارج طؾك اإلمام الظالؿ يف الغالب، مع أهنؿ ٓ يرقبقن  -إدراك 

ًّٓ وٓ ذمة، إٓ مـ كان طؾك مذهبفؿ.  يف أحد إ

ػاء بـ طػان، وهق مـ خقرة إئؿة بؾ مـ الخؾ فؼد خرجقا طؾك طثؿان

 .ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  الراشديـ، وإئؿة الؿفديقـ الؿفتديـ الذيـ أثـك طؾقفؿ رسقل

بلن مـ لؿ يؽـ إخقاكًقا فال سؿع وٓ صاطة لف، ففؿ كؿا صرح حسـ البـا: 

 يستحؾقن الخروج طؾك مـ لؿ يؽـ مـفؿ.

والبعد طـ مجالسة الحؽام وإمراء إٓ لؾـصقحة، أو لؾدخقل لحاجة أما 

: ڤبـ الخطاب  ك مـصًبا، أو مؽاًكا، فؼؾ لفؿ كؿا قال طؿرإذا أرادوا أن يقلق

 ؛ ٕكف قؾ أن يدخؾ معفؿ أحد إٓ جاراهؿ.«دمل دون ديـل»

                                                                                       

 (. 1771(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ )7747أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ ) (1)
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زهًدا يف  اهلل  فؿا أحؾك البؼاء مع أهؾ العؾؿ وكتبفؿ، ومع الدطقة إلك

 هذه الدكقا، وما إلقفا.

ـٍ »قْلُ:   «: َوإَِذا َحَؾْػَت َطَؾك َيِؿق

 قؾبؽ بدون استثـاء.أي وطؼدهتا يف 

 «: َفَرَأْيَت َغْقَرَها َخْقًرا ِمـَْفا»قْلُ: 

أي رأيت أن الحـث خقرًا مـ آستؿرار يف القؿقـ، لقس بقاجب أن تبؼك 

طؾك القؿقـ وترتك الخقر وتؼقل: أكا حؾػت، كؿا هق حال كثقر مـ الـاس ربؿا 

 قطع رحؿف، ويؼقل: أكا حؾػت.

ـْ َيِؿقـِ »قْلُ:  ْر َط  «: َؽ َوْأِت الَِّذي ُهَق َخْقرٌ َفَؽػِّ

 حتك ٓ يؽقن القؿقـ ماكعًا مـ الخقر.

واختؾػقا متك تؽقن الؽػارة قبؾ الحـث أو بعد الحـث والصحقح الجقاز 

 اهلل. قبؾ وبعد طؾك ما يليت إن شاء
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 رنفاز٠ ايُٝنيد

 
ـْ َأبِل ُمقَسك  - 365   َقاَل: َقاَل َرُسقُل  ڤ)َط

ِ
  إكِّلملسو هيلع هللا ىلص: »اهَّلل

ِ
ٓ  -اهَّللُ  إْن َشاءَ  -َوَاهَّلل

، َفلََرى َغقَْرَها َخقًْرا ِمـَْفا إَّٓ َأَتقُْت الَِّذي ُهَق َخقٌْر، َوَتَحؾَّْؾتَُفا ـٍ  (.(1)«َأْحِؾُػ َطَؾك َيِؿق

l : 

بـ  الرحؿـ بقـف وبقـ حديث طبد: احلدٓث للجنع ساق املصيف 

طؾك الحـث ويف هذا الحديث الرحؿـ الؽػارة  سؿرة حقث قدم يف حديث طبد

 تؼديؿ الحـث طؾك الؽػارة.

 .«التبقان يف أحؽام إيؿان»وأحؽام كػارة القؿقـ كثقرة كذكر بعضفا مـ كتابـا: 

ففل ما ُكػر بف مـ صدقة، أو صقم أو كحق ذلؽ، قال بعضفؿ: أما الؽػارة: 

 كلكف غطل طؾقف بالؽػارة.

 فعؾ ما يجب بالحـث فقفا.وتؽػقر القؿقـ: 

 الؽػارة.وآسؿ: 

 والتؽػقر يف الؿعاصل، كاإلحباط يف الثقاب.

 ضبب تطُٝتٗا بايهؿازات:  

ٕهنا تؽػر الذكقب أي تسرتها، مثؾ كػارة إيؿان، وسؿقت كػارات: 

اكتفك  -اهلل يف كتابف وأمر هبا طباده.  وكػارة الظفار، وكػارة قتؾ الخطل، وقد بقـفا
                                                                                       

 (. 1751(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ )3133أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ ) (1)
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 .-مـ لسان العرب 

 الؽتاب والسـة واإلجؿاع.وإصؾ يف كػارة إيؿان: 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ﴿اهلل تعالك:  فؼقلأما الؽتاب: 

ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 

ائ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئىئ ىئ 

 .[11]الؿائدة:  ﴾یی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ

، فرأْيَت غقَرها»: ملسو هيلع هللا ىلصفؼقل الـبل وأما السـة:  ـٍ خقًرا  وإذا َحَؾْػَت طؾك يؿق

ْر طـ هق مـفا، فْلِت الذي  .«يؿقـَِؽ  خقٌر، وكػِّ

 يف أخبار سقى ذلؽ.

فؼد أجؿع الؿسؾؿقن طؾك مشروطقة الؽػارة يف القؿقـ باهلل وأما اإلجؿاع: 

 (.538/ 9مـ الؿغـل ٓبـ قدامة ) اهـتعالك. 

ـُ اْلُؿـِْذر   : َقاَل اإلمام اْب

 ،
ُّ

افِِعل ْأِي، َيُؼقُلقَن: َوَكاَن َمالٌِؽ، َوالشَّ َوَأُبق ُطَبْقٍد، َوَأُبق َثْقٍر، َوَأْصَحاُب الرَّ

ـْ َأْسَؿاءِ 
ـْ َحَؾَػ َباِسٍؿ مِ   َم

ِ
َٓ َكْعَؾُؿ فِل  -اهلل اَرَة. َو َتَعاَلك، َفَحـَِث، َأنَّ َطَؾْقِف اْلَؽػَّ

ـْ َأْسَؿاءِ 
  َهَذا ِخاَلًفا إَذا َكاَن مِ

ِ
َٓ ُيَسؿَّ  -اهلل تِل  اهـ. ك بَِفا ِسَقاهُ ، الَّ

(1)
. 

 وأما إيؿان التل تجب فقفا الؽػارة: ففل القؿقـ باهَّلل.

 (: 247/ 21يف التؿفقد ) البر  قال ابـ طبد

 وأما إيؿان: فؿـفا ما يؽػر بنجؿاع، ومـفا ما اختؾػ يف الؽػارة فقف.

ففل القؿقـ باهلل طؾك فلما التل فقفا الؽػارة بنجؿاع مـ طؾؿاء الؿسؾؿقـ: 
                                                                                       

 .(511/ 1الؿغـل ٓبـ قدامة )  (1)
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 الؿستؼبؾ مـ إفعال وهل تـؼسؿ قسؿقـ: 

 أن يحؾػ باهلل لقػعؾـ ثؿ ٓ يػعؾ. - 1

 وأخر: أن يحؾػ أن ٓ يػعؾ يف الؿستؼبؾ أيًضا ثؿ يػعؾ. - 2

 اهـوأما التل ٓ كػارة فقفا بنجؿاع فالؾغق. 

 وأما التل اختؾػ يف الؽػارة فقفا ففل: 

يحؾػ الرجؾ طؾك الشلء الؿاضل وهق يعرف  وهل أنالقؿقـ الغؿقس: 

أكف كاذب يف يؿقـف يتعؿد ذلؽ، فذهب أكثر العؾؿاء إلك أن ٓ كػارة فقفا، وذهب 

 الشافعل وإوزاطل إلك أكف فقفا الؽػارة.

 (: 67« )اإلجؿاع»وقد قال ابـ الؿـذر يف 

اكػرد وأجؿعقا طؾك أن مـ حؾػ طؾك أمر كاذًبا متعؿًدا، أن ٓ كػارة طؾقف، و

 ـهاالشافعل، فؼال: يؽػر وإن أثؿ. 

 والراجح أن القؿقـ الغؿقس ٓ كػارة فقفا، ففل أطظؿ مـ أن تؽػر.

 «: أحؽام الؼرآن»يف  قال الجصاص 

ـِ الغؿقس. اَرَة فِل اْلَقِؿق  َٓ َكػَّ

اَرَة فِقَفا َقْقلف َتَعاَلك:  َٓ َكػَّ ا َيُدلُّ َطَؾك َأنَّ اْلَغُؿقَس  ۇئ  ەئ وئ وئ﴿َومِؿَّ

َفَذَكَر اْلَقِطقَد  [77]آل طؿران:  ﴾ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ

اَرَة َكاَن ِزَياَدًة فِل الـَّصِّ َوَذلَِؽ َغْقُر  اَرَة، َفَؾْق َأْوَجْبـَا فِقَفا اْلَؽػَّ فِقَفا َوَلْؿ َيْذُكِر اْلَؽػَّ

َّٓ بِـَصٍّ مِْثؾِِف.  َجائٍِز إ

ـُ َمْسُعقٍد  َوَرَوى َطْبُداهلل   ڤْب
ِّ

ـِ الـَّبِل ـٍ »َأكَُّف َقاَل:  َط ـْ َحَؾَػ َطَؾك َيِؿق َم
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ًٓ َلِؼلَ   .(1)«اهَّلل َتَعاَلك َوُهَق َطَؾْقِف َغْضَبانُ  َوُهَق فِقَفا آثٌِؿ َفاِجٌر: لَِقْؼَطَع بَِفا َما

 
ِّ

ـِ الـَّبِل ـْ َحَؾَػ َطَؾك ِمـَْبرِي َهَذا »َأكَُّف َقاَل:   َوَرَوى َجابٌِر َط ـٍ آثَِؿٍة َم بَِقِؿق

ـَ الـَّارِ  َأ َمْؼَعَدُه ِم  .(2)«َتَبقَّ

 
ُّ

اَرَة َغْقُر َواِجَبٍة  َفَذَكَر الـَّبِل اَرَة، َفَدلَّ َطَؾك َأنَّ اْلَؽػَّ الَؿْلَثَؿ َوَلْؿ َيْذُكِر اْلَؽػَّ

َّٓ بِِؿْثؾِِف، َوالثَّاكِل: َأكََّفا َلْق  َياَدُة فِل الـَّصِّ إ َٓ َتُجقُز الزِّ : َأَحُدُهَؿا: َأكَُّف  ـِ ـْ َوْجَفْق
مِ

ـِ الَؿْعُؼقَدِة فِل َقْقلِِف َكاَكْت َواِجَبًة َلَذَكَرَها َكَؿا َذَكرَ  ـْ : »َها فِل اْلَقِؿق َم

ـْ  ْر َط : َفَرَأى َغْقَرَها َخْقًرا ِمـَْفا، َفْؾَقْلِت الَِّذي ُهَق َخْقٌر ِمـَْفا َوْلُقَؽػِّ ـٍ َحَؾَػ َطَؾك َيِؿق

ـِ  ،(3)«َيِؿقـِفِ  ْحَؿ ـُ َسُؿَرَة َوَأُبق ُهَرْيَرَة  َرَواُه َطْبُدالرَّ  َوَغْقُرُهَؿا.ْب

ـِ َطَؾك الَؿاِضل َقْقلف َتَعاَلك فِل َكَسِؼ  اَرِة فِل اْلَقِؿق ا َيُدلُّ َطَؾك َكْػِل اْلَؽػَّ َومِؿَّ

اَرتَِفا ِطـَْد  [11]الؿائدة:  ﴾ىئ یی﴿التِّاَلَوِة:  ََداِء َكػَّ
ِ

َوِحْػُظَفا ُمَراَطاُتَفا ٕ

ـِ َطَؾك الَؿاِضل لُِقُققِطَفا َطَؾك َوْجٍف َواِحٍد اْلِحـِْث فِقَفا، َوَمْعُؾقٌم اْمتِـَاُع ِحْػِظ  اْلَقِؿق

 َٓ َيِصحُّ فِقَفا الُؿَراَطاُة َواْلِحْػُظ.

 [11]الؿائدة:  ﴾ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئىئ﴿َفنِْن َقاَل َقائٌِؾ: َقْقلف َتَعاَلك: 

لِقُؾ. ُف الدَّ َّٓ َما َخصَّ َْيَؿاِن إ ْٕ اَرِة فِل َسائِِر ا  َيْؼَتِضل ُطُؿقُمُف إيَجاَب اْلَؽػَّ

ـَ الَؿْعُؼقَدَة َطَؾك  َكَُّف َمْعُؾقٌم َأكَُّف َقْد َأَراَد بِِف اْلَقِؿق
ِ

قِقَؾ َلُف: َلْقَس َكَذلَِؽ؛ ٕ

اَرِة َوُهَق اْلِحـُْث؛ َوإَِذا  الُؿْسَتْؼَبِؾ، َفاَل َمَحاَلَة َأنَّ فِقِف َضِؿقًرا ُؼ بِِف ُوُجقُب اْلَؽػَّ َيَتَعؾَّ

ـَ  َٓ ِخاَلَف َأنَّ اْلَقِؿق َكَُّف 
ِ

ْحتَِجاُج بَِظاِهِرَها؛ ٕ
ِ

َيِة َضِؿقًرا َسَؼَط آ ْٔ َثَبَت َأنَّ فِل ا
                                                                                       

  (. 131، ومسؾؿ يف صحقحف )(3347أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ ) (1)

( 3334) ماجف ، وابـ(1113) «الؽربى» يف ، والـسائل(3357) داود ، وأبق(355/ 3) أحؿدأخرجف  (2)

 صحقح. : (، وقال فقف3717) ، وهق يف اإلرواء لإلمام إلباين (1113) حبان وابـ

 (. 1747أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ ) (3)
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اَرٌة َقْبَؾ اْلِحـِْث.  َٓ َتِجُب بَِفا َكػَّ  ـهاالَؿْعُؼقَدَة 

 (: 239 - 11/238« )التؿفقد»يف  البر وقال ابـ طبد

إيؿان أربعة: يؿقـان تؽػران، وهق أن يؼقل الرجؾ: قال سػقان الثقري: 

واهلل ٓ أفعؾ، ثؿ يػعؾ، أو يؼقل: واهلل ٕفعؾف، ثؿ ٓ يػعؾ، ويؿقـان ٓ تؽػران أن 

يؼقل: واهلل ما فعؾت، وقد فعؾ، أو يؼقل: واهلل فعؾت، وما فعؾ، قال الؿروزي: 

لقؿقـان إوٓن، ٓ خالف فقفا بقـ العؾؿاء، أكف طؾك ما قال سػقان، أما أما ا

 القؿقـقـ أخريـ؛ فؼد اختؾػ أهؾ العؾؿ فقفا.

 حهِ ايهؿاز٠ ع٢ً َٔ حًـ:  

فحـث يف غقر القؿقـ الغؿقس،  والؽػارة واجبة طؾك مـ حؾػ باهلل 

 وغقر لغق القؿقـ.

 (: 51/ 33) كؿا يف الؿجؿقع قال شقخ اإلسًلم 

اهلل فرض الؽػارة يف أيؿان الؿسؾؿقـ لئال  ففق أنوأما مـ جفة الؿعـك: 

تؽقن القؿقـ مقجبة طؾقفؿ أو محرمة طؾقفؿ، ٓ مخرج لفؿ كؿا كاكقا طؾقف يف 

أول اإلسالم قبؾ أن تشرع الؽػارة، لؿ يؽـ لؾحالػ مخرج إٓ القفاء بالقؿقـ، 

 كاكت الؿػسدة مقجقدة.فؾق كان مـ إيؿان ما ٓ كػارة فقف 

ېئ ىئ ىئ ىئ ی  ۈئ ېئ ېئ﴿وأيضا: فؼد قال تعالك: 

اهلل أن يجعؾقا الحؾػ باهلل ماكعا لفؿ  هناهؿ [335]البؼرة:  ﴾ی ی یجئ

 اهـمـ فعؾ ما أمر بف؛ لئال يؿتـعقا طـ صاطتف بالقؿقـ التل حؾػقها. 

 (: 279الؽايف )ص:  يف البر  وقال ابـ طبد

هق أن مـ حؾػ باهلل أو باسؿ مـ والذي أجؿع طؾقف العؾؿاء يف هذا الباب: 
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أسؿاءه أو بصػة مـ صػات أو بالؼرآن أو بشلء مـف فحـث فعؾقف كػارة يؿقـ 

اهلل يف كتابف مـ حؽؿ الؽػارة وهذا مؿا ٓ خالف فقف طـد أهؾ  طؾك ما وصػ

 اهـالعؾؿ وهذا مؿا ٓ خالف فقف طـد أهؾ الػروع. 

 بـ سؿرة يف الباب. ن الؽػارة طؾك الػقر لحديث جابروتؽق

 حهِ َٔ مل ٜعكد ايُٝني يف قًب٘:  

ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿اهلل تعالك:  وٓ كػارة طؾك مـ لؿ يعؼد القؿقـ بؼؾبف، قال

 .[334]البؼرة:  ﴾ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ

 ٚغسٚط ٚدٛب ايهؿاز٠:  

الؿـعؼدة هل القؿقـ التل وقد تؼدم أن القؿقـ أن تؽقن القؿقـ مـعؼدة،  - ١

أو صػة مـ صػاتف تعالك، وتؽقن طؾك أمر  اهلل  تؽقن باسؿ مـ أسؿاء

 مستؼبؾل مؿؽـ وأن ٓ تؽقن لغقا.

اهلل  أما اإلكراه فؼد طػكأن يحؾػ مختاًرا ٓ مؽرًها، وٓ غقر قاصد،  - ٢

 طـ التؾػظ بالؽػر بسبب اإلكراه.

طؾك تركف، أو يرتك ما حؾػ طؾك  بلن يػعؾ ما حؾػأن يحـث يف يؿقـف،  - ٣

 فعؾف، مختاًرا ذاكًرا.

 وققلـا مختاًرا ذاكًرا خرج مـف الؿؽره والـاسل.

، إذ ٓ كػارة فقف إٓ اهلل  فعؾقف التقبة إلك اهلل  وأما مـ حؾػ بغقر

 أن يتحؾؾ مـ هذا الذكب العظقؿ.

 والذي يحؾ القؿقـ بعد وققطفا هق الؽػارة كؿا تؼدم.

 (: 265/ 3عربل يف أحؽام الؼرآن )قال ابـ ال

ْستِْثـَاُء، َوكِاَلُهَؿا ُرْخَصٌة 
ِ

اَرُة َأْو آ ْتَفا اْلَؽػَّ ْمـَا َحؾَّ ـُ َكَؿا َقدَّ إَذا اْكَعَؼَدْت اْلَقِؿق
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ـْ   ُسْبَحاَكُف.  مِ
ِ
 ـهااهلل

 آستثـاء يؽقن يف حال القؿقـ: 

 اهلل. ٓ أفعؾـ كذا إن شاءاهلل، أو واهلل  أن يؼقل: واهلل ٕفؾعـ كذا إن شاء

 اهـففذا وإن حـث ٓ يضره. 

 وقد أجرى العؾؿاء يف الحـث إحؽام الخؿسة: 

فؿتك كاكت القؿقـ طؾك فعؾ واجب أو ترك محرم كان إول: الؿحرم، 

 حؾفا محرم.

 وإن كاكت طؾك فعؾ مـدوب أو ترك مؽروه فحؾفا مؽروه.الثاين: الؿؽروه، 

 كاكت طؾك فعؾ مباح فحؾفا مباح.وإن الثالث: الؿباح، 

وإن كاكت طؾك فعؾ مؽروه أو ترك مـدوب فحؾفا الرابع: الؿـدوب، 

، فرأْيَت غقَرها خقًرا »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصمـدوب إلقف، فنن الـبل  ـٍ وإذا َحَؾْػَت طؾك يؿق

ْر طـ هق الذي مـفا، فْلِت   .«يؿقـَِؽ  خقٌر، وكػِّ

 »: ملسو هيلع هللا ىلصوقال الـبل 
ِ
، َفَلَرى َغْقَرَها  -اهَّللُ  إْن َشاءَ  -إكِّل َوَاهَّلل ـٍ ٓ َأْحِؾُػ َطَؾك َيِؿق

ْؾُتَفا  .(1)«َخْقًرا ِمـَْفا إَّٓ َأَتْقُت الَِّذي ُهَق َخْقٌر، َوَتَحؾَّ

وإن كاكت القؿقـ طؾك فعؾ محرم أو ترك واجب فحؾفا الخامس: القاجب، 

مـ الؿغـل ٓبـ  اهـواجب؛ ٕن حؾفا بػعؾ القاجب وفعؾ القاجب واجب. 

 (.493/ 9قدامة )

 أن الؿسللة ٓ تخؾق مـ ثًلث حآت: وقد أفاد أهؾ العؾؿ 

 أن يؽقن الحـث خقًرا.إولك: 
                                                                                       

 . ڤ، مـ حديث أبل مقسك إشعري (1751(، ومسؾؿ )3133أخرجف البخاري برقؿ ) (1)
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 أن يؽقن طدم الحـث خقًرا.الثاين: 

أن يتساوى إمران، فنن كان الحـث خقًرا حـث، وإن كان طدمف الثالث: 

:  اهلل ؼقلخقًرا فال يحـث، وإن تساوى إمران خقر وإفضؾ أن ٓ يحـث؛ ل

 .[11]الؿائدة:  ﴾ىئ یی﴿

والؽػارة طؾك الغـل والػؼقر طؾك حد سقاء، إٓ إذا طجز وجقب الؽػارة: 

الػؼقر طـ اإلصعام والؽسقة واإلطتاق فنكف يصقم ثالثة أيام، ويجقز أن يعان مـ 

 أطان الرجؾ الذي وقع طؾك امرأتف يف هنار رمضان وقد تؼدم. ملسو هيلع هللا ىلصغقره فنن الـبل 

 حهِ َٔ عذص عٔ ايهؿاز٠:  

ومـ طجز طـ الؽػارة كلن يؽـ فؼقًرا فاكتؼؾ إلك الصقام وهق طاجز طـف 

لؿرض أو لغقره، فنن كان مريًضا مرًضا يرجك برئف اكتظر حتك يزول طذره ثؿ 

 يصقم، وإن كان مريًضا مرًضا ٓ يرجك برئف، ففؾ تسؼط الؽػار؟

 طؾك ققلقـ: 

سؼقط الؽػارة، واستؼرارها يف الذمة  وهق طدموالصحقح ققل الجؿفقر: 

اهلل  وذهب بعض أهؾ العؾؿ إلك سؼقصفا، واستدل أصحاب هذا الؼقل بؼقل

 :﴿[317]البؼرة:  ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ. 

 .[7]الطالق:  ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ﴿وبؼقلف تعالك: 

 .«مـف ما استَطْعُتؿ َفْلُتقا أَمْرُتؽؿ بف»وبحديث: 

 الذمة. يف بؿا يخربه ولؿ أخرى بؽػارة الؿجامع يلمر لؿ ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أن الدٓلة: ووجف

 ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ﴿اهلل تعالك:  واستدل جؿفقر العؾؿاء بعؿقم ققل
 .[11]الؿائدة: 
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ـِ الؿعسر مـ غقره.  ويدل طؾقف أيًضا إحاديث أمرة بالؽػارة، ولؿ يستث

 حهِ َٔ نؿس باملاٍ:  

الؽسقة أو العتؼ فنن طجز وٓ يجقز أن يؽػر بالؿال لؽـ طؾقف اإلصعام أو 

 فالصقم، طؾك ما هق مؼرر يف مقصـف.

 أؾضٌ ايهؿازات:  

 قال ابـ العربل يف أحؽام الؼرآن، يف كًلمف طؾك أية مـ سقرة الؿائدة: 

 يف الؽتاب الخالل الثالث مخقًرا فقفا، وطؼب طـد طدمفا بالصقام. اهلل  ذكر

 الحجاز بالد ٕهنا كاكت إفضؾ يفوبدأ هبا؛ فالخؾة إولك: هل اإلصعام، 

لغؾبة الحاجة فقفا طؾك الخؾؼ، وطدم شبعفؿ؛ وٓ خالف يف أن كػارة القؿقـ 

 إفضؾ مـ خاللفا. طؾك التخققر؛ وإكؿا اختؾػقا يف

أهنا تؽقن بحسب الحال؛ فنن طؾؿت محتاًجا فاإلصعام أفضؾ؛  وطـدي

 حادي طشر إلقفؿ.ٕكؽ إذا أطتؼت لؿ ترفع حاجتفؿ، وزدت محتاجا 

 اهـاهلل غؾبة الحاجة بدأ بالؿفؿ الؿؼدم.  ولؿا طؾؿوكذلؽ الؽسقة تؾقف، 

يؽقن يف العتؼ والؽسقة واإلصعام، وأما الصقام تـبقف: التخققر يف الؽػارة: 

 فال يعدل إلقف إٓ إذا طجز طـ إحدى الثالث.

 وكثقر مـ الـاس بؿجرد أن يحـث يذهب إلك الصقام، وهذا غقر صحقح

 وإكؿا يعؿد إلك الصقام إذا طجز طؿا تؼدم.

 قال الؿاوردي يف الحاوي: 

 اطؾؿ أن الؽػارات تـؼسؿ إلك ثًلثة أقسام: 

والقطء  وهق كػارة الظفار والؼتــؾقسؿ واجب طؾك الترتقب يف جؿقعف،  - 1

 يف هنار رمضان وهق صائؿ، يبدأ بالعتؼ، فنن لؿ يجد فالصقام، فنن يستطع فاإلصعام.
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كؽػارة إذى، ففق مخقر بقـ دم شاة أو وقسؿ واجب طؾك التلخقر،  - 2

 واإلصعام وجزاء الصقد.

كؽػارة القؿقـ، وقسؿ وجب طؾك التخققر يف بعضف والترتقب يف بعضف،  - 3

 اهـففق مخقر بقـ الثالثة، وإذا طجز اكتؼؾ إلك الصقم. 

 (: 538/ 9يف الؿغـل ) قال ابـ قدامة 

طؾك أن الحاكث يف يؿقـف يف الخقار إن شاء أصعؿ، وإن شاء أجؿع أهؾ العؾؿ 

اهلل تعالك ططػ بعض هذه  كسا، وإن شاء أطتؼ، أي ذلؽ فعؾ أجزئف؛ ٕن

 الخصال طؾك بعض بحرف أو وهق لؾتخققر.

اهلل أو ففق مخقر فقف، وما كان فؿـ  ما كان يف كتاب»: ڤقال ابـ طباس 

 اهـلتػسقر. ذكره اإلمام أحؿد يف ا« لؿ يجد فإول

 حهِ تكدِٜ ايهؿاز٠ ع٢ً احلٓح ٚايعهظ:  

 اختؾػ فقفا العؾؿاء، والروايات قد جاءت هبذا وهذا.

، فرأى طؾك أحُدكؿ حؾػ إذا»بـ حاتؿ:  ومـفا حديث طدي ـِ  مـفا، خقًرا القؿق

ْرها، ولقلِت الذي هق  (.1741أخرجف مسؾؿ ) «خقر فْؾُقؽػِّ

 وأجؿعقا أكف ٓ يجب طؾقف(: 521/ 9يف الؿغـل ) قال ابـ قدامة 

الؽػارة قبؾ الحـث، وطؾك أكف يجقز تلخقرها طـ الحـث، وطؾك أكف ٓ يجقز 

 تؼديؿفا طـ القؿقـ.

واختؾػقا يف جقازها بعد القؿقـ وقبؾ الحـث فجقزوها مالؽ وإوزاطل، 

والثقري، والشافعل، وأربعة طشر صحابًقا، وجؿاطات مـ التابعقـ، وهق ققل 

جؿاهقر العؾؿاء لؽـ قالقا يستحب كقهنا بعد الحـث واستثـاء الشافعل التؽػقر 

ال يجقز تؼديؿفا طؾك بالصقم فؼال: ٓ يجقز قبؾ الحـث؛ ٕهنا طبادة بدكقة ف
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وقتفا كالصالة وصقم رمضان، وأما التؽػقر بالؿال فقجقز تؼديؿف كؿا يجقز 

 اهـتعجقؾ الزكاة. 

 (: 247/ 9) يف اإلطًلم وقال ابـ الؿؾؼـ 

 : -بـ سؿرة  طبدالرحؿـ -وهذا الحديث ورد بعدة ألػاظ اي حديث 

ـْ َيِؿقـَِؽ، َوْأِت الَِّذي »أحدها:  ْر َط  ، متػؼ طؾقف.«ُهَق َخْقرٌ َفَؽػِّ

ْر طـ يؿقـَِؽ  هق الذي فْلِت »ثاكقفا:   ، رواه البخاري.«خقٌر، وكػِّ

 ، رواه أبق داود والـسائل.«يؿقـَؽ ثؿ ائت الذي هق خقرٌ  طـ فؽّػرْ »ثالثفا: 

 يستدل وهذه الرواية الصريحة لؾجؿفقر الؼائؾقـ بالجقاز، وأما رواية القاو فؼد

 ارة، ومـ يؿـعف آخر.هبا مـ يجقز التؼديؿ ت

 اهَّلل تعالك:  قال أبق محؿد سدده

ويف حديث أبل مقسك الؿتػؼ طؾقف: الحـث قبؾ الؽػارة وكؾفا جائز، قال 

 »اهلل:  رسقل
ِ
، َفَلَرى َغْقَرَها َخْقًرا  -اهَّللُ  إْن َشاءَ  -إكِّل َوَاهَّلل ـٍ ٓ َأْحِؾُػ َطَؾك َيِؿق

ْؾُتَفاِمـَْفا إَّٓ َأَتْقُت الَِّذي ُهَق   ، وقد سبؼ معـا.«َخْقٌر، َوَتَحؾَّ

 قال بفاء الديـ الؿؼدسل يف شرح العؿدة: 

وهق مخقر بقـ تؼديؿ الؽػارة طـ الحـث، وتلخقرها طـف؛ لؼقلف طؾقف الصالة 

 اهـوالسالم وذكر ما تؼدم. 

 ٚغسٚط َٔ تدؾع إيِٝٗ ايهؿاز٠:  

 ( فؼال: 538/ 9) يف الؿغـل ذكر العؾؿاء أربعة شروط ذكرها ابـ قدامة 

الؿذكقران  وهؿ الصـػان الؾذان تدفع إلقفؿ الزكاةأن يؽقكقا مساكقـ، إول: 

 [77 ]التقبة: ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴿يف أول أصـاففؿ يف ققلف تعالك: 

والػؼراء مساكقـ وزيادة لؽقن الػؼقر أشد حاجة مـ الؿسؽقـ طؾك ما بقـاه وٕن 
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شلء واحد ٕهنؿا جؿقعا اسؿ لؾحاجة إلك ما ٓ بد الػؼر والؿسؽـة يف غقر الزكاة 

مـف يف الؽػاية ولذلؽ لق وصك لؾػؼراء أو وقػ طؾقفؿ أو لؾؿساكقـ لؽان ذلؽ 

اهلل تعالك ذكر  لفؿ جؿقعا وإكؿا جعال صـػقـ يف الزكاة وفرق بقـفؿا ٕن

الصـػقـ جؿقعا باسؿقـ فاحتقج إلك التػريؼ بقـفؿا فلما مـ غقر الزكاة فؽؾ 

حد مـ آسؿقـ يعرب بف طـ الصـػقـ ٕن جفة استحؼاقفؿ واحدة وهل وا

الحاجة إلك ما تتؿ بف الؽػاية وٓ يجقز صرففا إلك غقرهؿ سقاء كان مـ أصـاف 

اهلل تعالك أمر هبا لؾؿساكقـ وخصفؿ هبا فال تدفع إلك  الزكاة أو لؿ يؽـ ٕن

يسقر يراد بف دفع  غقرهؿ وٕن الؼدر الؿدفقع إلك كؾ واحد مـ الؽػارة قدر

حاجة يقمف يف ممكتف وغقرهؿ مـ إصـاف ٓ تـدفع حاجتفؿ هبذا لؽثرة حاجتفؿ 

 وإذا صرفقا ما يلخذوكف يف حاجتفؿ صرفقه إلك غقر ما شرع لف

وٓ مؽاتب وٓ أم ولد  فال يجزئ دفعفا إلك طبدأن يؽقكقا أحراًرا، الثاين: 

و جعػر جقاز دفعفا إلك مؽاتب وهبذا قال مالؽ و الشافعل واختار الشريػ أ

كػسف وغقره وقال أبق الخطاب يتخرج جقاز دفعفا إلقف بـاء طؾك جقاز اطتاقف يف 

 كػارتف ٕكف يلخذ مـ الزكاة لحاجتف أشبف الؿسؽقـ

اهلل تعالك طده صـػا يف الزكاة غقر صـػ الؿساكقـ وٓ هق يف معـك  أنولـا: 

طؾك أكف لقس بؿسؽقـ والؽػارة  الؿساكقـ ٕن حاجتف غقر جـس حاجتفؿ فدل

اكؿا هل لؾؿساكقـ بدلقؾ أية وٕن الؿسؽقـ يدفع إلقف لتتؿ كػايتف والؿؽاتب 

إكؿا يلخذ لػؽاك رقبتف أما كػايتف فنهنا حاصؾة بؽبسف ومالف فنن لؿ يؽـ لف كسب 

وٓ مال طجزه سقده ورجع إلقف واستغـك بنكػاقف وخالػ الزكاة فنهنا تصرف إلك 

 الؽػارة بخالففاالغـل و

فال يجقز صرففا إلك كافر ذمقا كان أو حربقا أن يؽقكقا مسؾؿقـ، الثالث: 
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وبذلؽ قال الحسـ و الـخعل و إوزاطل و مالؽ و الشافعل و إسحاق و أبق طبقد 

وقال أبق ثقر وأصحاب الرأي يجقز دفعفا إلك الذمل لدخقلف يف اسؿ الؿساكقـ 

ـ مـ أهؾ دار اإلسالم فلجزأ الدفع إلقف مـ فقدخؾ يف طؿقم أية وٕكف مسؽق

الؽػارة كالؿسؾؿ وروي كحق هذا طـ الشعبل وخرجف أبق الخطاب وجفا يف 

 الؿذهب بـاء طؾك جقاز اطتاقف يف الؽػارة وقال الثقري يعطقفؿ أن لؿ يجد غقرهؿ

مخصقصة  أهنؿ كػارة فؾؿ يجز إططاؤهؿ كؿستلمـل أهؾ الحرب وأيةولـا، 

 هبذا فـؼقس

فنن كان صػال لؿ يطعؿ لؿ يجز الدفع إلقف أن يؽقكقا قد أكؾقا الطعام، الرابع: 

يف ضاهر كالم الخرقل وققل الؼاضل وهق ضاهر ققل مالؽ فنكف قال يجقز الدفع 

إلك الػطقؿ وهق إحدى الروايتقـ طـ أحؿد والرواية الثاكقة: يجقز دفعفا إلك 

 اهـ« الصغقر الذي لؿ يطعؿ ويؼبض لؾصغقر ولقف

 اهَّلل تعالك:  قال أبق محؿد وفؼف

الصبل إن كان قد فطؿ وأكؾ صعام تجزء الؽػارة طؾقف، ولق كان يلكؾ حؾقبا 

 اهلل. مشرتى أو لف مرضع فنن الؽػارة تدفع ققؿة لغذائف وتجزء إن شاء

الحاوى الؽبقر  يف الحاوي وقد اختصر هذه الشروط الؿاوردي 

 ( فؼال: 314/ 15)

لؽػارة فقؿـ يجقز أن يصرف إلقفؿ سفؿ الػؼراء اطؾؿ أن مصارف ا

 والؿساكقـ مـ الزكاة، وهؿ مـ جؿع مع الػؼر، والؿسؽـة، ثالثة أوصاف: 

 الحرية. - 1

 واإلسالم. - 2

 اهـوأن ٓ يؽقن مـ ذوي الؼربك.  - 3
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 َكداز ايهؿاز٠ ؾُٝٔ حًـ بايكسإٓ:  

 اختؾػ العؾؿاء يف هذه الؿسللة إلك أققال: 

 تؾزمف كػارة واحدة. -ققل جؿفقر العؾؿاء  -الؼقل إول: 

يؾزمف كػارة بعدد آي الؼرآن، وهذا ققل ابـ مسعقد أخرجف الؼقل الثاين: 

طبدالرزاق يف الؿصـػ، مـ صريؼ الثقري، طـ إطؿش، طـ إبراهقؿ، طـ ابـ 

مـ كػر بحرف مـ الؼرآن فؼد كػر بف أجؿع، ومـ حؾػ بالؼرآن »مسعقد قال: 

 عؾقف بؽؾ أيف مـف يؿقـ.ف

يجب طؾقف كػارات بعدد »وهذا الؼقل رواية طـ اإلمام أحؿد، وطـف رواية: 

 «.آي الؼرآن مع الؼدرة

والصحقح أن مـ حؾػ بالؼرآن تؾزمف كػارة واحدة؛ ٕن الحالػ بالؼرآن 

اهلل وٓ يؾزمف إٓ كػارة واحدة، وأكف لق كاكت تؾزمف  حالػ بصػة مـ صػات

 ۈئ ېئ ېئ﴿يؼقل:  كػارات بعدد آي الؼرآن لؿـعتف أيؿاكف مـ الرب، واهلل 

 .[335]البؼرة:  ﴾ېئ ىئ

 ويؽقن اإلصعام مرة واحدة.كقػقة اإلصعام يف الؽػارات: 

 وقد اختؾػ أهؾ العؾؿ يف هذه الؿسللة إلك أققال: 

بـ زيد ومؽحقل، وهق فعؾ  ـ سقريـ وجابرققل الحسـ وابإول: 

 «.أهنؿ يطعؿقن مرة واحدة حتك يشبعقن: »ڤبـ مالؽ  أكس

 وهق ققل قتادة والشعبل: أهنؿ يطعؿقن وجبتان، غداء وطشاء.الثاين: 

والصحقح أن القاحدة تجزئ، ولق تطقع بؿرتقـ ٓ يـؽر طؾقف صـقعف، 

 شقبة.وأثار مذكقرة بلساكقدها يف الؿصـػ ٓبـ أبل 
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، الؿتقسط بقـ  [11]الؿائدة:  ﴾ۉ ې ې ې﴿والؿراد بؼقلف تعالك: 

كان رجؾ يؼقت »قال:  ڤطـ ابـ طباس الخقار والرديء. ويف ســ ابـ ماجف 

ۉ ې ې ﴿أهؾف ققت فقف سعة، وكان رجؾ يؼقت أهؾف ققت فقف شدة فـزلت: 

 .(1)«[11]الؿائدة:  ﴾ې ې

 (: 271/ 3قال ابـ العربل يف أحؽام الؼرآن يف الؿسللة الرابعة طشرة )

 ﴾ې﴿َوَقْقُلُف:  [11]الؿائدة:  ﴾ۉ ې ې ې ې﴿َقْقلف َتَعاَلك: 
ُة َطَؾك َأْكَؾِة  ُمَّ ْٕ َيْحَتِؿُؾ َصَعاَمُفْؿ َبِؼقََّة ُطْؿِرِهْؿ، َوَيْحَتِؿُؾ َغَداًء َوَطَشاًء؛ َوَأْجَؿَعْت ا

اَرُة اْلَقْقِم  ُر َكػَّ َّٓ َأنَّ َأَبا َحـِقَػَة َقاَل: َتَتَؼدَّ ـِ َوِشَبًعا فِل َغْقِرَها، إ اَرِة اْلَقِؿق َوَسًطا فِل َكػَّ

ِعقِر بَِصاٍع. ـِ فِل اْلُبرِّ بِـِْصِػ َصاٍع، َوفِل التَّْؿِر َوالشَّ  اْلَقِؿق

َْطؾَك َواْلِخقَاِر، َوأَْصُؾ اْلَؽاَلِم فِل اْلَؿْسلََلِة أَنَّ اْلَقَسَط فِل لَِس  ْٕ اِن اْلَعَرِب يَـْطَؾُِؼ َطؾَك ا

ًٓ ِخقَاًرا. [153]البؼرة:  ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ﴿َومِـُْف َقْقلف َتَعاَلك:   َأْي ُطُدو

، َوإَِلْقِف ُيْعَزى اْلِؿْثُؾ  ـِ ـَ َصَرَفْق ، َوكِْصًػا َبْق ـِ ـَ َمـِْزَلَتْق َوَيـَْطؾُِؼ َطَؾك َمـِْزَلٍة َبْق

ُُمقِر َأْوَساُصَفا»اْلَؿْضُروُب:  ْٕ  «.َخْقُر ا

ُة َطَؾك َأنَّ اْلَقَسَط بَِؿْعـَك اْلِخقَاِر َهاُهـَا َمتُْروٌك، َواتََّػُؼقا َطَؾك َأكَُّف  ُمَّ ْٕ َوَقْد َأْجَؿَعْت ا

رَ  ـْ َقدَّ ـْ َجَعَؾَفا َمْعُؾقَمًة َطاَدًة، َومِـُْف َم ، َفِؿـُْفْؿ َم ـِ ـَ الطََّرَفْق  َها َكَلبِل َحـِقَػَة.اْلَؿـِْزَلُة بَْق

 ايهؿاز٠ َكدز٠ بايعسف:  

 (: 349/ 35يف مجؿقع الػتاوى ) قال شقخ اإلسًلم 

                                                                                       

برقؿ  ، وهق يف الصحقح الؿسـد مـ أسباب الـزول لإلمام القادطل (3113أخرجف ابـ ماجف ) (1)

 يحقك وثؼف وقد العبسل الؿغقرة أبل بـ سؾقؿان إٓ الصحقح رجال رجالف الحديث هذا: (، وقال11)ص 

 أسباب يف هق وأققل. اإلسـاد صحقح مقققف إسـاد هذا: الزجاجة مصباح يف البقصقري وقال. معقـ بـ

 (. 773وهق يف الصحقح الؿسـد برقؿ ). الرفع حؽؿ لف الـزول
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 بالعرف؟ أو بالشرع مؼدر هق هؾ إصعامفؿ أن وهق أصؾ طؾك مبـل يطعؿ ما ومؼدار

 فقف ققٓن لؾعؾؿاء: 

 وهمٓء طؾك أققال: مـفؿ مـ قال: هق مؼدر بالشرع، إول: 

يطعؿ كؾ يقم مسؽقـ صاًطا مـ تؿر أو صاًطا مـ شعقر أو مـفؿ مـ قال: 

 كصػ صاع مـ بر، كؼقل أبل حـقػة وصائػة.

صاع  مـ تؿر، أو شعقر، أو ربعومـفؿ مـ قال: يطعؿ كؾ واحد كصػ صاع: 

 مـ بر، وهق مد، كؼقل أحؿد وصائػة.

 وصائػة. بؾ يجزئ يف الجؿقع مد مـ الجؿقع، كؼقل الشافعلومـفؿ مـ قال: 

ويطعؿ أهؾ كؾ بؾد مـ أوسط ما أن ذلؽ مؼدر بالعرف ٓ بالشرع، ول: إ

يطعؿقن أهؾقفؿ قدًرا وكقًطا وهذا معـك ققل مالؽ، وهذا هق الصحقح أهنؿ 

 يطعؿقن بالعرف ما يؽػقفؿ ما يشبعفؿ غداء أو طشاء.

 واختؾػقا يف مؼدار الؽسقة: مؼدار الؽسقة: 

 (: 276/ 3يف أحؽام الؼرآن ) قال ابـ العربل 

أقؾ ما قال الشافعل وأبق حـقػة: ،  [11]الؿائدة:  ﴾ى ى﴿ققلف تعالك: 

 يؼع طؾقف آسؿ.

 اهـأقؾ ما تجزئ فقف الصالة. وقال طؾؿائـا: 

أن ققل مـ قال: ما تجزئ فقف الصالة هق ققل  -واهلل أطؾؿ  -والذي يظفر 

 .[31]إطراف:  ﴾ٻ ٻ پ پ پ﴿صقاب، يدطؿف ققلف تعالك: 

أبل الػرج طـ مالؽ، وبف قال إبراهقؿ ومغقره: ما يسرت جؿقع  ويف رواية

 البدن بـاء طؾك أن الصالة ٓ تجزء يف أقؾ مـ ذلؽ.
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 (: 542/ 9يف الؿغـل ) قال ابـ قدامة 

ولق أططاهؿ مؽان الطعام أضعاف ققؿتف ورق لؿ يجزئف، وجؿؾتف أكف ٓ 

 اهـيجزئ يف الؽػارة إخراج ققؿة الطعام إٓ كسقة. وذكر أية. 

 اهَّلل تعالك:  قال أبق محؿد سدده

 .[75]مريؿ:  ﴾مج جح مح جخ﴿اهلل تعالك دفع الؼقؿة إلقف لذكره:  ولق أراد

 حهِ دؾع ايهؿاز٠ ملٔ ميٓع ايصنا٠:  

 وٓ تدفع الؽػارة لؿـ يؿـع الزكاة.

 (: 543/ 9) يف الؿغـل قال ابـ قدامة 

 كؾ مـ يؿـع الزكاة مـ الغـل والؽػار والرققؼ يؿـع أخذ الؽػارة.

 وهؾ يؿـع مـفا بـق هاشؿ؟

 فقف وجفان: 

: ملسو هيلع هللا ىلصيؿـعقن مـفا؛ ٕهنا صدقة واجبة فؿـعقا مـفا لؼقل الـبل إول: 

 .«الصدقةُ لـا  َتِحؾُّ  ٓ إكا»

 وققاسا طؾك الزكاة.

 اهـٓ يؿـعقن؛ ٕهنا لؿ تجب بلصؾ الشرع فلشبفف صدقة التطقع. الثاين: 

 اهَّلل تعالك:  قال أبق محؿد وفؼف

والراجح مـعفؿ مـفا لعؿقم إدلة يف تحريؿ أخذ الفاشؿل لؾصدقة، وأما 

الصقاب؛ ٕكف ققلفؿ بلن لبـل هاشؿ إخذ مـ صدقة التطقع ففذا ققل بعقد طـ 

 مخالػ لؾدلقؾ وما خالػ الدلقؾ ففق باصؾ.

ومـ أققى إدلة طؾك بطالكف طدم أكؾ الـبل مـ صدقة سؾؿان، مع أهنا لؿ 

 تػرض الزكاة بعد، وكان رققًؼا ٓ تجب طؾقف الزكاة ولؿ يؽـ قد أسؾؿ بعد فتـبف.
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 وإذا كاكت طؾقف أيؿان كثقرة طؾك أمر واحد فنكف يؽػر كػارة واحد.

واهلل ما أدخؾ بقت فالن، والققم الثاين يؼقل: واهلل ما أدخؾ بقت يؼقل: 

فالن، بعد يقمقـ يؼقل: واهلل ما ادخؾ بقت فالن، وهق كػس الشخص فؾقس طؾقف 

 إٓ كػارة واحدة.

 وأما إذا حؾػ طؾك أيؿان متعددة فنكف يؽػر طـ كؾ يؿقـ.

 حهِ ايتتابع يف صٝاّ نؿاز٠ ايُٝني:  

 الصقام التتابع.وٓ يؾزم يف 

 .اهلل  وإفضؾ فقف هق التتابع؛ ٕكف أبرأ لؾذمة طـد
 .(1)«(فصقام ثالثة أيام متتابعات): ڤبـ مسعقد  وقد جاءت قراءة طـ طبداهلل

 والصحقح أكف يجقز التتابع وطدمف، والتتابع أفضؾ، والحؿد هلل رب العالؿقـ.

 

 

  

                                                                                       

 ، وغقرهؿا، وهق يف الصحقحة لإلمام إلباين (17/77) ، والبقفؼل(7/37) جرير ابـأخرجف  (1)
: الصحابة همٓء طـ الطرق هذه بؿجؿقع ثابت الؼراءة أو فالحديث وبالجؿؾة: (، وقال فقف3471برقؿ )

 . أطؾؿ واهلل. ڤوأبل بـ كعب  طباس وابـ مسعقد ابـ
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 ربٝإ إٔ ايُٝني املٓعكد٠ َا ناْت

 اهلل أٚ صف١ َٔ صفات٘د باضِ َٔ أمسا٤ 

 

ـْ ُطَؿرَ  - 366 ـِ اْلَخطَّاِب  )َط   َقاَل: َقاَل َرُسقُل  ڤْب
ِ
اهَّللَ َيـَْفاُكْؿ  إنَّ »ملسو هيلع هللا ىلص: اهَّلل

 .(1)«َأْن َتْحِؾُػقا بِآَبائُِؽؿْ 

 َأْو لَِقْصُؿت»َولُِؿْسِؾٍؿ: 
ِ
ـْ َكاَن َحالًِػا َفْؾَقْحِؾْػ بَِاهَّلل  .(2)«َفَؿ

 َما َحَؾْػُت بَِفا ُمـُْذ َسِؿْعُت َرُسقَل »ِرَواَيٍة َقاَل ُطَؿُر: َوفِل 
ِ
  َفَقَاهَّلل

ِ
َيـَْفك ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

 (.(3)«َطـَْفا، َذاكًِرا َوٓ آثًِرا

 يعـل: حاكًقا طـ غقري َأكف حؾَػ بفا.

 َذاكًِرا: طامًدا.

l : 

،  : لبقان أن القؿقـ الؿـعؼدة هل القؿقـ باهللاحلدٓث  املصيف ساق
 إما باسؿ مـ أسؿائف، أو بصػة مـ صػات، وطؾك هذا اإلجؿاع.

 : اهلل  حهِ ايُٝني املٓعكد٠ بػري اضِ أٚ صؿ١ 

الحؾػ  اهلل ففل يؿقـ غقر مـعـؼدة، فــنن وأما القؿقـ التل يعؼدها صاحبفا بغقر

كبقرة مـ كبائر الذكقب وطظقؿة مـ طظائؿ أثام، وقد روي طـ  اهلل  بغقر
                                                                                       

 (. 1757ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ )(، 7171أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ ) (1)

 (. 1757(، ومسؾؿ برقؿ )7171أخرجف البخاري برقؿ )بؾ هق يف الصحقحقـ،  (2)

 (. 1757أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (3)
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 .(1)«اهلل صادًقا ٕن أحؾػ باهلل كاذًبا أهقن مـ أن أحؾػ بغقر: »ڤطبداهلل 

بـ مسعقد  فنن كان طبداهلل هق ابـ طؿر فإثر متصؾ، وإن كان طبداهلل

فإثر مـؼطع، ومع ذلؽ يف الؿصـػ طـ وبرة طـ طبداهلل، وأما صاحب فتح 

الؿحؼؼقـ بـ مسعقد، وطؾك هذا تجد كثقر مـ  الؿجقد فنكف قال: طـ طبداهلل

 يضعػقن إثر.

 .-واهلل أطؾؿ  -بـ طؿر  لؽـ ٓ يؿـع أن يؽقن الؿراد بف طبداهلل

 اهلل:  حهِ احلـ بػري 

  اهلل معظًؿا لف كتعظقؿ اهلل  اهلل شرك فنن حؾػ بغقر فالحؾػ بغقر

 اهلل  أو أكثر أو مساوى ففق شرك أكرب مخرج مـ الؿؾة، وإن حؾػ بغقر

 طؾك غقر تعظقؿ ألقهقة ففق واقع يف الشرك إصغر.

والذي طؾقف كثقر مـ طباد الؼبقر أهنؿ يعظؿقن الؿؼبقريـ كتعظقؿفؿ هلل بؾ 

لخقفف مـف وٓ  -أشد، فنكف ربؿا يحؾػ باهلل كاذًبا وٓ يحؾػ بالؿؼبقر صادًقا 

 .-حقل وٓ ققة إٓ باهلل 

 فؼد بغقرِ  حؾَػ  مـ»: ڤوقد تؼدم حديث ابـ طؿر 
ِ
 .«َأشركَ  اهَّلل

تِل »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال: قال رسقل ڤومـ حديث أبل هريرة  ـْ َحَؾَػ بَِالًلَّ َم
                                                                                       

(، وهق يف اإلرواء لإلمام 3/17/3« )الؿعجؿ الؽبقر»أخرجف الطرباين يف  ڤأثر طبد اهلل بـ مسعقد  (1)

« الؿجؿع»وهذا إسـاد صحقح طؾك شرط الشقخقـ. وقال الفقثؿل يف : (، وقال فقف3473) إلباين 

« الؿصـػ» يف شقبة أبك ابـ وأخرجف«. ورجالف رجال الصحقح« الؽبقر»رواه الطرباين يف »: (5/177)

. فذكره.... اهلل طبد قال: قال وبرة أبك طـ مقسرة بـ الؿؾؽ طبد طـ مسعر طـ مـ صريؼ وكقع: (5/171)

 سـد يف أن ويحتؿؾ، أطرفف فؾؿ وبرة أبك غقر الشقخقـ رجال ثؼات رجالف إسـاد وهذا: -إلباين  -قؾت 

 . أطؾؿ واهلل. التحريػ مـ الـسخة شقئا
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 َّٓ َٓ إَلَف إ ى َفْؾَقُؼْؾ   .(1)«اهَّللُ  َواْلُعزَّ

َٓ َتْحِؾُػقا »: ملسو هيلع هللا ىلص، قال الـبل ڤبـ سؿرة  الرحؿـ ويف حديث طبد

َٓ بِآَبائُِؽؿْ   .(2)«بِالطََّقاِغل، َو

َْكَداِد، »: ڤوجاء طـ أبل هريرة  ْٕ َٓ بِا َفاتُِؽْؿ، َو َٓ بُِلمَّ َٓ َتْحِؾُػقا بِآَبائُِؽْؿ، َو

َّٓ َوَأْكُتْؿ َصاِدُققنَ   إِ
ِ
َٓ َتْحِؾُػقا بِاهَّلل ، َو

ِ
َّٓ بِاهَّلل َٓ َتْحِؾُػقا إِ  .(3)«َو

 .اهلل  باهلل، أو بصػة مـ صػات ملسو هيلع هللا ىلصوكاكت جؿقع أيؿان الـبل 

 «: يـفاكؿ اهَّللَ  إنَّ »قْلُ: 

 .اهلل  أن أمر والـاهل هق: فُٔ

 .اهلل  إكؿا هق مبؾغ طـ ملسو هيلع هللا ىلصوالـبل 

حتؿ وواجب ٓسقؿا إن كان الـفل يؼتضل  اهلل  أن إخذ بـفلّفُٔ: 

التحريؿ، ويعرف ذلؽ بالؼرائـ، فنن إصؾ يف الـفل التحريؿ إٓ أن تليت قريـة 

 تدل طؾك أن الؿراد بف الؽراهة.

إذ أن الحؾػ هبؿ كان مـ أفعال الجاهؾقة، وفقف «: َأْن َتْحِؾُػقا بِآَبائُِؽؿْ »قْلُ: 

 .اهلل  تشريؽ مع

ولقس معـاه أكف يجقز الحؾػ بغقر إب وإكؿا ذكر أباء؛ ٕن أهؾ الجاهؾقة 

 كاكقا يعظؿقهنؿ.
                                                                                       

 (. 1757(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ )5177أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ ) (1)

 (. 1751أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (2)

  وهق يف الصحقح الؿسـد لؾشقخ مؼبؾ بـ هادي(، 3771)(، والرتمذي 3351أخرجف أبق داود ) (3)

 هذا حديث صحقح طؾك شرط الشقخقـ. : (، وقال فقف1315برقؿ )
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 »قْلُ: 
ِ
ـْ َكاَن َحالًِػا َفْؾَقْحِؾْػ ِبَاهَّلل  «: َفَؿ

 .-طؾك ما تؼدم  -طزم تقكقده بالقؿقـ باهلل أو بصػة مـ صػاتف أي فؾقمكد ما 

 «: َأْو لَِقْصُؿت»قْلُ: 

 .اهلل  أو لقرتك الحؾػ بغقر
 َما َحَؾْػُت بَِفا»)َوفِل ِرَواَيٍة: َقاَل ُطَؿُر: قْلُ: 

ِ
 «(: َفَقَاهَّلل

 .-اهلل طؾقفؿ  رضقان -سرطة استجابة الصحابة فُٔ: 

 .ملسو هيلع هللا ىلصاهلل وهنل رسقلف  ، وهنلملسو هيلع هللا ىلصاهلل وأمر رسقلف  ٕمرتعظقؿ الصحابة ّفُٔ: 

 ڤأن اإلكسان قد تبؼك طـده بعض أمقر الجاهؾقة إٓ أن يـبف لفا، فنن طؿر ّفُٔ: 

ـ لؿثؾ هذا إمر حتك أكؽر طؾقف الـبل   .ملسو هيلع هللا ىلصقد أسؾؿ وحسـ إسالمف، ولؽـ لؿ يتػط

أن مـ طزم طؾك ترك الشلء تركف يف حال ذكره ويف غقر ذلؽ مـ إحقال، ّفُٔ: 

 واهلل أطؾؿ. -كؿا هق معؾقم  -وربؿا ٓ يذكره إٓ طؾك سبقؾ القطظ أو التحذير 
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 رأحهاّ االضتجٓا٤ يف ايُٝنيد

 
ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  - 367 ـْ الـَّبِلِّ  ڤ)َط ـُ  َقاَل ُسَؾقَْؿانُ »َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص َط َداُود طؾقفؿا ْب

َـّ ُغًلًما ُيَؼاتُِؾ فِل  ـَ اْمَرَأًة، َتِؾُد ُكؾُّ اْمَرَأٍة ِمـُْف َـّ الؾَّقَْؾَة َطَؾك َسْبِعق السًلم: َُٕصقَف

، َفِؼقَؾ لَُف: ُقْؾ: إْن َشاءَ  َسبِقؾِ 
ِ
َـّ إَّٓ اْمَرَأٌة  اهَّلل ، َفَؾْؿ َتِؾْد ِمـُْف َـّ اهَّللُ، َفَؾْؿ َيُؼْؾ، َفَطاَف بِِف

  َواِحَدٌة: كِْصَػ إْكَساٍن، َقاَل: َفَؼاَل َرُسقُل 
ِ
اهَّللُ لَْؿ َيْحـَْث،  َلْق َقاَل إْن َشاءَ ملسو هيلع هللا ىلص: اهَّلل

 (.(1)«َوَكاَن َدَرًكا لَِحاَجتِفِ 

 يعـل قاَل لف الَؿَؾُؽ.«: اهَّللُ  َفِؼقَؾ َلُف: ُقْؾ: إْن َشاءَ »ققلف: 

َـّ   : الؿراُد بذلَؽ الؿجامعُة.َُٕصقَف

 : َأدركفا ووصؾ إِلقفا.لَِحاَجتِفِ  َدَركً

l : 

لقدلؾ طؾك مسللة مفؿة مـ : احلدٓث يف ٍذا املْطً ساق املصيف 

 مسائؾ إيؿان وهل آستثـاء يف إيؿان.

وجاء بآستثـاء لؿ يحـث برتك القؿقـ،  فنن اإلكسان إذا حؾػ باهلل 

 وٓ تؾزمف كػارة.

آستثـاء  ذلؽ شروصًا إول: أن يؽقنيشرتط يف شروط آستثـاء يف القؿقـ: 

 متصاًل إما حؽًؿا، وإما لػًظا.
                                                                                       

 (. 1745(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ )3535أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ ) (1)
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وقد ذهب بعض أهؾ العؾؿ إلك أكف يشرتط أن يؽقن قد طؼد طؾقفا الـقة قبؾ 

قال لف الؿؾؽ: قؾ »اكتفاء القؿقـ، والصحقح أن هذا ٓ يشرتط؛ فػل الحديث: 

  ، َفَؼاَل َرُسقُل «اهَّلل إن شاء
ِ
 .«اهَّللُ َلْؿ َيْحـَْث  إْن َشاءَ َلْق َقاَل »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

 اهلل قبؾ اكتفاء القؿقـ. دلقؾ طؾك أكف لؿ يعؼد الـقة طؾك ققل إن شاء

 أن يؽقن الؿستثـل هق الحالػ.الثاين: 

 أن يؽقن آستثـاء يف القؿقـ الؿستؼبؾة التل هل اإلكشاء.الثالث: 

وذهب بعض أهؾ العؾؿ إلك أن آستثـاء يجقز إلك الحقل، مستدلقـ بلثر طـ 

، وإثر مـ صريؼ إطؿش طـ مجاهد؛ وإطؿش لؿ يسؿع مـ ڤابـ طباس 

بـ أبل سؾقؿ، ثؿ لق قدر أن هذا  مجاهد إٓ خؿسة ولقس هذا مـفا والقاسطة لقث

إثر ثابت لؿ يؼؿ طؾقف حؽؿ؛ ٕكف لق كان كؿا يؼال لققع ٓستثـاء مـ سؾقؿان 

 اهلل  بعد هذه الجؾسة ولؼال  ٕيقب لؿا أقسؿ أن يضرب امرأتف مائة

، ولؿ يؼؾ لف:  ـِ  .[55]ص:  ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ﴿جؾدة: استث

ـُ َداُود طؾقفؿا السًلم ُسَؾْقَؿانُ »قْلُ:  اهلل  هق الـبل الؽريؿ الذي سلل«: ْب

 .مؾًؽا ٓ يـبغل ٕحد مـ بعده 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ﴿وطؾك أبقف بـعؿ كثقرة  اهلل  وقد امتـ

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ 

 .[17-14]الـؿؾ:  ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

﮸  ﴿وهق الؼائؾ:  ﮶﮷ ﮵   ﮴  ﮳  ﮲  ﮺  ﮻ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ﮹

          ﯀  ﯁ ﮿  ﮾  ﮽  ﮼

 ﴾      ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ
 .[57-34]ص: 
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 وقصتف معروفة يف سقر: الـؿؾ، وسبل، وص.

ـَ اْمَرَأةً »قْلُ:  ْقَؾَة َطَؾك َسْبِعق َـّ الؾَّ  «: َُٕصقَف

 .«طؾك مائة امرأة»يف رواية: 

ورسؾف إذ كان أحدهؿ يتؿقز  اهلل يف أكبقائف وهذه الؿؽرمة العظقؿة التل وهبفا

 بؼقة طشرات مـ الـاس.

 وذكر بعض أهؾ العؾؿ طـد هذا الحديث: 

اهلل وشرطف غاًضا لطرفف محصـًا  أن اإلكسان كؾؿا كان مستؼقًؿا طؾك أمر

 لػرجف، كان أققى مـ غقره يف هذا الباب.

 جقاز حذف الؿحؾقف بف.ّفُٔ: 

َـّ »وُطؾؿ أكف حؾػ؛ بؼقلف:   .«َُٕصقَف

 ٓم الؼسؿ.م: فالًل

َـّ »وما جاء يف بعض الروايات:   .«واهَّلل َُٕصقَف

 والؿراد بالطقاف الؿعاشرة بالجؿاع.

ـَ اْمَرَأةً »قْلُ:  لعؾف جاز يف شرطفؿ أن يتزوج الرجؾ سبعقـ «: َطَؾك َسْبِعق

تزوج إحدى  ملسو هيلع هللا ىلصامرأة، أو أهنـ إماء، واهلل أطؾؿ، وقد جاز يف شرطـا أن الـبل 

 طشر امرأة، ومات طـ تسع كسقة.

َـّ ُغًلًما»قْلُ:   أي ولًدا ذكًرا.«: َتِؾُد ُكؾُّ اْمَرَأٍة ِمـُْف

  ﴾ۅ ۉ ۉې﴿ٕن الذكر قد يصـع ما ٓ تصـعف إكثك قال تعالك: 

 .[37]آل طؿران: 

  ُيَؼاتُِؾ فِل َسبِقؾِ »قْلُ: 
ِ
 اهلل. أي يجاهد إلطالء كؾؿة«: اهَّلل

جقا القلقدَ »يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصحسـ الـقة، والـبل ّفُٔ:  القدوَد: فنين مؽاثٌر  تزوَّ
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 .ڤأخرجف البقفؼل طـ أكس ، (1)«بؽُؿ إمَؿ يقَم الؼقامةِ 

 الؿجتؿعات. وإصالح الذرية صالح يف العالقة الفؿة مـ الصالح أهؾ طؾقف ما ّفُٔ:

 اهلل. أي استثـك ورد إمر إلك«: اهَّلل َفِؼقَؾ َلُف إن شاء»قْلُ: 

 .«اهَّلل! أن الؿؾؽ الذي معف قال لف: قؾ: إن شاء»وجاء يف رواية: 

 وهذا هق الشاهد مـ الحديث.

 اهلل لؿا ُيحـث يف يؿقـف، ولتحؼؼ لف ما رجاه. فؾق قال إن شاء

 تليت طؾك معـققـ: « اهلل إن شاء»ثؿ إن كؾؿة: «: اهَّلل إن شاء»معاين كؾؿة: 

 .اهلل  التربك بذكر اسؿإول: 
 طؾك آستثـاء.الثاين: 

 ومـ طجقب شلن هذه الؽؾؿة: 

أن الؿتؽؾؿ بف يستطقع أن يتؽؾؿ هبا وٓ يحرك شػتقف، وهذا فقفا ويف كؾؿة: 

 اهلل. ٓ إلف إٓ

أن اإلكسان يستطقع «: اهلل ٓ إلف إٓ»إن مـ إخالص كؾؿة وقد قال العؾؿاء: 

 هبا، وٓ يحرك شػتقف. اهلل  أن يذكر

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀہ ﴿: اهلل  وقد قال

 .[35-33]الؽفػ:  ﴾ہ ہ ہ ھ
                                                                                       

ُجقا»: ، بؾػظڤ، مـ حديث معؼؾ بـ يسار (3337) (، والـسائل3747أبق داود )أخرجف  (1)  َتَزوَّ

بـ  ، وحديث أكسڤ(، مـ حديث أبل هريرة 1173، وأخرجف ابـ ماجف )«بُِؽؿْ  ُمَؽاثِرٌ  اْلَقُدوَد، َفنِكِّل اْلَقُلقدَ 

، وحديث معؼؾ بـ يسار يف (مقارد( 1331) حبان ، وابـ(354 و 141/ 3) أحؿد رواه ڤمالؽ 

هذا حديث صحقح، وحديث أكس : (، وقال فقف1137برقؿ ) الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل 

صححف اإلمام إلباين  ڤ(، وحديث أبل هريرة 1713برقؿ ) يف الصحقحة لإلمام إلباين  ڤ

  .يف صحقح ســ ابـ ماجف أيًضا 
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َـّ »قْلُ:   «: َفَطاَف بِِف

 أي أتاهـ وأتك مـفـ ما يليت الرجؾ مـ امرأتف.

َـّ إَّٓ اْمَرَأٌة َواِحَدٌة: كِْصَػ إْكَسانٍ »قْلُ:   «: َفَؾْؿ َتِؾْد ِمـُْف

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ﴿ اهلل  وهذا مـ الػتـة التل ذكرها

 .[35 ]ص: ﴾ہ ہ ہ ہ

، ولقس بؽؾ أحد لق قالفا حصؾ لف الؿراد، وهذا خاص بسؾقؿان 

 ولؽـ يرجك لف ذلؽ.

 أي لؿ تؾحؼف أحؽام الحـث.«: اهَّللُ َلْؿ َيْحـَْث  َلْق َقاَل إْن َشاءَ »قْلُ: 

ٺ ٺ ٺ ﴿مـ اإلدراك، وهل كؼقلف تعالك: «: َوَكاَن َدَرًكا لَِحاَجتِفِ »قْلُ: 

 أي لحاًقا. [77]صف:  ﴾ٺ ٿ

 اهلل سببًا لبؾقغ حاجتف التل طزم طؾقفا، ورغب فقفا. لؽان ققل إن شاءوالؿعـك: 

جقاز تذكقر الحالػ بآستثـاء، وهق دلقؾ لؿا قدمـاه مـ أكف ٓ ّيف احلدٓث: 

يؾزم أكف يستحضر الـقة مـ قبؾ أن يـتفل مـ القؿقـ، وإن كان قد قال بف بعض 

 أهؾ العؾؿ.
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 َٔ حًف ع٢ً ميني صرب »رحدٜح: 

 د...«ٜكتطع بٗا َاٍ اَسئ َطًِ

 

ـْ َطبْدِ  - 368   )َط
ِ
ـِ َمْسُعقٍد  اهَّلل   َقاَل: َقاَل َرُسقُل  ڤْب

ِ
ـْ َحَؾَػ َطَؾك »ملسو هيلع هللا ىلص: اهَّلل َم

ـِ َصْبٍر َيْؼتَطُِع بَِفا َماَل اْمرٍِئ ُمْسِؾٍؿ، ُهَق فِقَفا َفاِجٌر، لَِؼلَ  ، «َغْضَبانُ  اهَّللَ َوُهَق َطَؾقْفِ  َيِؿق

 (.(1)«إَلك آِخرِ أَيةِ  ﴾ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ﴿َوَكَزلَْت: 

l : 

 .لبقان ضرر القؿقـ الػاجرة ويؿقـ الغؿقس: احلدٓث  ساق املصيف

جاء رجؾ مـ حضرمقت »قال:  ڤبـ حجر  وقد جاء يف مسؾؿ طـ وائؾ

اهلل، إن هذا قد غؾبـل  ، فؼال الحضرمل: يا رسقلملسو هيلع هللا ىلصورجٌؾ مـ كـدة إلك الـبل 

طؾك أرٍض كاكت ٕبل فؼال الؽـدي: هل أرضل، يف يدي أزرطفا، لقس لف فقفا 

. فؼال الـبل  قال: يا «. فؾؽ يؿقـف»قال: ٓ قال: « ألؽ بقـةٌ »لؾحضرمل:  ملسو هيلع هللا ىلصحؼٌّ

اهلل، إن الرجؾ فاجٌر ٓ يبالل طؾك ما حؾػ طؾقف، ولقس يتقرع مـ شلء  رسقل

لؿا أدبر:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فاكطؾؼ لقحؾػ، فؼال رسقل« ذلؽلقس لؽ مـف إٓ »فؼال: 

 .(2)«اهَّلل وهق طـف معرض أما لئـ حؾػ طؾك مالف أكؾف ضؾًؿا لقؾؼقـ»

ـِ َصْبرٍ »قْلُ:  ـْ َحَؾَػ َطَؾك َيِؿق  «: َم

أي طؾك يؿقـ غؿقس ُيصرب فقفا ويؼقم فقفا ويؾزم هبا أمام الحاكؿ أو 

                                                                                       

 (. 131(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ )5451أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ ) (1)

 (. 131أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ ) (2)
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 الؼاضل؛ ٕخذ مال الـاس بالباصؾ.

ـَ »يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصوالـبل  ْأ َمْؼَعَدُه ِم ـٍ آثَِؿٍة ِطـَْد ِمـَْبرِي َهَذا، َفْؾَقَتَبقَّ ـْ َحَؾَػ بَِقِؿق َم

 .(1)ڤطـ جابر  «الـَّاِر، َوَلْق َطَؾك ِسَقاٍك َأْخَضرَ 

 كلكف قطعة طـ صاحبف بالقؿقـ الػاجرة.«: َيْؼَتطُِع بَِفا َماَل اْمِرٍئ ُمْسِؾؿٍ »قْلُ: 

 الؿسؾؿ حرام دمف ومالف وطرضف.أن الؿسؾؿ طؾك ّفُٔ: 

َّٓ  ماُل  يِحؾُّ  ٓ»يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصوالـبل  أخرجف  «بطقبٍة مـ كػِسف امرٍئ مسؾٍؿ إ

 .ڤالدار قطـل طـ أكس 

وأطراَضؽؿ ودماَءكؿ حراٌم طؾقؽؿ كحرمِة يقِمؽؿ هذا  أمقاَلؽؿ إن»ويؼقل: 

 .وغقره ڤمتػؼ طؾقف طـ أبل بؽرة  «يف شفرِكؿ هذا يف بؾِدكؿ هذا

ًٓ كؼًدا فعؾقف إثؿ طظقؿ، كؿا يف حديث الؿػؾس:  يلتل »وإذا كان الؿؼطقع ما

فقلخُذ  وأخذ ماَل هذا هذا وضرب هذا يقَم الؼقامِة بصًلٍة وزكاٍة وصقاٍم وقد شتؿ

مـ حسـاتِف فنن َفـَِقْت حسـاُتف قبؾ أن يؼضَل ما طؾقف  حسـاتِف وهذا مـ هذا

أخرجف مسؾؿ طـ أبل هريرة  «ُصرَِح يف الـارِ مـ سقئاتفؿ فُطرَِح طؾقِف ثؿ  أخذ

 ، وقد سبؼ معـا تخريجف.ڤ

شبًرا  اقتطع مـ»: ملسو هيلع هللا ىلصوإن كان طقـًا كلرض وكحقها فؼد قال الـبل 

قف مـ ، متػؼ طؾقف طـ (2)«سبِع أَرضقـ اهَّللُ إياه يقم الؼقامِة مـ إرِض ضؾًؿا، ُصقِّ

 وغقره. ڤبـ زيد  سعقد

 أي كاذب وقد جاء يف رواية طؾك يؿقـ كاذبة.«: ُهَق فِقَفا َفاِجرٌ »قْلُ: 
                                                                                       

 ، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل (3334(، وابـ ماجف )3357أخرجف أبق داود ) (1)
 (. 377برقؿ )

 (. 1717مسؾؿ يف صحقحف برقؿ )(، و3111البخاري يف صحقحف برقؿ )أخرجف  (2)
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 ملسو هيلع هللا ىلصوقد قال الـبل  -يؿقـ غؿقس  -ففذا حؾػ وهق يعؾؿ أكف فاجر ففل 

ـُ الَغؿقس»يؼقل:  ، وقتُؾ الـَّػس، والقؿق ـِ ، وطؼقُق القالَدي
ِ
 ،(1)«الؽبائُر اإلشراُك باهَّلل

 .ڤبـ طؿرو  اهلل أخرجف البخاري طـ طبد

 أي يقم الؼقامة.«: اهَّللَ  َلِؼلَ »قْلُ: 

يقم الؼقامة، بؿا أجؿع طؾقف أهؾ التػسقر مـ أن  اهلل  إثبات رؤيةّفُٔ: 

 ﴾ٱ ٻ ٻ ٻٻ﴿اهلل تعالك:  الؾؼل ٓ يؽقن إٓ برؤية ومعايـة، كؿا قال
 .[55]إحزاب: 

، أخرجف مسؾؿ طـ أبل (2)«ربَّف فقؼقُل: أْي ُفؾ فَقؾؼك العبُد »: ملسو هيلع هللا ىلصوقال الـبل 

 .ڤهريرة 

 بسبب ضؾؿف وبغقف.«: َوُهَق َطَؾْقِف َغْضَبانُ »قْلُ: 

وهل مـ الصػات الػعؾقة التل دل  إثبات صػة الغضب هلل ّفُٔ: 

 طؾقفا الؽتاب والسـة واإلجؿاع.

 ، أخرجف مسؾؿ.«وهق طـف معرض»: ڤبـ حجر  ويف حديث وائؾ

ٿٿ ٿ ٹ  ٺ ٿ﴿يغضب غضبًا يؾقؼ بجاللف  فاهلل 

 .[11]الشقرى:  ﴾ٹ

 حرمة مال الؿسؾؿ، وأكف ٓ يحؾ إٓ بطقبة مـ كػس صاحبف.ّفُٔ: 

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ﴿َوَكَزَلْت: »قْلُ: 

ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب 
                                                                                       

 . (7774أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ ) (1)

 (. 3171أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ ) (2)
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 «: [77]آل طؿران:  ﴾خب

اهلل أكزل  ويسؿك هذا طـد أهؾ الحديث سبب كزول، ولف حؽؿ الرفع، أي أن

 وسببفا هذه الحادثة، وفقفا وطقد طظقؿ لؿـ رام أخذ مال الـاس بالباصؾ.هذه أية 

 وذلؽ لعظؿ هذه القؿقـ الػاجرة التل تمخذ هبا أمقال الؿسؾؿقـ.

ثًلثٌة »: ملسو هيلع هللا ىلصطـد اإلمام مسؾؿ قال الـبل  ڤويف حديث أبل هريرة 

قِفْؿ ول َيـظُر إلقِفْؿ وٓ يقَم الؼقامِة وٓ اهَّللُ  ُيؽؾُِّؿفؿُ  ٓ طذاٌب ألقٌؿ: وذكر  فؿْ ُيزكِّ

ََخَذها بِؽذا وَكذا  لفُ  وَرجٌؾ باَيَع رُجًًل بِسؾعٍة بعَد العْصرِ: فَحَؾَػ »مـفؿ:  َٕ  
ِ
باهَّلل

دَقُف وُهَق طؾك غقرِ ذلَِؽ   .(1)«فصَّ

 ،[11]الؿائدة:  ﴾ىئ یی﴿يؼقل:  اهلل  فقـبغل أن تصان إيؿان فنن

 الحِؾُػ »: ملسو هيلع هللا ىلصوأن تصان طـ الحـث هبا، وتصان كذلؽ طـ اإلكثار مـفا، قال الـبل 

، َأكَُّف َسِؿَع  (2)«لؾسؾعِة، ُمؿِحَؼٌة لؾبركةِ  ُمـِػَؼةٌ  َْكَصاِريِّ ْٕ ويف لػظ حديث َأبِل َقَتاَدَة ا

  َرُسقَل 
ِ
اُكْؿ َوَكْثَرَة اْلَحِؾِػ فِل اْلَبْقِع، »َيُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُؼ، ُثؿَّ َيْؿَحُؼ إِيَّ ُف ُيـَػِّ ، (3)«َفنِكَّ

 وباهلل التقفقؼ، والحؿد هلل رب العالؿقـ.

 

 

  

                                                                                       

 (. 171(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ )3773ري يف صحقحف برقؿ )أخرجف البخا (1)

 . ڤ، مـ حديث أبل هريرة (1777(، ومسؾؿ برقؿ )3717أخرجف البخاري برقؿ ) (2)

 (. 1777أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (3)
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 راذتهِ بايُٝني 

 َع ايػاٖد د

 

ـْ إَْشَعِث  - 369 ـِ َقْقٍس  )َط ـَ َرُجٍؾ ُخُصقَمٌة فِل »َقاَل:  ڤْب َكاَن َبْقـِل َوَبْق

  بِْئرٍ َفاْخَتَصْؿـَا إَلك َرُسقلِ 
ِ
  َفَؼاَل َرُسقُل ، ملسو هيلع هللا ىلصاهَّلل

ِ
َشاِهَداَك َأْو َيِؿقـُُف، ُقْؾت: ملسو هيلع هللا ىلص: اهَّلل

  إًذا َيْحِؾُػ َوٓ ُيَبالِل، َفَؼاَل َرُسقُل 
ِ
ـِ َصْبرٍ َيْؼَتطُِع بَِفا ملسو هيلع هللا ىلص: »اهَّلل ـْ َحَؾَػ َطَؾك َيِؿق َم

 .((1)«َوُهَق َطَؾْقِف َغْضَبانُ  اهَّللَ  َماَل اْمرٍِئ ُمْسِؾٍؿ، ُهَق فِقَفا َفاِجٌر، َلِؼلَ 

l : 

 لبقان مسللة مفؿة مـ مسائؾ إيؿان.احلدٓث:   ساق املصيف

 حهِ ايدعا٣ٚ يف األميإ:  

وذلؽ أن إيؿان تثبت وتـػك هبا الحؼقق، ومردها إلك ما جاء طـ ابـ 

ٓدَّطك الـَّاُس دماَء  الـَّاُس بدطقاهؿ ُيعَطك لق»: ملسو هيلع هللا ىلص، قال الـبل ڤطباس 

ـِ  َطك طؾقفرجاٍل وأمقاَلفؿ، ولؽِ ـُ طؾك الُؿدَّ  متػؼ طؾقف. (2)«القؿق

طؾك  ، فالبقـة طؾك الؿدطل، والقؿقـ«َشاِهَداَك َأْو َيِؿقـُف»ويشفد لف هذا الؾػظ: 

 مـ أكؽر.

أن إيؿان ٓ مدخؾ لفا يف الحدود وهـا أحؽام يذكرها أهؾ العؾؿ، وهل: 

 .-مقصـفؿا طؾك ما تؼدم يف  -إٓ ما كان مـ يؿقـ الؾعان، والؼسامة 
                                                                                       

 (. 131(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ )3414أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ ) (1)

 (. 1711(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ )5443أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ ) (2)
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 البقـة.وإصؾ يف إثبات الحؼ: 

 وتؽقن البقـة يف إمقال: 

 -بذلؽ يف الؼرآن  اهلل  كؿا أخرب -رجالن طدٓن، أو رجؾ وامرأتان 

 .[313]البؼرة:  ﴾گ گ گ گ ڳ ڳ﴿

 وإن طدمت البقـة: 

كظركا هؾ لف شاهد واحد، فنن كان لف شاهد واحد قضل بالقؿقـ مع الشاهد، 

قضك بقؿقـ وشاهد،  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  طباس طـد البخاري ومسؾؿ أن رسقلفعـ ابـ 

 ويخالػ يف هذه الؿسللة أبق حـقػة وأصحابف طؾك أهنا خرجت طـ إصؾ.

يف هتذيب الســ  والصحقح أن هذا أصؾ كؿا بقـ ذلؽ ابـ الؼقؿ 

 ، حقث قضك بالقؿقـ مع الشاهد.ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  وغقره مـ الؽتب، ففق قضاء رسقل

 (: 174/ 4يف معالؿ الســ ) قال الخطابل 

وقد رأى الحؽؿ بالقؿقـ مع الشاهد القاحد أجؾة الصحابة وأكثر التابعقـ. »

وفؼفاء إمصار، وأباه أصحاب الرأي وابـ أبل لقؾك، وقد حؽل ذلؽ أيًضا طـ 

 الـخعل والشعبل.

البقـة طؾك الؿدطل والقؿقـ طؾك »: واحتج بعضفؿ يف ذلؽ بؼقلف 

هذا لقس بؿخالػ لحديث القؿقـ مع الشاهد، وإكؿا هق يف ، و«الؿدطك طؾقف

القؿقـ إذا كان مجرًدا وهذه يؿقـ مؼروكف ببقـة فؽؾ واحد مـفؿا غقر إخرى فنذا 

 اهـ«. تبايـ محالهؿا جاز أن يختؾػ حؽؿاهؿا

 فنن طدمت البقـة، أو القؿقـ مع الشاهد، تعقـت القؿقـ طؾك الُؿدطك طؾقف: 

 الدطقى، وإن لؿ يحؾػ سؿل ذلؽ بالـؽقل.فنن حؾػ سؼطت 
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 ولؾعؾؿاء فقف أققال مـ حقث تـقع حآتف: 

 فذهب بعضفؿ إلك أكف إذا كؽؾ طـ القؿقـ سؼطت الدطقى.

وقال بعضفؿ: إذا كؽؾ طـ القؿقـ، يعقد القؿقـ إلك الُؿدطل؛ حتك ٓ يضقع 

 .الحؼ، فنذا أقسؿ الؿدطل وتعقـت طؾقف القؿقـ، أخذ الحؼ الذي طؾقف

وهذه الحالة فقؿا إذا كان الحؼ مقجقًدا يف يد الؿدطك طؾقف، فقؽقن البقـة 

 طؾك الؿدطل، والقؿقـ طؾك الؿدطك طؾقف.

 حهِ ايتطازع يف ايُٝني:  

أما إذا كان الحؼ لقس يف يد أحد مـفؿا، وكؾ يدطقف ففذه مسللة تسؿك 

باب إذا »طؾقفا: بؿسللة التسارع يف القؿقـ وأصؾفا يف صحقح البخاري، وبقب 

 «.تسارع ققم يف القؿقـ

ـَ َفلَْسَرُطقا، ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ الـبل : »- ڤوذكر حديث أبل هريرة   َطَرَض طؾك َقْقٍم اْلقَِؿق

ُفْؿ َيْحؾُِػ  ـِ َأيُّ  ، أخرجف البخاري.(1)«َفَلَمَر َأْن ُيْسَفَؿ َبْقـَُفْؿ يف اْلَقِؿق

 أو بصػة مـ صػاتف. اهلل  القؿقـ باسؿ مـ أسؿاءوالقؿقـ الذي ُيحؾػ بفا: 

وذهب بعض أهؾ العؾؿ إلك أن اإلكسان ُيحؾَّػ بؿا يعظؿ، لؽـ هذا ققل 

اهلل أو  ضعقػ، بؾ إن الشقخ ابـ طثقؿقـ يؼقل: إذا حؾػ الؼاضل بغقر اسؿ

صػتف يجب أن يعزل، وهذا هق الصقاب، كقػ تليت طـد قاضل الؿػروض أن 

بف يؼقل احؾػ بالطالق، أو العتاق وإذا  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  اهلل وحؽؿ رسقل يحؽؿ بحؽؿ

كعقذ باهلل مـ  -وأسقء مـ ذلؽ أحؾػ برأس أوٓدك أو احؾػ بالؼبة أو الؼرب 

 .-الضالل 
                                                                                       

 (. 3775يف صحقحف ) البخاريأخرجف  (1)
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التغؾقظ يف القؿقـ وذلؽ بلن يؽقن يف القؿقـ كقع مبالغة، وهق مـؼسؿ إلك 

 ثًلثة أكقاع: 

 الؿؽاين. - 3  الزماين. - 2  التغؾقظ الؼقلل. - 1

أكف يحؾػ بؼقلف: واهلل ما فعؾت أو واهلل فعؾت، أو واهلل  فذهب بعضفؿ إلك

 اهلل أو ما يف بابف. بؾػظ الجاللة -إهنا لل أو لقست لل 

واهلل الذي ٓ إلف إٓ هق »وهق أن يؼقل: وذهب بعضفؿ إلك التغؾقظ الؼقلل: 

 «.ما فعؾت كذا

طؾك مقَسك  أكزَل التَّقراةَ  ُأكِشُدكؿ بالَّذي»: ملسو هيلع هللا ىلصويستدلقن بؿا جاء طـ الـبل 

ًدا يف ُكتبُِؽؿ...  .ڤأخرجف ابـ أبل شقبة طـ طامر ، (1)«هؾ تجدوَن محؿَّ

يلتقن ببعض إلػاظ التل لقس طؾقفا دلقؾ ٓسقؿا يف وطـدكا يف القؿـ: 

البالد العؾقا، أقسؿ باهلل الحالؿ، الـاقؿ، الؿـتؼؿ، قاصع الصقب، والـصقب، أين ما 

 فعؾت أو فعؾت.

 : الزماينوأما التغؾقظ 

اهَّللُ  ثًلثٌة ٓ يؽؾُؿفؿ»: ڤفاستدل لف بعض أهؾ العؾؿ بحديث أبل هريرة 

سؾعٍة لؼد أططك بفا أكثَر مؿا  طؾك حؾػ يقَم الؼقامِة وٓ يـظُر إلقفؿ: رجٌؾ 
                                                                                       

، وأخرجف أبق داود ڤ، مـ حديث الرباء بـ طازب (1777أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ ) (1)

يف ضعقػ  ، وضعػف اإلمام إلباين ڤ(، مـ حديث أبل هريرة 13337(، وطبد الرزاق )3735)

(، مـ 3331( بشقاهده طـ الرباء وغقره، وأخرجف ابـ ماجف )3714أبل داود، وصححف يف اإلرواء برقؿ )

يف صحقح ابـ ماجف، وأما هذا إثر فؼد  ، وصححف اإلمام إلباين ڤحديث جابر بـ طبد اهلل 

َثـَا: َقاَل  َبْؽرٍ  ُبقمقققًفا طؾقف، مـ صريؼ أَ  ڤ(، طـ طؿر بـ الخطاب 37457أخرجف ابـ أبل شقبة )  َأُبق َحدَّ

َثـَا ُأَساَمَة، َقاَل  َثـَا: ُمَجالٌِد، َقاَل  َحدَّ َفَؼاَل، وذكره. ومجالد هق ابـ سعقد  َيُفقدٍ  إَِلك ُطَؿرُ  اْكَطَؾَؼ : َطامٌِر، َقاَل  َحدَّ

 الفؿداين ضعقػ وشقعل ومدلس. 
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ـٍ كاذبٍة بعد العصِر لقؼتطَع بفا ماَل  أططك وهق كاذٌب، ورجٌؾ حؾػ طؾك يؿق

 متػؼ طؾقف.، (1)«رجٍؾ مسؾؿٍ 

 واستدلقا طؾك التغؾقظ الؿؽاين: 

، ڤ، أوبقـ الركـ والؿؼام، وبحديث جابر ملسو هيلع هللا ىلصكالحؾػ طـد مـرب الـبل 

أ َمـ»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل  ـٍ آثؿٍة طـَد مـبري هذا، فؾقتبقَّ ـَ  مؼعَدهُ  حؾَػ بقؿق الـَّاِر،  م

 ، واهلل أطؾؿ.(2)«أخَضرَ  ِسقاكٍ  ولق طؾك

 ايُٝني ع٢ً ١ْٝ املطتخًِـ:  

 الباب أن القؿقـ طؾك كقة الؿستحؾِػ، كلن يؽقن لرجؾ طـد ومـ أحؽام

آخر حؼ، فقليت بقؿقـ ُيعّرض فقفا ويؽقن كقتف غقر ما حؾػ طؾقف، فالقؿقـ 

 طؾك كقة الؿستحؾِػ.

 ايُٝني ع٢ً ١ْٝ امُلطتخًـ:  

واستثـك العؾؿاء مـ ذلؽ أكف إذا حؾػ قبؾ أن ُيسلل القؿقـ، فتؽقن القؿقـ 

ا حؾػ بلمر الؼاضل وصؾب الؼاضل فنن القؿقـ طؾك كقة طؾك كقتف، وأما إذ

ُقَؽ َطَؾْقِف َصاِحُبَؽ »: ملسو هيلع هللا ىلصالؿستحؾِػ، قال الـبل  ، ويف «َيِؿقـَُؽ َطَؾك َما ُيَصدِّ

ـُ َطَؾك كِقَِّة اْلُؿْسَتْحِؾِػ »رواية:   .ڤ، أخرجف مسؾؿ طـ أبل هريرة (3)«اْلَقِؿق

 : قال اإلمام البخاري 

قال الـخعل: إذا كان الؿستحؾِػ ضالًؿا فـقة الحالػ، وإن كان مظؾقًما فـقة »
                                                                                       

   بـحقه. (171صحقحف )(، ومسؾؿ يف 3371أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ ) (1)

، وابـ ماجف (511/ 3) «الؽربى» يف ، والـسائل(3357) داود ، وأبق(355/ 3)أحؿد أخرجف  (2)

  (377.)، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل (1113) حبان (، وابـ3334)

 . ڤ، مـ حديث أبل هريرة (1743مسؾؿ يف صحقحف برقؿ ) ؿاأخرجف (3)
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 «.الؿستحؾِػ

بـ معاوية الؽـدي وفد طؾك  هق ابـ معد يؽرب«: بـ ققس إشعث»قْلُ: 

سـة طشر يف سبعقـ، وهق مـ مؾقك كـدة، وارتد ثؿ تاب وحسـ  اهلل  رسقل

 إسالمف، مات بعد صػقـ.

مطؾع طؾك السرائر، وطؾك الظقاهر، فؿا طؾك اإلكسان إٓ أن  واهلل 

 .اهلل  يتؼل
ـَ َرُجٍؾ ُخُصقَمٌة فِل بِْئرٍ »قْلُ:   هق ابـ طؿف.«: َكاَن َبْقـِل َوَبْق

بـ  َوَقْد تؼدم فِل الّشْرب أن اْسؿ(: 11/561يف الػتح ) قال الحافظ 

َوَبقَّـُْت اْلِخاَلَف فِل َضْبِط بـ معد يؽرب،  بـ معدان َطؿف اْلَؿْذُكقر الخػشقش

بـ َصاِهر، َواْلَؿْعُروف  اْلَخْػِشقِش، َوَأكَُّف َلَؼٌب، واْسؿف جرير، َوققؾ: معدان َحَؽاهُ 

َْشَعِث َقاَل  ْٕ ـِ ا  َط
ِّ

ْعبِل ـْ َصِريِؼ الشَّ
 مِ

ُّ
َبَراكِل أكف اْسؿ، وكـقتف َأُبق اْلَخْقِر، َوَأْخَرَج الطَّ

ـَ ا
ـَ َرُجاًل مِـَّا ُيَؼاُل َلُف اْلَخْػِشقُش... وذكره. َخاَصَؿ َرُجٌؾ مِ  اهـْلَحْضَرمِقِّق

  َفاْخَتَصْؿـَا إَلك َرُسقلِ »قْلُ: 
ِ
 أي تحاكؿقا إلقف.«: ملسو هيلع هللا ىلصاهَّلل

كان  ملسو هيلع هللا ىلصالتحاكؿ إلك الؼضاة، وأولقاء إمقر، وأهؾ العؾؿ، فالـبل ّفُٔ: 

 إمامفؿ وقاضقفؿ وطالؿفؿ، وكاكقا يرجعقن إلقف يف كثقر مـ أمقرهؿ.

 أي احضر شاهداك وهل البقـة.«: َشاِهَداكَ »قْلُ: 

 كؿا هق مبقـ يف الؾػظ أخر: )البقـة(، أو )لؽ بقـة(.

 «: َأْو َيِؿقـُفُ »قْلُ: 

أي إذا لؿ تؽـ لؽ بقـف تعقـ طؾقف القؿقـ، وهذا طؾك مؼتضك ما تؼدم مـ 

البقـة طؾك الؿدطل، والقؿقـ »، وشفد لف هذا الحديث: ڤحديث ابـ طباس 
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 .(1)«طؾك الؿدطك طؾقف

أي لعؾف طرف ذلؽ بؼريـة الحال أو أكف «: ُقْؾت: إًذا َيْحِؾُػ َوٓ ُيَبالِل»قْلُ: 

 الخصقمة.قال ذلؽ طؾك سبقؾ 

اهلل، فنن مسللة القؿقـ طظقؿة حتك أن بعضفؿ  ولؽـ طؾك اإلكسان أن يتؼل

ربؿا إذا لؿ يتعقـ طؾقف الحؼ بالبقـة يلبك أن يحؾػ ويـؽؾ طـ القؿقـ، وربؿا 

تحؿؾ الحؼ حتك ٓ يؼسؿ؛ وقد تؼدم يف كتاب الؼصاص شلن الؿرأة التل قالت 

يؿان؛ فؼد يؽقن بسبب القؿقـ لؾعباس خذ بعقريـ طـ ابـل وٓ يدخؾ يف إ

ولؿ يرَع  اهلل  إذ لؿ يعظؿ حؼ مـ العبد اهلل  الػاجرة سرطة اكتؼام

ـُ »: ملسو هيلع هللا ىلصحؼ الـاس، وقد تؼدم ققل الـبل  ياَر َبًلِقعَ  القؿق  .(2)«الغؿقُس تدُع الدِّ

ـِ َصْبرٍ َيْؼَتطُِع بَِفا َماَل اْمِرٍئ ُمْسِؾٍؿ، ُهقَ »قْلُ:  ـْ َحَؾَػ َطَؾك َيِؿق فِقَفا َفاِجٌر،  َم

 «: َوُهَق َطَؾْقِف َغْضَبانُ  اهَّللَ  َلِؼلَ 

 «.َيْحؾُِػ َوٓ ُيَبالِل»هذا بقان لؼقل إشعث: 

  ، َأنَّ َرُسقَل ڤطـ أبل ُأَماَمَة ويف مسؾؿ: 
ِ
مـ اْقَتَطَع َحؼَّ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

َم طؾقف اْلَجـََّة فؼال لف َرُجٌؾ َوإِْن  اْمرٍِئ ُمْسِؾٍؿ بَِقِؿقـِِف َفَؼْد َأْوَجَب  اهَّلل لف الـَّاَر َوَحرَّ
                                                                                       

، مـ حديث ابـ طباس (1711(، ومسؾؿ يف صحقحف )5443أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ ) (1)

ـُ »: بؾػظ ڤ َطك َطَؾك الَقِؿق (، مـ حديث طؿرو 1351، وأخرجف بتؿام لػظف الرتمذي برقؿ )«َطَؾْقفِ  الُؿدَّ

، والحديث يف اإلرواء ڤ، مـ حديث ابـ طباس (343/ 17) بـ شعقب طـ أبقف طـ جده، والبقفؼل

 (. 3771برقؿ ) لإلمام إلباين 

، وهق يف الصحقحة لإلمام ڤمـ حديث أبل هريرة  (34/  17« )الؽربى الســ» يف البقفؼلأخرجف  (2)

 بؿجؿقع الحديث أن الؼقل وجؿؾة: (، ثؿ قال بعد أن ساق لف شقاهد وصرق171برقؿ ) إلباين 

 ثابت.  صحقح والشقاهد الطرق هذه



             

 235 والنروز األميان كتاب
 

 قال َوإِْن َقِضقًبا مـ َأَراكٍ  كان شقئا َيِسقًرا يا َرُسقَل 
ِ
 .(1)«اهَّلل

ولقس فقف جقاز الحؾػ طؾك مال الؽافر، فؿال الؽافر لف «: امرئ مسؾؿ»قْلُ: 

ٕن الؿسؾؿ طؾك الؿسؾؿ ٓ يجقز أن يمخذ إٓ بحؼ، وإكؿا خرج مخرج الغالب؛ 

 حرام دمف ومالف وطرضف، أما الؽافر فؼد يباح مالف يف حآت كالغـقؿة وغقر ذلؽ.

 «: ُهَق فِقَفا َفاِجرٌ »قْلُ: 

 أي حال كقكف فاجًرا وحؾػ باهلل كاذًبا.

ـُ َمْرَيَؿ : »ڤاهلل وطـ أبل هريرة  فقـبغل لإلكسان أن يعظؿ َرَأى ِطقَسك اْب

َّٓ ُهَق، َفَؼاَل ِطقَسك:  َرُجاًل َيْسِرُق، َٓ إَِلَف إِ ِذي   الَّ
ِ
َفَؼاَل َلُف: َأَسَرْقَت؟ َقاَل: َكالَّ َواهلل

ْبُت َطْقـِل» ، َوَكذَّ
ِ
 .(2)«آَمـُْت بِاهلل

 وجف العؾؿاء هذا الحديث بؼقلفؿ: 

 لعؾ الرجؾ كان يلخذ مـ مالف وضـف طقسك مـ مال غقره.

وهذا هق القارد، فنن كثقر مـ الـاس مؿـ أو لعؾ طقسك طظؿ باب الربقبقة، 

 .ڤإذا حؾػ لف باهلل  اهلل  يعرف حؼ

فقف قصقر يف  حتك قال بعض أهؾ العؾؿ: الذي ٓ يرضك بالقؿقـ باهلل 

 تعظقؿ الربقبقة.

فاإلكسان يؼقل لؽ: واهلل الذي ٓ إلف غقره ما أخذت أو أخذت، فلقبؾ مـف، 

فؾؽ أن تطالب بحؼؽ، وإن قبؾت القؿقـ، إٓ إذا كـت تعرف يؼقـًا أكف كاذب، 

 .اهلل  فؾـ يضقعؽ
                                                                                       

 (. 137أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ ) (1)

 (. 3371(، ومسؾؿ يف صحقحف )3555أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ ) (2)
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 «: َوُهَق َطَؾْقِف َغْضَبانُ  اهَّللَ  َلِؼلَ »قْلُ: 

 تؼدم أن الؾؼل يطؾؼ ويريد بف الرؤية، وطؾك هذا إجؿاع أهؾ العؼقدة كؿا

 «.الجامع الصحقح يف الرؤية»تؽؾؿت يف كتاب: 

وهل مـ الصػات الػعؾقة التل  إثبات صػة الغضب هلل ّفُٔ: 

 هبا متك شاء. اهلل  يتصػ

وإشاطرة يخالػقن يف هذه إذ أهنؿ يـػقن الحب والبغض والرضك والسخط 

 وأغؾب الصػات الػعؾقة، وإكؿا يثبتقن سبع صػات وهل مجؿقطة يف ققل بعضفؿ: 

ـــــًلم ــــــادر ط ــــــد قـــ ـــــل مريــ  ح

 

 لــــــف الســــــؿع والبصــــــر والؽــــــًلم 
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 َٔ حًف ع٢ً ميني مب١ً غري »رحدٜح: 

 د...«اإلضالّ ناذّبا َتعُّدا، فٗٛ نُاٍ قاٍ

 
ـْ َثابِِت  - 371 اِك إَْكَصاِريِّ  )َط حَّ ـِ الضَّ ُف َباَيَع َرُسقَل  ڤْب   َأكَّ

ِ
َتْحَت ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

َجَرِة، َوَأنَّ َرُسقَل    الشَّ
ِ
ٍة َغْقرِ »َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل ـٍ بِِؿؾَّ ـْ َحَؾَػ َطَؾك َيِؿق اإِلْسًلِم، َم

َب بِِف َيْقَم اْلِؼَقاَمِة، َوَلقَْس  ـْ َقَتَؾ َكْػَسُف بَِشْلٍء ُطذِّ ًدا، َفُفَق َكَؿا َقاَل، َوَم َكاِذًبا ُمَتَعؿِّ

   .(1)«َطَؾك َرُجٍؾ َكْذٌر فِقَؿا ٓ َيْؿِؾُؽ 

ـِ َكَؼْتِؾفِ »َوفِل ِرَواَيٍة:  ـُ اْلُؿْمِم  .«َوَلْع

ـِ »َوفِل ِرَواَيٍة:  َطك َدْطَقى َكاِذَبًة لَِقَتَؽثََّر بَِفا، َلْؿ َيِزْدهُ َم ةً  اهَّللُ  ادَّ  .«(إَّٓ ِقؾَّ

l : 

 لبقان حرمة الحؾػ بؿؾة غقر اإلسالم.: احلدٓث ساق املصيف 

بـ ثعؾبة إكصاري إشفؾل  هق ابـ خؾقػة«: بـ الضحاك ثابت»قْلُ: 

 هـ. 54شفد بقعة الرضقان مات سـة: 

تحتفا  ملسو هيلع هللا ىلصوالؿراد بالشجرة: التل بايع الـبل «: بايع تحت الشجرة»قْلُ: 

بـ إكقع وغقره،  أصحابف طؾك الؿقت يف بقعة الرضقان، كؿا يف حديث سؾؿة

قاَل جابٌر  ﴾ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ﴿يف ققلِف تعالك: 

  بايعـا رسقَل : »ڤ
ِ
 .(2)«طَؾك أن ٓ كػرَّ ولؿ كبايْعُف طَؾك الؿقِت  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

                                                                                       

 (. 117(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ )7757أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ ) (1)

 (. 1147أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ ) (2)
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َجَرةِ  َٓ َيْدُخُؾ الـَّاَر، إِْن َشاءَ » ملسو هيلع هللا ىلصوقد قال الـبل  ـْ َأْصَحاِب الشَّ َأَحٌد،  اهَّللُ، ِم

ـَ َباَيُعقا َتْحَتَفا  .(1)«الَِّذي

وكاكقا ألػ وأربعؿائة، وققؾ ألػ وخؿسؿائة، وٓ خالف بقـ الؼقلقـ 

وأربعؿائة، ومـ فنهنؿ كاكقا ألًػا وأربعؿائة وقؾقؾ، فؿـ حذف الؽسر قال: ألػ 

 أضاف الؽسر قال: ألػ وخؿسؿائة، وهذه صريؼة طـد العرب.

 يف هذه الشجرة طـ طثؿان، فؼال: هذه طـ طثؿان. ملسو هيلع هللا ىلصوقد بايع الـبل 

وكان الخقارج يطعـقن يف طثؿان طؾك أكف لؿ يبايع تحت الشجرة، وإكؿا 

أرسؾف إلك مؽة؛ ٕكف  ملسو هيلع هللا ىلصكاكت بقعة الشجرة مـ أجؾ طثؿان؛ وذلؽ أن الـبل 

 .ملسو هيلع هللا ىلصقد قتؾ فبايعفؿ الـبل  ڤكان مـ أوسطفؿ بقتا ثؿ جاء الخرب أن طثؿان 

ًدا، َفُفَق َكَؿا َقاَل »قْلُ:  ٍة َغْقِر اإِلْسًلِم، َكاِذًبا ُمَتَعؿِّ ـٍ بِِؿؾَّ ـْ َحَؾَػ َطَؾك َيِؿق «: َم

 أي مـ حؾػ طؾك يؿقـ بلكف يفقدي أو كصراين أو مجقسل أو بقذي، أو

 قر ذلؽ مـ الدياكات.غ

 «: كاذًبا»قْلُ: 

 يف شرح مسؾؿ:  قال الـقوي 

َٓ َيـَْػؽُّ » َكَُّف 
ِ

ـَ اْلَحؾِِػ بَِفا َصاِدًقا ٕ
ْحتَِراَز مِ

ِ
َلْقَس اْلُؿَراُد بِِف التَّْؼِققَد َوآ

ًؿا لَِؿا َحَؾَػ بِِف َفنِْن  َٓ ُبدَّ َأْن َيُؽقَن ُمَعظِّ َكَُّف 
ِ

ـْ َكْقكِِف َكاِذًبا َوَذلَِؽ ٕ اْلَحالُِػ بَِفا َط

َؼْؾبِِف َفُفَق َكاِذٌب فِل َذلَِؽ َوإِْن َكاَن َغْقَر ُمْعَتِؼٍد َذلَِؽ بَِؼْؾبِِف َفُفَق َكاَن ُمْعَتِؼًدا َطَظَؿَتُف بِ 

ـْ َكْقكِِف َكاِذبًا  َٓ َيـَْػؽُّ َط َؿُف بِاْلَحؾِِػ بِِف َوإَِذا ُطؾَِؿ َأكَُّف  قَرِة لَِؽْقكِِف َطظَّ َكاِذٌب فِل الصُّ

َبَقاٌن لُِصقَرٍة اْلَحالَِػ َوَيُؽقُن التَّْؼِققُد َخَرَج َطَؾك َسَبٍب  ُحِؿَؾ التَّْؼِققُد بَِؽاِذًبا َطَؾك َأكَّفُ 
                                                                                       

 . ڤيث أم مبشر ، مـ حد(3517أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ ) (1)
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ـْ َباِب َقْقلِ 
 َتَعاَلك َوَيْؼُتُؾقَن آكبقاء بغقر حؼ  َفاَل َيُؽقُن َلُف َمْػُفقٌم َوَيُؽقُن مِ

ِ
اهلل

ـْ إِْماَلٍق وققلف تعالك 
َدُكْؿ مِ َٓ َٓ َتْؼُتُؾقا َأْو وربائبؽؿ الاليت يف َوَقْقُلُف َتَعاَلك َو

َّٓ ُيِؼقَؿا ُحُدودَ   َفاَل ُجـَاَح َطَؾقِْفَؿا فِقَؿا اْفتََدْت  حجقركؿ َوَقْقُلُف َتَعاَلك َفنِْن ِخْػُتْؿ َأ
ِ
اهلل

اَلِة ان خػتؿ َوَقْقُلفُ  ـَ الصَّ
َتَعاَلك  بِِف َوَقْقُلُف َتَعاَلك َفَؾقَْس َطَؾْقُؽْؿ ُجـَاٌح َأْن َتْؼُصُروا مِ

 َٓ ُتْؽِرُهقا َفتَقَاتُِؽْؿ َطَؾك اْلبَِغاِء إِْن أردن تحصـا َوَكَظائُِرُه َكثِقَرٌة ُثؿَّ إِْن َكاَن اْلَحالُِػ بِِف َو

ـْ ُمَعظًِّؿا َبْؾ َكاَن َقْؾُبُف ُمْطَؿئِـًّا  معظؿا لؿا حؾػ بف مجاللف َكاَن َكافًِرا َوإِْن َلْؿ َيُؽ

يَؿاِن َفُفَق َكاِذٌب فِل َحؾِػِ  َٓ َيْحؾُِػ بِِف َوُمَعاَمَؾتُُف إِيَّاُه ُمَعاَمَؾَة َمابِاإْلِ َٓ  ِف بَِؿا  َيْحؾُِػ بِِف َو

ْساَلِم َوَيُجقُز َأْن ُيْطَؾَؼ َطَؾْقِف اْسُؿ اْلُؽْػِر َوُيَراُد بِِف  ِة اإْلِ ـْ مِؾَّ َيُؽقُن َكافًِرا َخاِرًجا َط

ْحَساِن َوُكْػُر كِْعَؿةِ   َتَعالَ  ُكْػُر اإْلِ
ِ
َٓ َيْحؾَِػ َهَذا اْلَحؾَِػ اْلَؼبِقَح اهلل ك َفنِكََّفا َتْؼَتِضل َأْن 

َماُم َأُبق َطْبدِ  ـِ َطْبدُ  َوَقْد َقاَل اإْلِ ْحَؿ   الرَّ
ِ
ـُ اْلُؿَباَرِك  اهلل ـْ مِْثِؾ َهَذا  ڤْب

فِقَؿا َوَرَد مِ

ا َضاِهُرُه َتْؽِػقُر َأْصَحاِب اْلَؿَعاِصل إِنَّ َذلَِؽ َطَؾك ِجفَ  ْجِر َطـُْف مِؿَّ ِة التَّْغؾِقِظ َوالزَّ

ـْ َكْقكِِف َكافَِر الـَِّعؿِ 
ـْ َيـَْبِغل َأْن ُيَضؿَّ إَِلْقِف َما َذَكْرَكاُه مِ

 ـها« َوَهَذا َمْعـًك َمؾِقٌح َوَلؽِ

 «: َفُفَق َكَؿا َقاَل »قْلُ: 

وهؾ يريد هبذا التؽػقر أكف كافر بؿا كطؼ بف، فنن قال اكا يفقدي صار يفقديا 

 وإن قال: أكا كصراين صار كصراكقا وكحق ذلؽ؟

قد سؿع ققًما يحؾػقن بآت والعزى فؼال  ملسو هيلع هللا ىلصلقس هذا الؿراد؛ ٕن الـبل 

اهلل، ولؿ يؼؾ بلهنؿ كػروا، ولق كاكقا قد كػروا هبذا الصـقع  لفؿ: ققلقا ٓ إلف إٓ

 أن يلتقا بالشفادتقـ ويؾحؼفؿ ما يؾحؼ الؽافر إصؾل إذا ملسو هيلع هللا ىلصٕمرهؿ الـبل 

 دخؾ يف اإلسالم مـ غسؾ وكحق ذلؽ.

، ومـ الحؾػ بالؿؾؾ اهلل  لؽـ الحديث فقف التغؾقظ مـ الحؾػ بغقر
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الؽافرة، وقد بقب طؾقف البخاري باب مـ حؾػ طؾك يؿقـ بؿؾة غقر اإلسالم، 

ولؿ يذكر فقف حؽًؿا مبقـًا أكف ٓ يؽػر، إٓ إذا رضل هبذا الديـ الذي حؾػ بف 

مـ لؿ يؽـ حالف كذلؽ فال يؽػر كؿا بقـ ذلؽ شراح  وكان معظًؿا لف، أما

 الحديث

ًدا»قْلُ:   «: َكاِذًبا ُمَتَعؿِّ

أي أكف لق حؾػ صادًقا بؿؾة غقر اإلسالم ففق كذلؽ آثؿ فال يجقز الحؾػ 

 بلسؿائف وصػاتف، وأما بغقر ذلؽ فال يجقز وٓ يـعؼد. إٓ باهلل 

 حهِ َٔ حًـ مب١ً غري اإلضالّ:  

العؾؿ يف أكف لق حؾػ بؿؾة غقر اإلسالم كلن يؼقل بلكف يفقدي  واختؾػ أهؾ

 أو كصراين ثؿ يحـث، هؾ طؾقف كػارة؟

 بالؽػارة.قال بعضفؿ: 

 بعدم الؽػارة وهذا هق الظاهر.وقال جؿفقرهؿ: 

ثؿ إن الحؾػ بالشلء يعترب تعظقًؿا لف ولق يف الظاهر؛ فؾفذا هنقـا أن كحؾػ 

 أو لَِقْصُؿْت  مـ»: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل بؼقل الـبل  بغقر
ِ
 .«كان حالًِػا، فْؾَقحِؾْػ باهَّلل

  ، قال: قال رسقلڤوأخرج أبق داود وابـ ماجف طـ بريدة 
ِ
مـ »: اهلل

ْسًَلِم َفنِْن كان َكاِذًبا َفُفَق كؿا قال َوإِْن كان َصاِدًقا لؿ َيُعْد إلقف  قال إين َبرِيٌء مـ اإْلِ

ْسًَلِم َسالًِؿا  .(1)«اإْلِ

  قال: قال رسقل ڤوطـ بريدة 
ِ
ََماَكِة َفَؾْقَس ِمـَّا»: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ْٕ  .(2)«مـ َحَؾَػ بِا

                                                                                       

، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام (3177(، وابـ ماجف )3773(، والـسائل )3341أخرجف أبق داود ) (1)

 (. 174برقؿ ) القادطل 

 (. 177برقؿ ) وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل (، 3343أخرجف أبق داود ) (2)
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َب بِِف َيْقَم اْلِؼَقاَمةِ »قْلُ:  ـْ َقَتَؾ َكْػَسُف بَِشْلٍء ُطذِّ  «: َوَم

أي مـ قتؾ كػسف بشلء متعؿًدا، أما إكسان يؾعب بسالحف ولؿ يرد قتؾ كػسف 

يف سقارتف ثؿ قتؾ كػسف لقس ثؿ رماها فؿات لقس طؾقف شلء، أو رجؾ يؿشل 

طؾقف شلء، أو رجؾ أكؾ أكؾة أصابف مـفا شلء فؿات لقس طؾقف شلء، إكؿا الذي 

 يلثؿ ويعذب بؿا قتؾ كػسف بف هق مـ فعؾ ذلؽ متعؿًدا إلزهاق الروح.

قتَؾ كػَسُف بحديَدٍة فحديدُتُف يف  مـ» ڤو مثؾ هذا حديث أبل هريرة 

ُل بفا يف بطـِِف يف يِدهِ  ا فؼَتَؾ  يتَقجَّ ـْ شرَِب ُسؿًّ ًدا فقفا أبًدا، وَم كاِر جفـََّؿ خالًدا ُمَخؾَّ

ـْ جَبٍؾ فؼَتَؾ  ـْ َتَردَّى ِم ًدا فقفا أبًدا، َوَم اُه يف كاِر جفـََّؿ خالًدا ُمَخؾَّ َكْػَسُف ففق يتحسَّ

ًدا فقفا أبًدا  متػؼ طؾقف.(1)«كػَسُف ففق يتردَّى يف كاِر جفـََّؿ خالًدا ُمَخؾَّ

تعؾؿ أن اإلكسان لقس بحر يف التصرف بـػسف كؿا يؼقل بعضفؿ، بؾ  وهبذا

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋۅ ﴿ هلل  هق طبد

 .[173-173]إكعام:  ﴾ۅ ۉ ۉ ې ې ې

كان طؾقف  اهلل  فؿـ قتؾ كػسف وتصرف فقفا طؾك غقر القجف الذي أمر

 [31]الـساء:  ﴾ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿: اهلل  إثؿ طظقؿ، قال

 .[114]البؼرة:  ﴾ۀ ۀ ہ ہ ہہ﴿: اهلل  وقال

وهبذا ُيعؾؿ أن الذيـ يسؾؽقن مسؾؽ تػجقر وتػخقخ أكػسفؿ مـ أصحاب 

تـظقؿ الؼاطدة، و داطش، أهنؿ قد أساءوا إلك أكػسفؿ يف الدكقا وأخرة، وأساءوا 

طقا، وأساءوا إلك شرع إذ  - اهلل  إلك ديـفؿ، وأساءوا إلك مـ قتؾقا وروَّ

 قر مـ الـاس بتصرفاهتؿ الرطـاء وبلفعالفؿ الشـعاء.شقهقه طـد كث
                                                                                       

 (. 171صحقحف برقؿ )(، ومسؾؿ يف 4771أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ ) (1)
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قد يؿفؾ الظالؿ يف الدكقا وٓ يماخذه بػعؾف، وإن كاكت  اهلل  أن: ّفُٔ

ی ی ی جئ حئ ﴿إفعال السقئة لفا أثر طؾك الؼؾقب وإبدان 

اهلل لقؿؾل لؾظالؿ حتك  ، ولؽـ إن [37]الشقرى:  ﴾مئ ىئ يئ جب حب

 إذا أخذه لؿ يػؾتف.

الػؼرة الرد طؾك أصحاب الدطقة إلك الحرية الؿطؾؼة ففا هق ويف هذه 

 اهلل ويماخذ طؾك قتؾف لـػسف. اإلكسان يماخذ طؾك حؾػف بغقر

 أي ٓ يـعؼد كذره بؿال غقره.«: َوَلْقَس َطَؾك َرُجٍؾ َكْذٌر فِقَؿا ٓ َيْؿِؾُؽ »قْلُ: 

 .-اهلل  إن شاء -وستليت أحؽام الـذر يف الباب التالل 

 خرج مخرج الغالب والحؽؿ متعؾؼ بالرجال والـساء.«: رجؾ»قْلُ: 

 فؿـ كذر كذًرا ٓ يؿؾؽف ٓ يجب طؾقف القفاء.

 وهؾ تجب طؾقف الؽػارة؟

 الذي يظفر وجقهبا.

ـْ ِطْؿَرانَ  ،  ويف صحقح مسؾؿ َط ـٍ ـِ ُحَصْق َٓ َوَفاَء لِـَْذٍر فِل »َقاَل:  ڤْب

َٓ َيْؿِؾُؽ الْ  َٓ فِقَؿا   .(1)«َعْبُد َمْعِصَقٍة، َو

 فؾؿ يجب طؾقفا القفاء ٕهنا كذرت ما ٓ تؿؾؽ.

ـِ َكَؼْتِؾفِ »قْلُ:  ـُ اْلُؿْمِم  أي أكف محرم لعـف كؿا حرم قتؾف.«: َوَلْع

ولقس معـك ذلؽ أن مـ لعـ مممـًا يؼام طؾقف حد الؼصاص أو أكف يؽقن 

 قاتالً، ولؽـ كؿا أكف ٓ يجقز لف أن يؼتؾف فؽذلؽ ٓ يجقز أن يؾعـف.

 ويف هذا بقان أن الؾعـ كبقرة مـ كبائر الذكقب إذا ُلعـ مـ ٓ يستحؼفا.
                                                                                       

 (. 1751أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ ) (1)
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ـُ  لقَس »: ملسو هيلع هللا ىلصويؼقل الـبل   .(1)«البَذيُّ  الػاِحِش وٓ الؾَّعَّاِن وٓ بالطَّعَّاِن وٓ الؿمم

  ِسْرَكا مع رسقل: »ڤويف حديث جابر 
ِ
ـِ ُبَقاٍط وهق  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل يف َغْزَوِة َبْط

تَُّة  بـ َيْطُؾُب اْلَؿْجِديَّ   وكان الـَّاِضُح َيْعُؼُبُف مِـَّا اْلَخْؿَسُة َوالسِّ
َّ

َطْؿٍرو اْلُجَفـِل

َْكَصاِر طؾك َكاِضٍح لف َفَلَكاَخُف َفَرِكَبُف ُثؿَّ َبَعَثُف  ْٕ ْبَعُة َفَداَرْت ُطْؼَبُة َرُجٍؾ مـ ا َوالسَّ

ِن فؼال لف َشْل َلَعـََؽ  َن طؾقف َبْعَض التََّؾدُّ   ال رسقلاهلل فؼ َفَتَؾدَّ
ِ
مـ هذا  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـُ َبِعقَرهُ  ِط  قال  قال أكا يا َرُسقَل  الًلَّ
ِ
َٓ َتْدُطقا طؾك اهلل أكزل طـف فًل َتْصَحْبـَا بَِؿْؾُعقٍن 

َٓ ُتَقافُِؼقا مـ ِدُكْؿ وٓ َتْدُطقا طؾك َأْمَقالُِؽْؿ  َٓ  َساَطًة  َأْكُػِسُؽْؿ وٓ َتْدُطقا طؾك َأْو
ِ
اهَّلل

 .(2)«َطاٌء َفَقْسَتِجقُب َلُؽؿْ ُيْسَلُل فقفا طَ 

أكف قد لعـ ففق لعـ ٕمر صدر مـ الؿؾعقن ثؿ إن  ملسو هيلع هللا ىلصوما صح طـ الـبل 

ا أَكا بشٌر، فليُّؿا »لؿا كاكت دطقتف مستجابة اشرتط طؾك ربف:  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل  ! إكؿَّ الؾَّفؿَّ

 .(3)«زكاًة ورحؿةً  لف رجٍؾ مـ الؿسؾؿقـ سببُتف، أو لعـُتف، أو جؾدُتف، فاجعْؾفا

كاكت طـد أمِّ ُسَؾقٍؿ يتقؿٌة، وهل أمُّ أكٍس، فرأى »َوفِل صحقح مسؾؿ: 

  رسقُل 
ِ
، فرجعت القتقؿُة آكت ِهقف؟ لؼد كبِرِت ٓ كُبر ِسـُِّؽ القتقؿَة، فؼال:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

 
َّ

إلك أمِّ ُسَؾقٍؿ تبؽل، فؼالت أمُّ ُسَؾقٍؿ: مالؽ؟ يا ُبـقَُّة! قالت الجاريُة: دطا طؾل

 
ُّ

  كبل
ِ
أن ٓ َيؽُبَر ِسـِّل، فأَن ٓ ُيؽُبُر ِسـِّل أبًدا، أو قالت َقرين، فخرجت أمُّ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

                                                                                       

يف كتابف أحاديث معؾة ضاهرها الصحة برقؿ  وذكره اإلمام القادطل (، 1177أخرجف الرتمذي ) (1)

« التفذيب هتذيب» يف الصحقح، ولؽـ رجال وجدهتؿ سـده إلك كظرت إذا الحديث هذا: (، وقال373)

 غريب ففق حػظف شقبة أبل ابـ كان إن قال سابؼ بـ محؿد طـ رواه شقبة أبل بـ بؽر أبق رواه ذكر أن بعد

 مـ اهلل طبد طـ وائؾ أبق هذا روى وإكؿا طؾؼؿة طـ إبراهقؿ حديث مـ مـؽرٌ  حديٌث  هذا الؿديـل ابـ وقال

 . سابؼ بـ محؿد ترجؿة مـ مختصراً  اهـ. طـف إطؿش حديث غقر

 (. 3771أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (2)

 . ڤ، مـ حديث أبل هريرة (3771أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (3)
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  ُسَؾقٍؿ ُمستعجؾًة تؾقُث ِخؿارها، حتك لِؼقت رسقَل 
ِ
  ، فؼال لفا رسقُل ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ِ
اهلل

 مالِؽ؟ يا ُأمَّ ُسَؾقؿٍ  ملسو هيلع هللا ىلص
َّ

! أدطقَت طؾك يتقؿتل؟ قال:  ! فؼالت: يا كبل
ِ
؟ وما ذاكاهلل

! قالت: زطؿْت أكؽ دطقَت أن ٓ َيؽُبَر ِسـُّفا وٓ ُيؽُبر قرُكفا، قال ؿٍ يا أمَّ ُسَؾق

  فضِحؽ رسقُل 
ِ
يا أمَّ ُسَؾقٍؿ! أما تعَؾؿقـ أنَّ شْرصل طؾك ربِّل، أين ، ثؿ قال: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

بشٌر، أرَضك كؿا يرضك البشُر، وأغضب كؿا  أكا اشترصُت طؾك ربِّل فؼؾُت: إكؿا

طؾقف، مـ أمتل، بدطقٍة لقس لفا بلهٍؾ، أن  يغضب البشُر، فليؿا أحٍد دطقُت 

ُبف بفا مـف يقَم الؼقامةِ   .(1)«تجعَؾفا لف صفقًرا وزكاًة وقربًة يؼرِّ

  دخؾ طؾك رسقل»ويف صحقح مسؾؿ طـ َطائَِشَة قالت: 
ِ
: َرُجاَلِن ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

َٓ َأْدِري ما هق َفَلْغَضَباُه  ٍء 
ْ

فؾؿا َخَرَجا قؾت يا  َوَسبَُّفَؿاَفَؾَعـَُفَؿا َفَؽؾََّؿاُه بَِشل

 مـ َأَصاَب مـ اْلَخْقِر شقئا ما َأَصاَبُف َهَذاِن قال  َرُسقَل 
ِ
قالت قؾت  َذاكِ  ومااهلل

الؾفؿ إكؿا أكا َبَشٌر  َأَو ما َطِؾْؿِت ما َشاَرْصُت طؾقف َربِّل قؾتَلَعـَْتُفَؿا َوَسَبْبَتُفَؿا قال 

ـَ َلَعـُْتفُ   .(2)«أو َسَبْبُتُف َفاْجَعْؾُف لف َزَكاًة َوَأْجًرا َفَليُّ اْلُؿْسِؾِؿق

 ثؿ إن الؾعـ يـؼسؿ إلك قسؿقـ: 

 لعـ ممبد، وهق يف حؼ الؽافر. - 1

ولعـ ممقت، وهق يف حؼ العاصل، وهق طبارة طـ دطاء مـ إدطقة،  - 2

 اهلل، وقد ٓ يستجقبف. قد يستجقبف

لعـ الؿعقـ الحل حتك ومع ذلؽ ذهب جؿفقر العؾؿاء إلك أكف ٓ يجقز 

 الؽافر، وذهب بعضفؿ إلك جقاز ذلؽ كؿا لعـ بعض السؾػ بعض الؿبتدطة.

                                                                                       

 (. 3773أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (1)

 (. 3777أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (2)
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بـ صػقان،  وقد لعـ ابـ معقـ الؽرابقسل، ولعـ غقرهؿ بشًرا الؿريسل، والجفؿ

 اهلل سؿرة، وهل بؿعـك لعـ. بـ درهؿ، وقال طؿر يف حؼ سؿرة: قاتؾ والجعد

هذه الؾػظة يف حؼ مـ أحدث حدًثا يرى أن اإلكسان إذا استخدم فالشاهد: 

أرى أن ٓ حرج طؾقف وقد تؽؾؿ طـ الؿسللة وتقسع فقفا  أكف يستقجب هذا الؼقل

 وهق كتاب كافع. -ابـ مػؾح يف أداب الشرطقة 

فؽؿا أكف ٓ يجقز لؽ أن تؼتؾ الؿممـ كذلؽ ٓ يجقز لؽ أن تؾعـف، وكؿا أن 

 ـ كبقرة إذا أصؾؼت طؾك مـ ٓ يستحؼفا.الؼتؾ كبقرة مـ كبائر الذكقب كذلؽ الؾع

ـْ ُأَساَمةَ ّفُٔ:  ـِ َشِريٍؽ، َقاَل:  حرمة الؿممـ، فالؿممـ أمره طظقؿ، َط ْب

 
ِّ

ـْ َقاَل: َيا َرُسقَل  ملسو هيلع هللا ىلصَخَرْجُت َمَع الـَّبِل ا َفَؽاَن الـَّاُس َيْلُتقَكُف، َفَؿ ، َسَعْقُت  َحاجًّ
ِ
اهلل

ْرُت َشْقًئا َفَؽاَن َيُؼقُل:  ْمُت َشْقًئا َأْو َأخَّ َّٓ »َقْبَؾ َأْن َأُصقَف َأْو َقدَّ َٓ َحَرَج، إِ َٓ َحَرَج 

 .(1)«َطَؾك َرُجٍؾ اْقَتَرَض ِطْرَض َرُجٍؾ ُمْسِؾٍؿ َوُهَق َضالٌِؿ، َفَذلَِؽ الَِّذي َحرَِج َوَهَؾَؽ 

قر مـ الؿتؼقـ فضاًل طـ كثقر مـ الؿػرصقـ، فاإلكسان وهذا الذي لؿ يسؾؿ مـف كث

 اهلل؛ ٕن هذا هق الحرج والفالك. يـبغل طؾقف أن يصقن لساكف طـ الخقض يف طباد

َطك َدْطَقى َكاِذَبةً »َوفِل ِرَواَيٍة:  ـِ ادَّ ، أي ادطك ما لقس لف وهذا الذي ساق «َم

 الؿصـػ الحديث ٕجؾف.

  ، َأكَُّف َسِؿَع َرُسقَل ڤفػل صحقح مسؾؿ مـ حديث َأبِل َذرٍّ 
ِ
َيُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

َطك َما لْقَس َلُف َفَؾْقَس » ـِ ادَّ َّٓ َكَػَر، َوَم َطك لَِغْقرِ َأبِقِف َوُهَق َيْعَؾُؿُف إِ ـْ َرُجٍؾ ادَّ َلْقَس ِم

ـْ َدَطا َـّاِر، َوَم ـَ ال ْأ َمْؼَعَدُه ِم  َوَلقَْس  َرُجًًل بِاْلُؽْػرِ، َأْو َقاَل: َطُدوُّ  ِمـَّا، َولْقَتََبقَّ
ِ
َكَذلَِؽ  اهَّلل

                                                                                       

 وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل (، 3537) وابـ ماجف(، 3714أخرجف أبق داود ) (1)
 هذا حديث صحقح طؾك شرط الشقخقـ. : (، وقال فقف37برقؿ )
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َّٓ َحاَر َطَؾْقفِ   .(1)«إِ

  ويف ســ أبل داود مـ حديث َطبْدِ 
ِ
ـِ ُطَؿَر  اهلل   َرُسقَل  ، َقاَل: َسِؿْعُت ڤْب

ِ
اهلل

ـْ ُحُدودِ »َيُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلص ـْ َحالَْت َشَػاَطتُُف ُدوَن َحدٍّ ِم ،  َم
ِ
ـْ  َفَؼْد َضادَّ اهَّلل َخاَصَؿ  اهَّللَ، َوَم

ـٍ َما  فِل َباصٍِؾ َوُهَق َيْعَؾُؿُف، َلْؿ َيَزْل فِل َسَخطِ  ـْ َقاَل فِل ُمْمِم  َحتَّك َيـِْزَع َطـُْف، َوَم
ِ
اهَّلل

ا َقاَل  َلْقَس فِقِف َأْسَؽـَفُ   .(2)«اهَّللُ َرْدَغَة اْلَخَباِل َحتَّك َيْخُرَج ِمؿَّ

يعؾؿ أكف لقس لف، وأن ٓ حؼ لف فقف، فقـبغل لإلكسان أن كقػ يدطل شقًئا 

يصقن كػسف فال يدطل إٓ ما لف فقف حؼ وإن استطاع أن يتجاوز تجاوز فنكف 

 سقلخذ حؼف يقم الؼقامة.

 خرج هبا الدطقى الصادقة التل تؼارهنا البقـة وغقر ذلؽ.«: َكاِذَبةً »قْلُ: 

 صريؼ أكؾ مال الـاس بالباصؾ.أي لقزداد مالف طـ «: لقتؽثر بفا»قْلُ: 

اهلل الؼؾة يف الؿال وجقزي  أي حصؾ لف مـ«: إَّٓ قِؾَّةً  اهَّللُ  لَْؿ َيِزْدهُ »قْلُ: 

اهلل  وضعف اهلل، ومـ تعالك طؾك الخؾؼ بـؼقض قصده، ولفذا مـ تقاضع هلل رفعف

 وكؿا ققؾ: 

ـْ كـالـجِؿ َٓح لـــــاضرٍ   تقاضْع تؽـ

 

ـــاء   ــك صػحـــات الؿــ ـــعطؾ ــق رفق  وه

ـــف  ـــرفع كػســ ـــدّخان يـ  وٓ تــُؽ كال

 

ــّق وهــق وضقــــــع  ــك صبؼــــات الج  إل

والؿجازاة بـؼقض الؼصد قد تؼع كثقًرا، فؾذلؽ قالقا فقؿـ قتؾ أباه ٓ يرث  

 مـ أبقف؛ ٕن بعضفؿ قد يؼتؾ أباه مـ أجؾ التعجؾ يف اإلرث مـف.
                                                                                       

 (. 71أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ ) (1)

برقؿ  ، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل (3417برقؿ ) ســفيف  أبق داودأخرجف  (2)

زرطف،  أبق وثؼف راشد، وقد بـ يحل الصحقح، إٓ رجال صحقح، ورجالف حديث هذا: (، وقال فقف744)

 . معاوية ابـ هق ، وزهقر«التفذيب هتذيب» يف كؿا
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 أن يعافقـا مـ مـؽرات إخالق وإطؿال وإهقاء وإدواء. اهلل  فـسلل

 حهِ املعازٜض يف ايُٝني:  

إن يف »تجقز الؿعاريض يف القؿقـ لؾحاجة إلقفا أحقاًكا، ويف الحديث: 

 .(1)«الؿعاريض مـدوحة طـد الؽذب

 ڤبـ َحـَْظَؾَة  (، طـ ُسَقْيدِ 3111(، وابـ ماجف )3347وأخرج أبق داود )

  َخَرْجـَا ُكِريُد َرُسقَل »قال: 
ِ
َج  َوَمَعـَا َوائُِؾ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل بـ ُحْجٍر َفَلَخَذُه َطُدوٌّ لف َفَتَحرَّ

  الـاس َأْن َيْحؾُِػقا َفَحَؾْػُت أكا َأكَُّف َأِخل، فخؾل َسبِقَؾُف، َفَلَتْقـَا َرُسقَل 
ِ
َفَلْخَبْرُتُف  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ُجقا َأْن َيْحؾُِػقا َوَحَؾْػُت أكا َأكَُّف َأِخل فؼال:   َصَدْقَت الُْؿْسِؾُؿ َأُخق»َأنَّ اْلَؼْقَم َتَحرَّ

 ، والحؿد هلل رب العالؿقـ.(2)«اْلُؿْسِؾؿِ 

 

 

  

                                                                                       

« معجؿف» يف إطرابل بـ سعقد أبق رواهأخرجف : (1715يف الضعقػة ) قال اإلمام إلباين  (1)

 أبق أكقس: وقال( 14/1) الؼضاطل رواه سعقد أبل صريؼ ومـ. ڤحصقـ  بـ طؿران ، طـ(17/1)

 وابـالدكقا،  أبل ابـ صريؼ مـ( 1/117/1« )الؼاصديـ مـفاج» يف الجقزي ابـ ورواه. الؿستؿؾل طؿرو

الزبرقان،  بـ داود برفعف تػرد: وقال: ، وقال(17/111« )الســ» يف البقفؼل صريؼف ومـ( 131/3) طدي

: داود أبق جدا، قال ضعقػ : وهق-إلباين  -قؾت . طؾقف أحد يتابعف ٓ مؿا يرويف ما وطامة: طدي ابـ قال

 . إزدي مرتوك، وكذبف«: التؼريب» ويف. كذاب: الجقزجاين وقال. بثؼة لقس: الـسائل وقال. حديثف ترك ضعقػ

يف  (، وصححف اإلمام إلباين 3111، وابـ ماجف )(3347برقؿ ) ســفيف  أبق داودأخرجف  (2)

 صحقح الســ. 
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 رباب ايٓرزد

 

َِّرِزر  دَباُب اي

l : 

 يؼال: كذرت هذا طؾك كػسل، أي أوجبتف. اإليجابوالـذر لغة: 

 إلزام الؿؽؾػ كػسف شقًئا بغقر ٓزم.ويف الشرع: 

ے ﴿ وإصؾ فقف الؽتاب والسـة واإلجؿاع، أما الؽتاب، فؼقلف تعالك:

 ، وأما السـة فلحاديث الباب وما يف باهبا.[31]الحج:  ﴾ۓ

 وأجؿع الؿسؾؿقن طؾك صحة الـذر يف الجؿؾة، ووجقب القفاء بف إذا كان صاطة.

: هلل طؾل كذا، أو كذرت هلل كذا، أو سلتصدق ويـعؼد بالؼقل، كلن يؼقل

 بؽذا، أو سلحج مع كقة الـذر.

 ويـعؼد مـ كؾ مؽؾػ مختار، فقخرج بفذا الؼقد: 

 والؿخطئ. - 3 والؿجـقن. - 2  الصبل. - 1

فنن مـ تعؿد الـذر مسؾًؿا كان أو كافًرا اكعؼد طؾقف الـذر، ويجب القفاء بف 

 .-وتليت بؼقة إحؽام  -إذا كان معصقة إذا كان صاطة، ويحرم القفاء بف 

مطؾًؼا،  وقد اختؾػ العؾؿاء يف حؽؿ الـذر، هؾ هق صاطة مطؾًؼا، أو هق محرم

 أو هق مؽروه؟

فذهب كثقر مـ الشافعقة إلك أكف صاطة، وذهب الحـابؾة إلك أكف مؽروه، 

 وذهب شقخ اإلسالم وغقره إلك أكف محرم.
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 (: 621\13يف الؿغـل ) قال ابـ قدامة 

« 
ِّ

ـْ الـَّبِل ـَ ُطَؿَر َرَوى َط َنَّ اْب
ِ

َٓ ُيْسَتَحبُّ ٕ ـْ الـَّْذِر َوَأكَُّف َقاَل: : »ملسو هيلع هللا ىلصَو َأكَُّف َكَفك َط

ـْ اْلَبِخقؾِ  َؿا ُيْسَتْخَرُج بِِف ِم  ، ُمتََّػٌؼ َطَؾْقِف.«َٓ َيْلتِل بَِخْقرٍ، َوإِكَّ

ـَ بِِف؛  َكَُّف َلْق َكاَن َحَراًما َلَؿا َمَدَح اْلُؿقفِق
ِ

 َتْحِريٍؿ؛ ٕ
ُ

َٓ َكْفل  َكَراَهٍة، 
ُ

َوَهَذا َكْفل

َنَّ الـَّْذَر َلْق َكاَن 
ِ

ـْ َصاَطتِِفْؿ فِل َوَفاِئِف؛ َوٕ
ِم َأَشدُّ مِ َنَّ َذْكَبُفْؿ فِل اْرتَِؽاِب اْلُؿَحرَّ

ِ
ٕ

 ُمْسَتَحبًّا، َلَػَعَؾُف الـَّ 
ُّ

 ـها«. َوَأَفاِضُؾ َأْصَحابِفِ  ملسو هيلع هللا ىلصبِل

 واإلشؽال: كقػ يؽقن محرًما وُيؿدح مـ يػل بف؟

فقثـك طؾقف  -واجب إذا كان صاطة  -فؼقؾ بلن أصؾ التزامف حرام، والقفاء بف 

 .[7]اإلكسان:  ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴿مـ هذه الـاحقة قال تعالك: 

 وقد صح الذم لؿـ لؿ يِػ بـذره: 

ـٍ  ِطْؿَرانَ  فػل الصحقحقـ طـ أكف قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، يحدث طـ الـبل ڤبـ ُحَصْق

ـَ َيُؾقَكُفْؿ ق» ـَ َيُؾقَكُفْؿ ُثؿَّ الَِّذي ـِ َخْقُرُكْؿ َقْركِل ُثؿَّ الَِّذي َٓ َأْدِري َذَكَر ِثـَْتْق ال ِطْؿَراُن 

ُثؿَّ َيِجلُء َقْقٌم َيـِْذُروَن وٓ َيُػقَن َوَيُخقُكقَن وٓ ُيْمَتَؿـُقَن  أو َثاَلًثا َبْعَد َقْركِفِ 

ـُ  َؿ  .(1)«َوَيْشَفُدوَن وٓ ُيْسَتْشَفُدوَن َوَيْظَفُر فِقِفْؿ السِّ

صؿت  اهلل مريضل كلكف يؼقل: إن شػكوقال بعضفؿ الؿحرم هق كذر الؿؼابؾ، 

 يقم أو يقمقـ.

 لـذر: والسبب يف كراهة هذا الـقع مـ ا

 أكف ألزم كػسف بشلء ربؿا تثاقؾف ويؼؾ فقف اإلخالص. - 1

 قد أخرب أكف ٓ يغقر مـ الؼدر شقئًا، وإكؿا يستخرج بف مـ البخقؾ. ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل  - 2
                                                                                       

 (. 3434(، ومسؾؿ يف صحقحف )3741أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ ) (1)
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 أْٛاع ايٓرز:  

 وقد تؽؾؿ العؾؿاء يف تؼسقؿ الـذر، وجؿاهقر الحـابؾة طؾك أكف خؿسة أكقاع: 

 طؾل كذر، ففذا كػارتف كػارة يؿقـ.كلن يؼقل: هلل كذر مطؾؼ، إول: 

وهق كذر الغضب، وهق الذي يقضع مقضع القؿقـ إن كذر الؾجاج، الثاين: 

 دخؾت هذا البقت فعبدي حر، إن أكؾت هذا الطعام فؿالل لؾؽعبة.

تِل: »(: 66/ 11يف ســ الؽبرى لؾبقفؼل ) َٓ ـْ َأبِل َرافٍِع َقاَل: َقاَلْت َمْق َط

َـّ َبْقـَ » َق َُفرِّ ٌة، َٕ  َيْقًما َيُفقِديَّ
َ

ـَ اْمَرَأتَِؽ، َوُكؾُّ َماٍل َلَفا فِل ِرَتاِج اْلَؽْعَبِة، َوِهل َؽ َوَبْق

ـَ اْمَرَأتَِؽ  ْق َبْقـََؽ َوَبْق ، َقاَل: َفاْكَطَؾْؼُت «َوَيْقًما َكْصَراكِقٌَّة، َوَيْقًما َمُجقِسقٌَّة، إِْن َلْؿ ُتَػرِّ

ـَ ُأمِّ َس  ـَ »، َفُؼْؾُت: ڤَؾَؿَة إَِلك ُأمِّ اْلُؿْممِـِق َق َبْقـِل َوَبْق تِل ُتِريُد َأْن ُتَػرِّ َٓ إِنَّ َمْق

َٓ َيِحؾُّ َلِؽ »، َفَؼاَلْت: «اْمَرَأتِل تَِؽ، َفُؼْؾ َلَفا: إِنَّ َهَذا  َٓ ، َفَرَجْعُت «اْكَطؾِْؼ إَِلك َمْق

ـَ ُطَؿَر، َفَلْخَبْرُتُف، َفجَ  َهُفـَا »اَء َحتَّك اْكَتَفك إَِلك اْلَباِب َفَؼاَل: إَِلْقَفا، َقاَل: ُثؿَّ َأَتْقُت اْب

َفَؿا »، َقاَل: «َهاُروُت، َوَماُروُت؟ َفَؼاَلْت: إِكِّل َجَعْؾُت ُكؾَّ َماٍل لِل فِل ِرَتاِج اْلَؽْعَبةِ 

ـَ  ، «ا َمُجقِسقَّةٌ َوَأَكا َيْقًما َيُفقِديٌَّة، َوَيْقًما َكْصَراكِقٌَّة، َوَيْقمً »؟ َقاَلْت: َوُقْؾُت: «َتْلُكؾِق

ْسِت ُقتِْؾِت »َفَؼاَل:  ْرِت ُقتِْؾِت، َوإِْن َتَؿجَّ ْدِت ُقتِْؾِت، َوإِْن َتـَصَّ ، َفَؼاَلْت: «إِْن َتَفقَّ

ـَ َفَتاِك َوَفَتاتِِؽ »، َقاَل: «َفَؿا َتْلُمُركِل؟» ِري َيِؿقـَِؽ، َوَتْجَؿِعل َبْق  .(1)««ُتَؽػِّ

قال:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  طـد الـسائل، أن رسقل ڤبـ حصقـ  وأما حديث طؿران

ـٍ » اَرُة َيِؿق اَرُتُف َكػَّ  .(2)«َٓ َكْذَر فِل َغَضٍب، َوَكػَّ
                                                                                       

 (. 37753برقؿ ) الؽربىيف  البقفؼلأخرجف  (1)

 ضعقػ إسـاد وهذا: (3417يف الضعقػة برقؿ ) قال اإلمام إلباين (، 3153أخرجف الـسائل ) (2)

 اضطربقا وقد: - إلباين  -قؾت «. التؼريب» يف الحافظ قال كؿا مرتوك هذا الزبقر بـ محؿد، جًدا

 . إسـاده... إلك آخر كالمف  يف طؾقف
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ٌة،  محؿد: قال اإلمام الـسائل  َٓ َيُؼقُم بؿثؾف ُحجَّ َبْقِر َضِعقٌػ  بـ الزُّ

 ـهاوقد اْخُتؾَِػ طؾقف يف هذا الحديث. 

الؿباحات، هلل طؾل أن ألبس هذا وهق الذي يؽقن يف الـذر الؿباح، الثالث: 

 الثقب وأن أتصدق هبذا الؿتاع، وكحق ذلؽ فقجب القفاء بف.

كلن يؼقل كذرت هلل أن أصؾؼ امرأيت، أو يػعؾ شقًئا مـ الؿؽروه، الرابع: 

 الؿؽروهات فإول تؽػقره.

 كلن يؼقل: كذرت أن أشرب الخؿر، أو أترك الصالةكذر الؿعصقة، الخامس: 

ـَ قاَلْت: قال ففذا كذر محرم ؛ ٕكف كذر معصقة، ويف الحديث طـ طائشَة أمِّ الؿممـق

  رسقُل 
ِ
 (1)«فًل َيْعِصف اهَّللَ  يعصل فؾقُطِْعُف ومـ كذر أن اهَّللَ  ُيطقعَ  أن كذر مـ»: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

 متػؼ طؾقف.

 : اهلل  حهِ َٔ ْرز يف َعص١ٝ 

 الؽػارة؟ اهلل، هؾ يـعؼد كذره وتؾزمف إٓ أهنؿ اختؾػقا فقؿـ كذر أن يعصل

ٓ كذر يف معصقة، وكػارُتُف »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قالت: قال رسقل ڤفعـ طائشة 

ـٍ  كػارةُ   ، وقد كؼؾ الـقوي إجؿاع أهؾ العؾؿ طؾك أن الحديث ضعقػ.(2)«يؿق

وذهب بعض أهؾ العؾؿ إلك آحتجاج بف، وٓ يؾزم مـ آحتجاج بف أهنؿ 

اَرُة »: ڤبـ طامر  يصححقن الحديث، فؼد يعؿؾقن بعؿقم حديث طؼبة َكػَّ

ـِ  اَرُة اْلَقِؿق  ، وما يف بابف.(3)«الـَّْذِر َكػَّ

يـعؼد كذر الؿعصقة، إٓ أكف ٓ يجقز القفاء بف، ويؾزمف فؿـ حقث آكعؼاد: 
                                                                                       

 . (7717أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ ) (1)

 (. 1751أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (2)

 (. 1754أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (3)
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 الؽػارة كؿا تؼدم.

 (: 6711يف الػتح ) قال الحافظ 

ـْ َوَقَع مِـُْف الـَّْذُر فِل َذلَِؽ » اَرٌة َفَؼاَل فؼال َواْخُتؾَِػ فِقَؿ َهْؾ َتِجُب فِقِف َكػَّ

افِِعقَِّة َواْلَحـَِػقَِّة َكَعْؿ َوَكَؼَؾ  ـْ َأْحَؿَد َوالثَّْقِريِّ َوإِْسَحاَق َوَبْعِض الشَّ َٓ َوَط اْلُجْؿُفقُر 

َػُؼقا َطَؾك َتْحِريِؿ الـَّذْ  ـِ َواتَّ َحاَبِة فِل َذلَِؽ َكاْلَؼْقَلْق ِر فِل التِّْرمِِذيُّ اْختاَِلَف الصَّ

ـْ َأْوَجَبَفا بَِحِديِث  اَرِة َواْحَتجَّ َم اْلَؿْعِصَقِة َواْختاَِلُفُفْؿ إِكََّؿا ُهَق فِل ُوُجقِب اْلَؽػَّ

ـِ َوُرَواُتُف  ـَ ـٍ َأْخَرَجُف َأْصَحاُب السُّ اَرُة َيِؿق اَرُتُف َكػَّ َٓ َكْذَر فِل َمْعِصَقٍة َوَكػَّ َطاِئَشَة 

ـْ  ثَِؼاٌت َلؽِـَُّف َمْعُؾقٌل  ـَ َأكَُّف َحَؿَؾُف َط ـْ َأبِل َسَؾَؿَة ُثؿَّ َبقَّ ْهِريَّ َرَواُه َط َفنِنَّ الزُّ

ـْ َيْحَقك ُسَؾْقَؿانَ  ـِ َأْرَقَؿ َط ـِ  ْب َسُف بِنِْسَؼاِط اْثـَْق ـْ َأبِل َسَؾَؿَة َفَدلَّ ـِ َأبِل َكثِقٍر َط ْب

َـّ بُِسَؾْقَؿاَن َوُهَق ِطـَْد َغْقِرِه َض  ـَ الظَّ ـِ َوَحسَّ َػاقِِفْؿ َوَحَؽك التِّْرمِِذيُّ َط ِعقٌػ بِاتِّ

ـْ َحِديِث ِطْؿَرانَ 
ـْ َلُف َشاِهٌد مِ

َٓ َيِصحُّ َوَلؽِ ـٍ َأْخَرَجُف  اْلُبَخاِريِّ َأكَُّف َقاَل  ـِ ُحَصْق ْب

 مِ 
ُّ

اَرُقْطـِل َػُف َوَشَقاِهُد ُأْخَرى َذَكْرُتَفا آكًِػا َوَأْخَرَج الدَّ  َوَضعَّ
ُّ

ـْ َحِديِث الـََّساِئل

ـِ َحاتٍِؿ َكْحَقُه َوفِل اْلَباِب َأْيًضا ُطُؿقُم َحِديِث ُطْؼَبةَ  َطِديِّ  اَرُة الـَّْذِر  ْب ـِ َطامٍِر َكػَّ ْب

ـِ َأْخَرَجُف ُمْسؾٌِؿ َوَقْد َحَؿَؾُف اْلُجْؿُفقُر َطَؾك َكْذِر الؾََّجاِج َواْلَغَضِب  اَرُة اْلَقِؿق َكػَّ

ـْ َأْخَرَج التِّْرمِِذّي وبـ َماَجْف َحِديَث ُطْؼَبَة بَِؾْػِظ َوَبْعُضُفْؿ َطَؾك الـَّذْ 
ِر اْلُؿْطَؾِؼ َلؽِ

اَرة َيِؿقـ َوَلػظ اَرُة الـَّْذِر إَِذا لؿ يسؿ َكػَّ ِف  َكػَّ ـْ َكَذَر َكْذًرا َلْؿ ُيَسؿِّ بـ َماَجْف َم

ـْ َكَذَر َكذْ  اْلَحِديَث َوفِل اْلَباب َحِديث اَرُة بـ َطبَّاٍس َرَفَعُف َم اَرُتُف َكػَّ ِف َفَؽػَّ ًرا َلْؿ ُيَسؿِّ

ـْ َكَذَر  ـٍ َوَم اَرُة َيِؿق اَرُتُف َكػَّ ـْ َكَذَر فِل َمْعِصَقٍة َفَؽػَّ ـٍ َأْخَرَجُف َأُبق َداُوَد َوفِقِف َوَم َيِؿق

اَرُة َيِؿقـ َوُرَواتف ثَِؼات َلؽِـ أخرجف اَرُتُف َكػَّ َٓ ُيطِقُؼُف َفَؽػَّ َشْقَبَة َمْقُققًفا  بـ َأبِل َكْذًرا 

ـْ َحِديِث َطاِئَشَة َوَحَؿَؾُف َأْكَثُر ُفَؼَفاِء َأْصَحاِب 
 مِ

ُّ
اَرُقْطـِل َوُهَق َأْشَبُف َوَأْخَرَجُف الدَّ
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اَرِة  ـَ اْلَقَفاِء بَِؿا اْلَتَزَمُف َوَكػَّ ـْ َقاُلقا إِنَّ الـَّاِذَر ُمَخقٌَّر َبْق
اْلَحِديِث َطَؾك ُطُؿقمِِف َلؽِ

َل اْلَباِب َقِريبا َوُهَق بَِؿْعـك َحِديث ٓ اْلَقؿِ  َم َحِديُث َطاِئَشَة اْلَؿْذُكقُر َأوَّ ـِ َوَقْد َتَؼدَّ ق

َياَدُة َلَؽاَكْت ُمبِقِّـًَة لَِؿا ُأْجِؿَؾ فِقِف َواْحَتجَّ َبْعُض  كذر فِل َمْعِصَقٍة َوَلْق َثَبَتِت الزِّ

ـْ َجَؿاطَ   ِخاَلُفُف َقاَل اْلَحـَابَِؾِة بَِلكَُّف َثَبَت َط
ٍّ

ـْ َصَحابِل َٓ ُيْحَػُظ َط َحابَِة َو ـَ الصَّ
ٍة مِ

ا كََذَرْت ُأْخُتُف َأْن َتُحجَّ  ـٌ َكَؿا َوَقَع فِل َحِديِث ُطْؼبََة َلؿَّ َنَّ الـَّْذَر َيِؿق
ِ

َواْلِؼقَاُس َيْؼَتِضقِف ٕ

ك الـَّْذَر َيِؿقـًا ـْ َيِؿقـَِفا َفَسؿَّ َر َط ـْ َحْقُث الـََّظِر ُهَق ُطْؼَدٌة لِؾَّفِ  َماِشقًَة لُِتَؽػِّ
َتَعاَلك  َومِ

ـَ الْ 
ـَ َأنَّ الـَّْذَر آَكُد مِ ٍء ُثؿَّ َبقَّ

ْ
 ُمْؾَتِزًما بَِشل

ِ
ٍء َواْلَحالُِػ َطَؼَد َيِؿقـَُف بِاهلل

ْ
ـِ بِاْلتَِزاِم َشل َقِؿق

اَرُة بِِخاَلِف َوَرتََّب َطَؾقِْف َأكَُّف َلْق كََذَر َمْعِصقًَة َفَػَعَؾَفا َلْؿ  اْلَحالِِػ َوُهَق  َتْسُؼْط َطـُْف اْلَؽػَّ

َْت  اَرِة َفَتَعقَـّ ـِ اْلَؿْعِصقَِة َوَأَمَر بِاْلَؽػَّ اِرَع َكَفك َط  ـها«. َوْجٌف لِْؾَحـَابَِؾِة َواْحَتجَّ َلُف بَِلنَّ الشَّ

مـ َكَذَر »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  طـد أبل داود، قال: قال رسقل ڤحديث ابـ طباس تـبقف: 

ـٍ  اَرُة َيِؿق اَرُتُف َكػَّ ـْ َكَذَر َكْذًرا يف َمْعِصقٍَة َفَؽػَّ ـٍ َوَم اَرُة َيِؿق اَرُتُف َكػَّ ِف َفَؽػَّ ـْ َكْذًرا لؿ ُيَسؿِّ َوَم

ـْ َكَذَر َكْذًرا َأَصاَقُف َفْؾقَِػ بِفِ  ـٍ َوَم اَرُة َيِؿق اَرُتُف َكػَّ َٓ ُيطِقُؼُف َفَؽػَّ  .(1)«َكَذَر َكْذًرا 

  َرَوى هذا الحديث َوِكقٌع َوَغْقُرُه طـ طبد: قال اإلمام أبق َداُود 
ِ
بـ  اهلل

 ـهابـ َطبَّاٍس.  بـ أبل اْلِفـِْد َأْوَقُػقُه طؾك َسِعقدِ 

 حهِ ايٓرز ايرٟ ٜهٕٛ َػتُاّل ع٢ً طاع١ َٚعص١ٝ:  

ـْ ِزَيادِ  ـِ ُطَؿَر  فػل الصحقحقـ َط ـِ ُجَبْقٍر، َقاَل: ُكـُْت َمَع اْب ، َفَسَلَلُف ڤْب

َكَذْرُت َأْن َأُصقَم ُكؾَّ َيْقِم َثالََثاَء َأْو َأْربَِعاَء َما ِطْشُت، َفَقاَفْؼُت َهَذا »َرُجٌؾ َفَؼاَل: 
                                                                                       

(، 3417يف اإلرواء برقؿ ) ، وضعػ الؿرفقع اإلمام إلباين (3333برقؿ ) ســفيف  أبق داودأخرجف  (1)

 يحقك بـ صؾحة فنن، أصح وهذا. بف وكقع طـ( 5/173« )الؿصـػ» يف شقبة أبك ابـ أخرجف وقال: الؿقققف

 مخالػة بف يحتج ٓ فؿثؾف«. يفؿ صدوق«: »التؼريب» وىف، ضعػا فقف فنن، لف الشقخقـ وإخراج ثؼتف مع إكصاري

 . أطؾؿ واهلل. طباس ابـ طؾك وقػف الحديث يف فالصقاب. داود أبق قال كؿا وغقره إياه وكقع
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َفَلَطاَد « ْن َكُصقَم َيْقَم الـَّْحرِ اهلُل بَِقَفاِء الـَّْذِر، َوُكِفقـَا أَ  َأَمرَ »الَقْقَم َيْقَم الـَّْحِر، َفَؼاَل: 

َٓ َيِزيُد َطَؾْقفِ   .(1)«َطَؾْقِف، َفَؼاَل مِْثَؾُف، 

 فال يجقز لف أن يصقم يقم الـحر.

 لؽـ اختؾػ أهؾ العؾؿ، هؾ يصقم يقًما آخر، أم أكف ٓ يصقم بالؿرة؟

 والذي يظفر أكف يصقم يقًما آخر.

ٓ يـعؼد؛ ٕكف لغق، إذ أن؛ إمس ٓ كذرت أن أصقم أمس، ففذا وأما مـ قال: 

 يرجع.

 

 

  

                                                                                       

 (. 1131(، ومسؾؿ يف صحقحف )7777أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ ) (1)
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 راْعكاد ْرز ادتا١ًٖٝد

 

ـْ ُطَؿرَ  - 371 ـِ اْلَخطَّاِب  )َط ، إكِّل ُكـُْت  ُقْؾُت: َيا َرُسقَل »َقاَل:  ڤْب
ِ
َكَذْرُت  اهَّلل

َفَلْوِف  الَْؿْسِجِد الَْحَراِم؟ َقاَل:ِفل  -َوفِل ِرَواَيٍة: َيْقًما  -فِل الَْجاِهِؾقَِّة َأْن َأْطَتؽَِػ لَقَْؾًة 

 (.(1)«بِـَْذِركَ 

l : 

أي التزمت طؾك كػسل آطتؽاف، : «إكِّل ُكـُْت َكَذْرُت ِفل اْلَجاِهِؾقَّةِ »قْلُ: 

وهذا دلقؾ طؾك أن أهؾ الجاهؾقة كاكقا يتعبدون ببعض بقاقل ديـ إبراهقؿ إٓ 

 أهنؿ جؿعقا معف شرًكا بف يحبط العؿؾ.

 وهق أقؾ آطتؽاف طؾك الصحقح.: «-َوفِل ِرَواَيٍة: َيْقًما  -أَْن أَْطتَؽَِػ لَقَْؾةً »قْلُ: 

أي مسجد الؽعبة وهذا مـ إدلة طؾك أن هذا : «فِل اْلَؿْسِجِد اْلَحَرامِ »قْلُ: 

 آصالق يف الغالب يراد بف مسجد الؽعبة ولقس كؾ الحرم.

أي افعؾ ما التزمتف وهذا دلقؾ طؾك وجقب القفاء : «َفَلْوِف بِـَْذِركَ »قْلُ: 

 يػقد القجقب. ملسو هيلع هللا ىلصبالـذر ٕن أمر الـبل 

وقد تؼدم الؽالم طؾقف يف أحؽام آطتؽاف، إٓ أكف ُيستدل بف طؾك تعقـ كذر 

ے ﴿الؽافر، ولزوم القفاء بف بعد اإلسالم إذا كان صاطة قال تعالك: 

 ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ﴿،  [31]الحج:  ﴾ۓ
 .[7]اإلكسان:  ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴿،  [377]البؼرة: 

                                                                                       

 (. 1747(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ )3733أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ ) (1)
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 ٢ْٗ عٔ ايٓرز، ٚقاٍ: »رحدٜح: 

 د«غري...إٕ ايٓرز ال ٜأتٞ 

 

ـْ َطْبدِ  - 372   )َط
ِ
ـِ ُطَؿَر  اهَّلل ـْ الـَّبِلِّ  ڤْب ـْ الـَّْذِر، َوَقاَل: إنَّ »ملسو هيلع هللا ىلص: َط ُف َكَفك َط َأكَّ

َؿا  ـْ اْلَبِخقؾِ الـَّْذَر ٓ َيْلتِل بَِخْقرٍ، َوإِكَّ  .((1)«ُيْسَتْخَرُج بِِف ِم

l : 

ـْ الـَّْذرِ »قْلُ:   : «َكَفك َط

 أي مـع وهؾ الـفل طـف مطؾًؼا أم هنك طـ كذر الؿؼابؾ؟

اهلل مـ وققطفا  الذي يظفر أن اإلكسان لق فعؾ مربة بدون كذر أكف أفضؾ لف طـد

هلل طؾل أن مع الـذر، كلن يدخؾ الؿسجد ويصؾل ركعتقـ أفضؾ مـ أن يؼقل: 

 اهلل، ويشؼ القفاء بالـذر. أصؾل ركعتقـ، فققجب طؾك كػسف أمًرا لؿ يقجبف

: يشدد يف الـذور، وإذا جاءه أحد يستػتقف يف الـذور ڤوكان ابـ الزبقر 

 يؼقل: أوِف بـذرك.

وذهب بعضفؿ ذهب إلك أن الـذر الؿطؾؼ، أو كذر الطاطة بدون مؼابؾ أكف 

أكف ٓ يصؾ إلك درجة آستحباب؛ لعؿقم الـفل جائز ومستحب، والذي يظفر 

َتـِذروا [، وهذا هنل طام؛ ٕن اإلكسان يؽؾػ كػسف مالؿ يلمره  طـ الـذر ] ٓ

اهلل، وبعد ذلؽ يشؼ طؾقف اإلتقان بف، أو ربؿا مات وهق يف ذمتف فتؽؾػ أهؾف  بف

 .-كؿا سقليت معـا  -الؿجلء بف 
                                                                                       

 (. 1731(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ )7771أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ ) (1)
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 : قال اإلمام الـقوي 

: َقاَل اْلَؿازِ » َيْحَتِؿُؾ َأْن َيُؽقَن سبب الـفل طـ كقن الـذر َيِصقُر ُمْؾَتِزًما َلُف ِريُّ

تِل  ًػا بَِغْقِر َكَشاٍط َقاَل َوَيْحَتِؿُؾ َأْن َيُؽقَن َسَبُبُف َكْقَكُف َيْلتِل بِاْلُؼْرَبِة الَّ َفَقْلتِل بِِف َتَؽؾُّ

لِْْلَْمِر الَِّذي َصَؾَبُف َفَقـُْؼُص َأْجُرُه َوَشْلُن  اْلَتَزَمَفا فِل َكْذِرِه َطَؾك ُصقَرِة اْلُؿَعاَوَضةِ 

 
َ

ِف َتَعاَلك َقاَل اْلَؼاِضل ِطَقاٌض َوَيْحَتِؿُؾ َأنَّ الـَّْفل َضًة لِؾَّ اْلِعَباَدِة َأْن َتُؽقَن ُمَتَؿحِّ

ُـّ َبْعُض اْلَجَفَؾِة َأنَّ الـَّْذَر َيُردُّ اْلَؼَدَر َوَيْؿـَعُ  ِر َفـََفك  لَِؽْقكِِف َقْد َيُظ ـْ ُحُصقِل اْلُؿَؼدَّ
مِ

ُد َهَذا َواهلُل َأْطَؾؿُ  ـْ َجاِهٍؾ َيْعَتِؼُد َذلَِؽ َوِسَقاُق اْلَحِديِث ُيَميِّ
 ـها«. َطـُْف َخْقًفا مِ

 «: َوَقاَل: إنَّ الـَّْذَر ٓ َيْلتِل بَِخْقرٍ »قْلُ: 

 .-كؿا جاء يف بعض الروايات  -أي أكف ٓ يغقر مـ الؼدر شقئًا 

 اهلل وقضاه سقؿضل كذرت أو لؿ تـذر. ما قدره

 : قال الحافظ ابـ حجر 

ُر اْلَقَفاُء بِِف َوَقْد َيُؽقُن ، «َٓ َيْلتِل بَِخْقرٍ »َقْقلِِف:  َٓ ُتْحَؿُد َوَقْد َيَتَعذَّ َأْي إِنَّ ُطْؼَباُه 

ْر َكَؿا فِل اْلَحِديِث.  َٓ َيُؽقُن َسَبًبا لَِخْقٍر َلْؿ ُيَؼدَّ  ـهاَمْعـَاُه 

ـْ اْلَبِخقؾِ »قْلُ:  َؿا ُيْسَتْخَرُج بِِف ِم  أي ما لؿ يؽـ البخقؾ يخرجف تطقًطا.: «َوإِكَّ

والؿسؾؿ يـبغل لف أن يـػؼ، ويصقم هلل، ويصؾل، ويػعؾ الطاطات ويبادر 

، أما أكف ٓ يصقم، وٓ يحج، وٓ يتصدق إٓ بؿؼابؾ! هذه إلك الخقرات هلل 

 اهلل مؼايضة. أفعال أهؾ البخؾ، وكلكف يجعؾ بقـف وبقـ

َكاَن لِل  َأْططُقكِل ِرَدائِل، لَقْ »يؼقل طـ كػسف:  ملسو هيلع هللا ىلصويف الحديث ذم البخؾ والـبل 

 .(1)«َجَباًكا َطَدُد َهِذهِ الِعَضاِه َكَعًؿا لََؼَسْؿتُُف بَقْـَُؽْؿ، ُثؿَّ َٓ َتِجُدوكِل بَِخقًًل، َوَٓ َكُذوبًا، َوَٓ 
                                                                                       

 . ڤ، مـ حديث جبقر بـ مطعؿ (3131أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ ) (1)
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َشرُّ ما يف َرُجٍؾ »: ملسو هيلع هللا ىلص، وقال (1)«َوَأيُّ َداٍء َأْدَوُأ مـ اْلُبْخؾِ »: ملسو هيلع هللا ىلصوقال الـبل 

ـٌ َخالِعٌ   .(2)«ُشحٌّ َهالٌِع َوُجْب

 

 

  

                                                                                       

 . ڤطبد اهلل مـ حديث جابر بـ (، 5313أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ ) (1)

، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل ڤمـ حديث أبل هريرة (، 3411أخرجف أبق داود ) (2)

 ( وقال فقف1313برقؿ ،) : .هذا حديث حسـ 
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 رنفاز٠ ايٓرز نفاز٠ مينيد

 
ـْ ُطْؼَبةَ  - 373 ـِ َطاِمرٍ  )َط  الَْحَراِم  َكَذَرْت ُأْختِل َأْن َتْؿِشَل إَلك َبْقِت »َقاَل:  ڤْب

ِ
اهَّلل

  َحافَِقًة َفلََمَرْتـِل َأْن َأْستَْػتَِل َلَفا َرُسقَل 
ِ
 (.(1)«َفاْستَْػتَقُْتُف َفَؼاَل: لِتَْؿِش َولَْتْرَكْب ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

l : 

بـ طؿرو الجفـل الصابل الؿشفقر شفد  ابـ طبس: «بـ طامر طؼبة»قْلُ: 

 وأمره بعد ذلؽ طؾك مصر مات يف خالفة معاوية. ڤالػتقح وصػقـ مع معاوية 

 اْلَحَراِم َحافَِقةً  َكَذَرْت ُأْختِل َأْن َتْؿِشَل إَلك َبْقِت »قْلُ: 
ِ
لؿ يعرف اسؿفا، : «اهَّلل

 كـقتفا: أم حـان طؾك ققل بعضفؿ ورده الحافظ.أفاده الحافظ ققؾ 

 والؿعـك أهنا أوجبت طؾك كػسفا الؿشل إلك البقت الحرام.

 .«أهنا كذرت أن تؿشل كاشػة لخؿارها»ويف بعض الروايات: 

  بقـا َرسقُل »وطـد البقفؼل بسـد ضعقػ، 
ِ
يسقُر يف َرْكٍب يف جقِف  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ُطرياكٍة  الؾَّقِؾ، إذ َبصَر بخقاٍل قَد كػرت مـُف إبُؾُفؿ، فلكزَل رجاًل فـظَر فنذا هَق بامرأةٍ 

كذرُت أن أحجَّ البقَت ماشقًة طرياكًة  ؟ قالت: إكِّلما َلِؽ كاقِضٍة شعَرها، فؼاَل: 

ُب الطَّ  ـُ بالـَّفاِر وأتـَؽَّ  كاقِضًة شعري، فَلكا أَتَؽؿَّ
َّ

فلخرَبُه  ملسو هيلع هللا ىلصريَؼ بالؾَّقِؾ، فلتك الـَّبل

 .(2)«دًما ارِجع إلقفا فُؿرها فؾَتؾَبس ثقاَبفا ولُتَفرقفؼاَل: 
                                                                                       

 (. 1755(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ )1177أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ ) (1)

ـْ  َضِعقٌػ، َوُرِوَي  إِْسـَادٌ  َهَذا: طؼبف، وقال (37133برقؿ ) الؽربىيف  البقفؼلأخرجف  (2)  آَخرَ  َوْجفٍ  مِ

 فِقِف.  اْلَفْدِي  ذِْكرِ  ُدونَ ، ُمـَْؼطِعٍ 
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 غـل طـ مثؾ هذه الـذور التل تؾحؼ اإلكسان العـت والتعب. فاهلل 

 .[71]الحج:  ﴾ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ﴿فالطاطة هل مربة، ويسر قال تعالك: 

اهلل بف،  هبذا الؿشل الذي لؿ يلذن ربؿا يتعبد وهذا الذي يؾزم كػسف بالؿشل

 فقشؼ طؾقف. اهلل  ولؿ يشرطف

  َفَلَمَرْتـِل َأْن َأْسَتْػتَِل َلَفا َرُسقَل »قْلُ: 
ِ
 : «ملسو هيلع هللا ىلصاهَّلل

 لعؾف بعد أن شؼ طؾقفا ذلؽ، أو لعؾفا أرادت أن تعرف الحؽؿ يف ذلؽ.

 رد الؿسائؾ إلك العؾؿاء.: ّفُٔ

 : «َفاْسَتْػَتْقُتفُ »قْلُ: 

 آستـابة يف الػتقى.فُٔ: 

 : «لَِتْؿِش َوْلَتْرَكْب »قْلُ: 

، فؼقؾ الؿعـك: فؾتؿشل «لَِتْؿِش َوْلَتْرَكْب »استشؽؾ بعضفؿ مثؾ هذا الؾػظ: 

 متك أرادت، ولرتكب متك أرادت، وإمر طؾك اإلباحة.

وققؾ؛ ٕكف إكؿا هناها طؿا كذرت بف بؿا لؿ يقافؼ الشرع، مثؾ الؼقل بلهنا كذرت 

 .«أيَّامٍ  فؾتَختَِؿر ولَترَكب ولَتُصؿ ثًلثةَ  أخَتَؽ  ُمر»أن تؿشل غقر مختؿرة، فؼال: 

ـْ ُطْرَوةَ  َبْقِر، َقاَل:  وما جاء يف البخاري َط ـِ الزُّ   َكاَن َطْبدُ »ْب
ِ
َبْقِر َأَحبَّ  اهلل ـُ الزُّ ْب

 
ِّ

َٓ ُتْؿِسُؽ  ملسو هيلع هللا ىلصالَبَشِر إَِلك َطائَِشَة َبْعَد الـَّبِل َوَأبِل َبْؽٍر، َوَكاَن َأَبرَّ الـَّاِس بَِفا، َوَكاَكْت 

ـْ ِرْزِق 
ا َجاَءَها مِ َبْقِر: َيـَْبِغل َأْن ُيْمَخَذ  َشْقًئا مِؿَّ ـُ الزُّ َقْت، َفَؼاَل اْب َّٓ َتَصدَّ  إِ

ِ
َطَؾك اهلل

ْؿُتفُ »َيَدْيَفا، َفَؼاَلْت:   َكْذٌر إِْن َكؾَّ
َّ

، َطَؾل ، َفاْسَتْشَػَع إَِلْقَفا بِِرَجاٍل «َأُيْمَخُذ َطَؾك َيَديَّ

ـْ ُقَرْيٍش، َوبَِلْخَقاِل َرُسقلِ 
  مِ

ِ
ْهِريُّقَن َأْخَقاُل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ًة َفاْمَتـََعْت، َفَؼاَل َلُف الزُّ َخاصَّ

 
ِّ

ـِ  َطْبدُ ، مِـُْفْؿ ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِل ْحَؿ ـُ إَْسَقدِ  الرَّ ـِ َطْبدِ  ْب ـُ َمْخَرَمَة:  َيُغقَث، َوالِؿْسَقرُ  ْب ْب
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إَِذا اْسَتْلَذكَّا َفاْقَتِحُؿ الِحَجاَب، َفَػَعَؾ َفَلْرَسَؾ إَِلْقَفا بَِعْشِر ِرَقاٍب َفَلْطَتَؼْتُفْؿ، ُثؿَّ َلْؿ 

 ، ـَ ـَ َحَؾْػُت َطَؿاًل »َفَؼاَلْت: َتَزْل ُتْعتُِؼُفْؿ َحتَّك َبَؾَغْت َأْرَبِعق َوِدْدُت َأكِّل َجَعْؾُت ِحق

 ، ففذا محؿقل طؾك التطقع مـفا، واهلل أطؾؿ.(1)«َأْطَؿُؾُف َفَلْفُرُغ مِـْفُ 

اهلل فال يعصف، ومـ كذر أن  أن مـ كذر أن يعصلوالشاهد مـ الحديث: 

 يشدد طؾك كػسف فال يشدد.

َرَأى َشْقًخا  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـبل »ؿ: طـد البخاري ومسؾ ڤويف الباب طـ أكس 

 قال  ما َباُل هذاُيَفاَدى بقـ اْبـَْقِف قال 
َ

اهَّللَ طـ َتْعِذيِب هذا  إِنَّ قالقا َكَذَر َأْن َيْؿِشل

، َوَأَمَرُه َأْن َيْرَكَب   .(2)«َكْػَسُف َلَغـِلٌّ

َيْخُطُب إذا هق  ملسو هيلع هللا ىلصَبْقـَا الـبل »قال:  ڤبـ َطبَّاٍس  وأخرج البخاري طـ

بَِرُجٍؾ َقائٍِؿ َفَسَلَل طـف َفَؼاُلقا أبق إِْسَرائِقَؾ َكَذَر َأْن َيُؼقَم وٓ َيْؼُعَد وٓ َيْسَتظِؾَّ وٓ 

َؿ َوَيُصقَم فؼال الـبل  ْؿ َوْلَقْسَتظِؾَّ َوْلَقْؼُعْد َوْلُقتِؿَّ َصْقَمفُ  ملسو هيلع هللا ىلصَيَتَؽؾَّ  .(3)«ُمْرُه َفْؾَقَتَؽؾَّ

َأْدَرَك َشْقًخا َيْؿِشل بقـ اْبـَْقِف  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـبل »: ڤُهَرْيَرَة ويف مسؾؿ طـ أبل 

ُل َطَؾْقِفَؿا فؼال الـبل   كان طؾقف َكْذٌر  ما َشْلُن هذا قال اْبـَاُه يا َرُسقَل  ملسو هيلع هللا ىلصَيَتَقكَّ
ِ
اهلل

ْقُخ فنن ملسو هيلع هللا ىلصفؼال الـبل  َفا الشَّ ـْ َكْذِركَ  اْرَكْب َأيُّ  َطـَْؽ َوَط
ٌّ

 .(4)«اهلَل َغـِل

يؽقن بؽػارة يؿقـ سقاء، فنن كان مقسًرا أطتؼ رقبة، أو أصعؿ الخروج مـ الـذر: 

 طشرة مساكقـ، أو كساهؿ، فنن لؿ يؽـ فصقام ثالثة أيام طؾك ما تؼدم يف باب إيؿان.

 
                                                                                       

 (. 3474يف صحقحف ) البخاريأخرجف  (1)

 (. 1753(، ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ )1174أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ ) (2)

 . (7775أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ ) (3)

 (. 1753أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ ) (4)
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 رايٛفا٤ بٓرز املٝتد

 
ـْ َطْبدِ  - 374   )َط

ِ
ـِ َطبَّاٍس  اهَّلل ُف َقاَل:  ڤْب ـُ ُطَباَدَة َرُسقَل  اْستَْػَتك َسْعُد »َأكَّ   ْب

ِ
 اهَّلل

ِف، َطَؾك َكانَ  َكْذرٍ  فِل ملسو هيلع هللا ىلص   َرُسقُل  َقاَل  َتْؼِضقَُف، َأنْ  َقبَْؾ  ُتُقفِّقَْت  أُمِّ
ِ
 (.(1)«َطـَْفا َفاْقِضفِ  ملسو هيلع هللا ىلص: اهَّلل

l : 

ـُ ُطَباَدةَ  اْسَتْػَتك َسْعُد »قْلُ:  بـ  وهق سعد ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  أي سلل رسقل: «ْب

شفد العؼبة وكان أحد الـؼباء وكان مشفقًدا  بـ ديؾؿ إكصاري الخزرجل طبادة

 بالجقد وكان يحؿؾ راية إكصار مات سـة ستة طشر.

وهق مـ خقرة إكصار، ومؿـ أراد إكصار أن يبايعقه يف الخالفة، حتك جاء 

بـ  وكاكت الخالفة يف قريش، فؼال بعضفؿ: قتؾت سعًدا ڤطؿر وأبق بؽر 

 اهلل. طبادة! قال: قتؾف

 لجـ هل التل قتؾتف، ومـ ققلفؿ: ويذكر أن ا

 كحـ قتؾـا سقد الخزرج سعد ابـ طبــــادة

 فرمقــــاه بســفؿ فؾــــــؿ يخطئ فماده

فِ »قْلُ:   : «فِل َكْذٍر َكاَن َطَؾك ُأمِّ

اختؾػ يف هذا الـذر، فؼال بعضفؿ: بلكف صدقة، وقال بعضفؿ: بلكف صقام، 

 وقال بعضفؿ: بلكف كذر مطؾؼ.
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َقْت َقْبَؾ َأْن َتْؼِضَقفُ »قْلُ:   فصارت ديـًا طؾقفا.: «ُتُقفِّ

ـ القفاء بف. ٓ يعجز اإلكسان ط ـ الـذر؛ حتك  ـ أجؾفا هنل ط ـ إمقر التل م  وهذا م

 : «َفاْقِضِف َطـَْفا»قْلُ: 

 أي أده طـفا.

 .«اهَّلل أحؼ أن يؼضك ديـ»ويف رواية: 

طؾك أن مـ مات وطؾقف صقم كذر  وهبذا الحديث وما يف بابف استدل الحـابؾة

مـ ماَت وطؾقف صقٌم، صاَم طـف »يصقم طـف أولقائف، والصحقح أن الحديث طام: 

 سقاء كان صقم كذر، أو غقره.، «ولّقفُ 

أن أولقاء الؿقت يـبغل أن يتػؼدوا حال صاحبفؿ، فنن َوفِل الحديث مـ الػقائد: 

ـ أصحاب الـذور سعقا يف كان مـ أصحاب الديـ سعقا يف قضاء ديـف، وإن كان م

 اهلل أحؼ أن يؼضك. واجبف أدوها، فديـ فؽ كذوره، وإن كان طؾقف حؼقق هلل 

 .-بعد مقهتؿ  -فضؾ الصدقة طؾك إم وإب ومـ يف باهبؿ ّفُٔ: 

يف ديـفؿ،  ملسو هيلع هللا ىلصطؾك سمال الـبل  -اهلل طؾقفؿ  رضقان -حرص الصحابة ّفُٔ: 

 الجاهؾقة، هؾ يؾزمف القفاء؟ قال: كعؿ.بـ الخطاب يسلل أكف كذر يف  فاكظر طؿر

 بـ طامر، يسلل ماذا طؾك أختف التل كذرت أن تؿشل إلك البقت العتقؼ. وطؼبة

 وسعد ابـ طبادة يسلل طـ أمف يف كذور كاكت طؾقفا، وهؾ يجزئ أن يؼضل طـفا.

 اهلل؟. بـ مالؽ يسلل هؾ أكػؼ مالل جؿقًعا يف سبقؾ وسقليت أن كعب
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 ايصدق١ ظُٝع َاي٘درَٔ ْرز 

 
ـْ َكْعِب  - 375 ـِ َمالٍِؽ  )َط ـْ َتْقَبتِل: َأْن  ُقْؾُت: َيا َرُسقَل »َقاَل:  ڤْب ، إنَّ ِم

ِ
اهَّلل

ـْ َمالِل، َصَدَقًة إَلك  َوإَِلك َرُسقلِِف َفَؼاَل َرُسقُل  َأْكَخِؾَع ِم
ِ
  اهَّلل

ِ
َأْمِسْؽ َطَؾْقَؽ ملسو هيلع هللا ىلص: اهَّلل

 (.(1)«َلَؽ َبْعَض َمالَِؽ َفُفَق َخْقٌر 

l : 

ـْ َكْعِب »قْلُ:  ـِ َمالٍِؽ  َط اهلل إكصاري شفد  بـ الؼقـ أبق طبد بـ كعب :«ْب

 العؼبة وبايع هبا وتخؾػ طـ بدر وشفد غزوة أحد وما بعدهؿا وتخؾػ يف تبقك.

تقبتفؿ، ثؿ  اهلل  وهق أحد الثالثة الذيـ خؾػقا يف غزوة تبقك، خؾػ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴿تاب طؾقفؿ؛ بسبب صدقفؿ قال تعالك: 

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

 .[111-111]التقبة:  ﴾ڃ چ

مذكقرة يف الصحقحقـ، وفقفا طرب جؿقؾة، وقصة ما حصؾ لفؿ مـ البًلء: 

شمم الؿعصقة، وطؾك بركة وآيات طظقؿة تدل طؾك الػرج بعد الشدة، وطؾك 

الصدق، إلك غقر ذلؽ مـ الػقائد وفقفا مسارطة الصحابة إلك امتثال أمر 

 .ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسقل
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ـْ َتْقَبتِل»قْلُ:   : «إنَّ ِم

 اهلل فتاب طؾقف كؿا تؼدم. أي مـ تؿام تقبتل وكؿالفا وذلؽ أكف تاب إلك

ـْ َمالِل»قْلُ:   ملسو هيلع هللا ىلص بجؿقع مالف، فـفاه الـبلأي أكف كذر أن يتصدق : «َأْن َأْكَخِؾَع ِم

 طـ ذلؽ.

 َوإَِلك َرُسقلِفِ  َصَدَقًة إَلك»قْلُ: 
ِ
 : «اهَّلل

وقال بعض أهؾ العؾؿ مـ كذر أن يتصدق بجؿقع مالف، فال يجقز لف إٓ 

 .«الثؾُث، والثؾُث كثقرٌ »بـ أبل وقاص  يف حديث سعد ملسو هيلع هللا ىلصالثؾث؛ لؼقل الـبل 

 (: 573/ 11يف الػتح: ) قال الحافظ 

ـَِد ِطـَْد َأبِل َداُوَد بَِؾْػِظ إِنَّ  َوَوقع فِل ِرَواَية» ْهِريِّ بَِفَذا السَّ ـِ الزُّ بـ إِْسَحاَق َط

 َٓ َٓ ُقْؾُت َفـِْصَػُف َقاَل  ِف َوَرُسقلِِف َصَدَقًة َقاَل  ِف لِؾَّ ـْ َمالِل ُكؾَّ
ـْ َتْقَبتِل َأْن َأْخُرَج مِ

مِ

 الَِّذي بَِخْقَبر واخرج مـ َصِريؼُقْؾُت َفُثُؾَثُف َقاَل َكَعْؿ ُقؾْ 
َ

بـ  ُت َفنِكِّل ُأْمِسُؽ َسْفِؿل

ْهِرّي َطـ   بـ َكْعِب  ُطَقْقـَة َطـ الزُّ
ِّ

ـْ َأبِقِف َأكَُّف َقاَل لِؾـَّبِل ـِ َمالٍِؽ َط َفَذَكَر  ملسو هيلع هللا ىلصْب

ُف َصَدَقًة َقاَل ُيجزئ َطـَْؽ  ـْ َمالِل ُكؾِّ
الثُُّؾُث َوفِل  اْلَحِديَث َوفِقِف َوإِكِّل َأْكَخؾُِع مِ

ـْ َكَذَر َأْن  َؾُػ فِقَؿ َحِديِث َأبِل ُلَباَبَة ِطـَْد اْحَؿد َوأبل َداُود َكحقه وقد اختؾػ السَّ

َق بَِجِؿقِع َمالِِف َطَؾك َطَشَرِة َمَذاِهَب َفَؼاَل َمالٌِؽ َيْؾَزُمُف الثُُّؾُث لَفَذا اْلَحِديِث  َيَتَصدَّ

ـَ  َوُكقِزَع فِل َأنَّ َكْعَب  َز  ْب َٓ بَِؿْعـَاُه َبْؾ َيْحَتِؿُؾ َأكَُّف َكجَّ ْح بَِؾْػِظ الـَّْذِر َو َمالٍِؽ َلْؿ ُيَصرِّ

ْكِخاَلُع الَِّذي َذَكَرُه َلْقَس بَِظاِهٍر فِل 
ِ

الـَّْذَر َوَيْحَتِؿُؾ َأْن َيُؽقَن َأَراَدُه َفاْسَتْلَذَن َوآ

ِق بَِجِؿقِع َمالِِف ُصُدوِر الـَّْذِر مِـُْف َوإِكََّؿا الظَّاِهُر أَ  َد َأْمَر َتْقَبتِِف بِالتََّصدُّ كَُّف َأَراَد َأْن ُيَمكِّ

 فِل َشْرِح اْلُعْؿَدِة َكاَن 
ُّ

ِف َتَعاَلك َطَؾك َما َأْكَعَؿ بِِف َطَؾْقِف َوَقاَل اْلَػاِكَفاكِل ُشْؽًرا لِؾَّ

ـْ  َٓ َيْسَتبِدَّ بَِرْأِيِف َلؽِ َكَلكَُّف َقاَمْت ِطـَْدُه َحاٌل لَِػَرِحِف  إولك لؽعب َأْن َيْسَتِشقَر َو
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ْؽِر َفَلْوَرَد  َق بَِجِؿقِع َمالِِف ُمْسَتَحؼٌّ َطَؾْقِف فِل الشُّ بَِتْقَبتِِف َضَفَر َلُف فِقَفا َأنَّ التََّصدُّ

ْستَِشاَرَة بِِصقَغِة اْلَجْزِم اْكَتَفك َوَكَلكَُّف َأَراَد َأكَُّف اْسَتَبدَّ بَِرْأيِِف فِ 
ِ

ـْ آ
ل َكْقكِِف َجَزَم بَِلنَّ مِ

َز َذلَِؽ َوَقاَل  َّٓ َأكَُّف َكجَّ ـْ َجِؿقِع َمالِِف إِ
بـ اْلُؿـِقِر َلْؿ َيُبتَّ َكْعٌب  َتْقَبتِِف َأْن َيـَْخؾَِع مِ

ْكِخاَلَع َبِؾ اْسَتَشاَر َهؾ يػعؾ اوٓ ُقْؾُت َوَيْحَتِؿُؾ َأْن َيُؽقَن اْسَتْػَفَؿ َوُحِذَفْت 
ِ

آ

ـِ َأدَ  ـَ اْلُعَؾَؿاِء ُوُجقَب اْلَقَفاِء لَِؿ
اِجُح ِطـَْد اْلَؽثِقِر مِ ـْ َثؿَّ َكاَن الرَّ

ْستِْػَفاِم َومِ
ِ

اُة آ

َّٓ إَِذا َكاَن َطَؾك َسبِقِؾ اْلُؼْرَبِة َوقِقَؾ إِْن َكاَن َمؾِقًّا َلِزَمفُ  َق بَِجِؿقِع َمالِِف إِ  اْلَتَزَم َأْن َيَتَصدَّ

ـٍ َوَهَذا َققل الؾَّْقث َوَواَفَؼفُ َوإِْن َكاَن َفؼِ  اَرُة َيِؿق بـ وهب َوَزاَد َوإِْن َكاَن  قًرا َفَعَؾْقِف َكػَّ

ـْ َأبِل َحـِقَػَة بَِغْقِر َتْػِصقٍؾ َوُهَق َققل ربقَعة  َِخقُر َط ْٕ ًطا ُيْخِرُج َقْدَر َزَكاِة َمالِِف َوا ُمَتَقسِّ

 َٓ  وبـ َأبِل ُلَباَبَة 
ّ

 اْلُعْشُر َوَطـ الّشعبِل
َّ

ـْ َقَتاَدَة َيْؾَزُم اْلَغـِل ٌء َأْصاًل َوَط
ْ

َيْؾَزُم َشل

اَرُتُف  َّٓ فِل َكْذِر الؾََّجاِج َفَؽػَّ ُبُع َواْلُؿْؿَؾَؼ اْلُخُؿُس َوِققَؾ َيْؾَزُم اْلُؽؾُّ إِ َط السُّ َواْلُؿَتَقسِّ

ـْ َسْحـُقٍن َيْؾَزُمُف َأْن يخرج َمآ َيُضرُّ بِفِ  ـٌ َوَط   َيِؿق
ِّ

َْوَزاِطل ْٕ ـِ الثَّْقِريِّ َوا َوَط

ـٍ بَِغْقِر َتْػِصقؾٍ  اَرُة َيِؿق  ـها«َوَجَؿاَطٍة َيْؾَزُمُف َكػَّ

لحقائجؽ  أي أبؼ بعض مالؽ: «َأْمِسْؽ َطَؾْقَؽ بَْعَض َمالَِؽ َفُفَق َخْقٌر َلؽ»قْلُ: 

 وكقائبؽ.

 وفقف إرشاد مـ أراد أن يػعؾ بعض الؿربات إلك ما هق أفضؾ.

ـْ َمْقُؿقَكَة بِـِْت اْلَحاِرِث، ويف  َأكََّفا َأْطَتَؼْت َولِقَدًة فِل َزَماِن »: ڤمسؾؿ، َط

  َرُسقلِ 
ِ
  ، َفَذَكَرْت َذلَِؽ لَِرُسقلِ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ِ
َلْق َأْطَطْقتَِفا َأْخَقاَلِؽ، َكاَن »، َفَؼاَل: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

َْجرِكِ  ِٕ  .(1)«َأْطَظَؿ 

: ڤبـ العاص  طؿرو أن اكتساب الؿال خقر لؾؿسؾؿ فػل حديثّفُٔ: 
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الِح » جِؾ الصَّ الُح لؾرَّ  ملسو هيلع هللا ىلص(؛ ولذلؽ كان الـبل 17773أخرجف أحؿد ) «كعَؿ الؿاُل الصَّ

 ، فنن الػؼر وصلتف شديدة، والؼؾة شلهنا متعب.«يستعقذ باهلل مـ الػؼر والؼؾة والذلة

أن اإلكسان الؿسؾؿ يـظر إلك ما يصؾح حالف ومآلف، فال هق بالذي ّفُٔ: 

الدكقا حتك يضقع آخرتف، وٓ هق الذي يؼبؾ طؾك أخرة حتك يضقع يؼبؾ طؾك 

 حظف مـ الدكقا، وربؿا لحؼف الضرر، ولؽـ بقـ ذلؽ.

َُسقِِّديِّ قال:  ْٕ َلِؼَقـِل أبق َبْؽٍر فؼال َكْقَػ أكت يا َحـَْظَؾُة قال »فعـ َحـَْظَؾَة ا

 ما َتُؼقُل  قؾت َكاَفَؼ َحـَْظَؾُة قال ُسْبَحانَ 
ِ
  قال قؾت َكُؽقُن ِطـَْد رسقلاهلل

ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـٍ فنذا َخَرْجـَا مـ ِطـِْد رسقل ُرَكا بِالـَّاِر َواْلَجـَِّة حتك َكَلكَّا رأى َطْق  َطاَفْسـَا  ُيَذكِّ
ِ
اهلل

 إِكَّا َلـَْؾَؼك مِ 
ِ
ْقَعاِت َفـَِسقـَا َكثِقًرا قال أبق َبْؽٍر َفَقاهلل َد َوالضَّ َٓ َْو ْٕ َْزَواَج َوا ْٕ ْثَؾ هذا ا

  َفاْكَطَؾْؼُت أكا وأبق َبْؽٍر حتك َدَخْؾـَا طؾك رسقل
ِ
قؾت َكاَفَؼ َحـَْظَؾُة يا  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

 فؼال رسقل َرُسقَل 
ِ
  اهلل

ِ
ُركَا  قؾت يا َرُسقَل  وما َذاكَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  َكُؽقُن ِطـَْدَك ُتَذكِّ

ِ
اهلل

ـٍ فنذا َخَرْج  َد بِالـَّاِر َواْلَجـَِّة حتك َكَلكَّا رأى َطْق َٓ َْو ْٕ َْزَواَج َوا ْٕ ـَا مـ ِطـِْدَك َطاَفْسـَا ا

ْقَعاِت َكِسقـَا َكثِقًرا فؼال رسقل   َوالضَّ
ِ
َوالَِّذي َكْػِسل بقده إن لق َتُدوُمقَن طؾك  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ْكرِ َلَصاَفَحْتُؽْؿ اْلَؿًَلئَِؽُة طؾك ُفُرِشُؽْؿ ويف ُصُرِقُؽْؿ َوَلؽِ  ـْ ما َتُؽقُكقَن ِطـِْدي ويف الذِّ

اٍت يا َحـَْظَؾُة َساَطًة َوَساَطًة   .(1)«َثاَلَث َمرَّ

َأْمِسْؽ »أن اإلكسان قد يظـ أن بعض إمقر خقٌر لف والخقر يف غقرها: ّفُٔ: 

، فالصدقة واإلكػاق خقر، لؽـ تتصدق بجؿقع «َطَؾْقَؽ َبْعَض َمالَِؽ َفُفَق َخْقٌر َلَؽ 

 وتصـقع لْلهؾ.مالؽ، ثؿ تصبح ٓ مال لؽ تـػؼف، فقف الؿشؼة 

  
                                                                                       

 (. 3747أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (1)
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 رباب ايكطا٤د

 

 دَباُب اِيَكَطا٤ٔر

l : 
 باب الؼضاء

 بالحؽؿ اهلل  هق الحؽؿ بقـ الـاس، وقد أمر: الؼضاء: «الؼضاء»قْلُ: 

، [51]الؿائدة:  ﴾ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ﴿بقؿقـ الـاس بؿا أكزل قال تعالك: 

،  [37]ص:  ﴾ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ﴿

ى ى  ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې﴿

 .[74]الـساء:  ﴾ائ ائ ەئ ەئ وئ

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ گ ڳ ﴿يف آيات غقر هذه: 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 

 .[13]الـساء:  ﴾ہ ہ ہ ہ

 ڤوطـ بريدة 
ِّ

ـِ الـَّبِل اْلُؼَضاُة َثًَلَثٌة: َواِحٌد فِل اْلَجـَِّة، َواْثـَاِن »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص، َط

ا الَِّذي فِل  ل الـَّاِر، َفَلمَّ
اْلَجـَِّة َفَرُجٌؾ َطَرَف اْلَحؼَّ َفَؼَضك بِِف، َوَرُجٌؾ َطَرَف اْلَحؼَّ فِ

ل الـَّارِ 
ل الـَّاِر، َوَرُجٌؾ َقَضك لِؾـَّاِس َطَؾك َجْفٍؾ َفُفَق فِ

 .(1)«َفَجاَر فِل اْلُحْؽِؿ، َفُفَق فِ

ـٍ  َمـ َولَِل الَؼضاَء فؼد ُذبَِح »: ملسو هيلع هللا ىلصالـبل  ڤوطـ أبل هريرة  ق  ،(2)«بغقرِ ِسؽِّ
                                                                                       

 (. 175) م(، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل برقؿ1333والرتمذي )(، 3473أخرجف أبق داود ) (1)

وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام (، 3371(، وابـ ماجف )1334والرتمذي )(، 3471أخرجف أبق داود ) (2)

 (. 1373القادطل برقؿ )
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وذلؽ؛ ٕن الؼضاء شلكف طظقؿ، فبف تستباح الدماء وإمقال وإطراض، وبف 

 يؼضك بقـ الـاس يف أغؾب شموهنؿ.

اهلل يف الؼضاء بقـ الـاس فؾف أجر  ومع ذلؽ لق وفؼ الؼاضل لؾحؽؿ بؿا أكزل

طظقؿ، فنن الـاس إن لؿ يجدوا مـ يتؼاضقن إلقف يف رفع الؿظالؿ كان ذلؽ مـ 

حقاهتؿ، إذ لربؿا وقع بقـفؿ الؼتؾ والؼتال، والؿفاجرات، أسباب فساد 

 والؿضاربات، وغقر ذلؽ.

طـ صالة العصر؛ مـ أجؾ الصؾح والؼضاء بقـ بـل  ملسو هيلع هللا ىلصوقد تلخر الـبل 

اِطِديِّ  بـ طقف فعـ َسْفؾِ  طؿر   َأنَّ َرُسقَل : »ڤبـ َسْعٍد السَّ
ِ
َذَهَب إلك  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

اَلةُ  بـ َطْقٍف لُِقْصؾَِح  َبـِل َطْؿِرو  .(1)الحديث« َبْقـَُفْؿ َفَحاَكْت الصَّ

واإلجؿاع قائؿ طؾك أكف ٓ بد مـ قضاة لؾؿسؾؿقـ تجري طؾك أيديفؿ طؼقد 

 الـؽاح، وتؼام بلحؽامفؿ الحدود، وغقر ذلؽ.

رافضًقا،  فربؿا تجده شقعقًاوقد صار الؼضاء يف هذا الزمان يف يد مـ ٓ يحسـ: 

 أو صقفًقا؛ وذلؽ بسبب تطؾعفؿ إلك الدكقا وحرصفؿ طؾقفا.

 اهَّلل البقحاين إذ يؼقل:  ورحؿ

 قضـــاة زماكــــا أضـــحقا لصقًصـــــا

 

ــــــا  ـــــة ٓ خصقًصــ ـــــا يف البري  طؿقًم

ــــك  ـــاحقا أكـــؾ أمـــقال القتــــامــ  أب

 

 كــــــــلكفؿ رأوا يف ذا كصـــــــــــــــقًصا 

ــــحقكا  ــــقة صافـــ ـــد التحـ ـــق طـ  ول

 

ـــــا لســــؾقا   مـــــ أصــــابعـا الػصقصــ

رسقل  فالؼاضل إن لؿ يؽـ مـ أصحاب التؼقى، ربؿا أخذ الرشقة، وقد لعـ 

؛ لؿا تجر إلقف الرشقة مـ تغقر إحؽام وتحؾقؾ «الراشل والؿرتشل»: ملسو هيلع هللا ىلص
                                                                                       

 (. 531ومسؾؿ يف صحقحف )(، 715)البخاري يف صحقحف أخرجف  (1)
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 .-واهلل الؿستعان  -الحرام 

وقد كان السؾػ يػرون مـ الؼضاء، فسػقان الثقري أريد طؾك الؼضاء 

فامتـع، وإسؿاطقؾ ابـ إبراهقؿ ابـ طؾقف ولل الؼضاء فجل يف وصػف تؾؽ 

 آبقات التل تـسب إلك ابـ الؿبارك والتل فقفا: 

ـــــا ــــُف َبـــاِزًيـ ــــِؿ َل ــــَؾ اْلِعْؾ ــــا َجاِط  َي

 

ـْ َيْصـــــَطاُد َأْمـــــَقاَل    الَؿَســــــــــــــاكِق

ـــــــا  اتَِفـ ـــــــَقا َوَلذَّ ْكــــ ــــــَت لِؾدُّ  اْحَتْؾ

 

ـْ   ــــــــ يــــــــــ ـــــــْذَهُب بِالدِّ ـــــــٍة َت  بِِحقَؾ

 َفِصـــْرَت َمْجـُقًكـــا بَِفــــا َبْعَدَمـــــــا 

 

ـْ   ـــــــــــاكِق ــــــــــَت َدَواًء لِْؾَؿَجــــــــــ  ُكـْ

ـــــا  ــــل َسْرِدَهـــ ـــــَؽ فِ ـَ ِرَواَياُتـ ــــ  َأْي

 

ـِ   ـِ اْبــــ ـْ َطــــ ـِ ِســــــــــقرِي  َطــــْقٍن َواْبــــ

ـــــك  ــــَؽ فِقَؿــــا َمضـــــ ـَ ِرَواَياُت ــــ  َأْي

 

ـْ   ـــــًلصِق ــــــ ــــَقاِب السَّ ــــْرِك َأْب ــــل َت  فِ

ــــَذا  ـــاَذا َك ـــُت، َفَؿ ـــَت: ُأْكرِْه  إِْن ُقْؾ

 

ـْ   ـــــق ــــل الطِّــــــ ــــِؿ فِ ــــاُر اْلِعْؾ  َزلَّ َحؿَّ

لثؼات، فساء اهلل وكان مـ الؿحدثقـ ا وقد ولل الؼضاء شريؽ ابـ طبد 

 حػظف وضعػف العؾؿاء وهجروا مجالسف.
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 رزد اذتهِ إذا خايف 

 ايهتاب ٚايط١ٓد

 

ـْ َطائَِشَة  ( - 376   َقاَلْت: َقاَل َرُسقُل  ڤَط
ِ
ـْ َأْحَدَث فِل َأْمرَِكا َهَذا »ملسو هيلع هللا ىلص: اهَّلل َم

 .(1)«َما َلْقَس ِمـُْف َفُفَق َردٌّ 

ـْ َطِؿَؾ َطَؿًلٍ »َوفِل َلْػٍظ:   .(2)«(َلْقَس َطَؾْقِف َأْمُرَكا َفُفَق َردٌّ َم

: َأي مردوٌد.  َفُفَق َردٌّ

l : 

هذا حديث طظقؿ ققؾ فقف بلكف كصػ الديـ؛ وذلؽ أن إطؿال الظاهرة 

 تؽقن صحتفا بالسقر طؾك ما تضؿـف هذا الحديث.

وقد ذكر الـقوي يف شرحف طؾك صحقح مسؾؿ أن مثؾ هذا الحديث يـبغل أن 

 يشاع بقـ الـاس.يحػظ وإن 

والحديث يحتج بف يف أبقاب الصالة، والطفارة، والحج، والصقام، والزكاة، 

 وغقر ذلؽ مـ إبقاب.

 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  اهلل ولؿ يلت بف رسقل شقًئا لؿ يشرطف اهلل  فؿـ أحدث يف ديـ

﮶  ﴿ففق مردود طؾقف، قال تعالك:  ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵

 .[31]الشقرى:  ﴾﮷ ﮸﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾﮿
                                                                                       

 (. 1711(، ومسؾؿ يف صحقحف )3717أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)

 (. 1711) مقصاًل  مسؾؿ يف صحقحفأخرجف ومعؾًؼا، أخرجف البخاري يف صحقحف  (2)
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 .[57]إحزاب:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴿: اهلل  وقال

 .ملسو هيلع هللا ىلصفـحـ ملمقرون بؿتابعة محؿد 

وساق الؿصـػ الحديث يف الباب لقبقـ أن إحؽام التل تؽقن مخالػة 

 مردودة طؾك صاحبفا. اهلل  لشريعة

. ًٓ  فالحؽؿ إذا كان مخالًػا لؾؽتاب والسـة فنكف ٓ يحؾ حراًما وٓ يحرم حال

وقد بقب البخاري طؾك مؼتضك هذا الحديث، فؼال باب إذا قضك الحاكؿ بجقر 

 »َقاَل: ، ڤأو خالف أهؾ العؾؿ ففق رد، واحتج بحديث ابـ طؿر 
ُّ

 ملسو هيلع هللا ىلصبََعَث الـَّبِل

ـَ الَقلِقِد إَِلك بَـِل َجِذيَؿَة، َفَدَطاُهْؿ إَِلك اإِلْسالَِم، َفَؾْؿ ُيْحِسـُقا َأْن َيُؼقُلقا:  َخالِدَ  ْب

َأْسَؾْؿـَا، َفَجَعُؾقا َيُؼقُلقَن: َصبَْلكَا َصبَْلكَا، َفَجَعَؾ َخالٌِد َيْؼتُُؾ مِـُْفْؿ َوَيْلِسُر، َوَدَفَع إَِلك ُكؾِّ 

 َرُجٍؾ مِـَّا َأِسقَرُه، َحتَّ 
ِ
ك إَِذا َكاَن َيْقٌم َأَمَر َخالٌِد َأْن َيْؼتَُؾ ُكؾُّ َرُجٍؾ مِـَّا َأِسقَرُه، َفُؼْؾُت: َواهلل

 
ِّ

ـْ َأْصَحابِل َأِسقَرُه، َحتَّك َقِدْمـَا َطَؾك الـَّبِل
َٓ َيْؼتُُؾ َرُجٌؾ مِ  ملسو هيلع هللا ىلصَٓ َأْقتُُؾ َأِسقِري، َو

 
ُّ

ـِ »َؼاَل: َيَدُه فَ  ملسو هيلع هللا ىلصَفَذَكْرَكاُه، َفَرَفَع الـَّبِل َتْق ا َصـََع َخالٌِد َمرَّ  .(1)«الؾَُّفؿَّ إِكِّل َأْبَرُأ إَِلْقَؽ ِمؿَّ

لؿ يقافؼ فقف  ڤأن هذا الحؽؿ الذي صدر مـ خال ابـ القلقد شاهدكا: 

الؽتاب والسـة، وكان إولك أن يلخذ بالؼرائـ الدالة طؾك أهنؿ أرادوا اإلسالم، 

أو أرادوا البعد طـ اإلسالم؛ ٕن الؽػار كاكقا يسؿقن الؿسؾؿ صابئ، وهمٓء 

ضـقا أهنؿ بؼقلفؿ صبلكا صبلكا أهنؿ دخؾقا يف اإلسالم فحصؾ لفؿ ما حصؾ، 

 ووداهؿ مـ طـده. هذا الحؽؿ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فلبطؾ رسقل

ـْ َأْحَدَث »قْلُ:  طؾك غقر مثال سابؼ،  اهلل  أي مـ أحدث يف شرع: «َم

 اهلل بف. هل الديـ الذي لؿ يلذن، فالبدطة: والؿراد بف البدطة يف الديـ
                                                                                       

 . (5331أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)
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 أي يف ديــا وشريعتـا.: «فِل َأْمرَِكا»قْلُ: 

وجاء بؾػظ اإلشارة  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  أي الديـ الذي جاء بف رسقل: «َهَذا»قْلُ: 

 لؾؼريب لقدل طؾك أكف معؾقم.

 : «ما لٔص ميُ»قْلُ: 

 أي ما لؿ يؽـ يف الؽتاب والسـة الصحقحة.

اهلل ٓ يؼبؾ مـ  فنن -أًي كان  -أي مردود طؾك صاحبف : «َفُفَق َردٌّ »قْلُ: 

 .ملسو هيلع هللا ىلصإطؿال إٓ ما كان خالًصا لقجفف، وطؾك وصريؼة رسقلف 

ـْ َطِؿَؾ َطؿَ »قْلُ:  ها لػظ مسؾؿ، وهق أشؿؾ : «ًلٍ َلْقَس َطَؾْقِف َأْمُرَكا َفُفَق َردّ َم

مـ إول، فنن كثقر مـ أهؾ البدع قد ٓ يحدثقهنا وإكؿا يتابعقن فقفا، ومعا ذلؽ 

فػعؾف وققلف مردود طؾقف  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ٓ حجف لفؿ، فؿـ طؿؾ طؿاًل لؿ يعؿؾف رسقل

 مع ما يؾحؼف مـ اإلثؿ والقزر، وباهلل التقفقؼ.

 

 

  



 
274 

 

  5/جإفــادة ذوي األفهـــام بشسح عمدة األحكام

 

 

 رايكطا٤ ع٢ً ايػا٥بد

 
ـْ َطائَِشَة  ( - 377 َطَؾك  -اْمَرَأُة أَبِل ُسْػقَاَن  -َدَخَؾْت ِهـُْد بِـُْت ُطتْبََة »َقالَْت:  ڤَط

  َرُسقلِ 
ِ
ـْ الـََّػَؼِة  َفَؼالَْت: َيا َرُسقَل ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل ، إنَّ أَبَا ُسْػقَاَن َرُجٌؾ َشِحقٌح، ٓ ُيْعطِقـِل ِم

ِ
اهَّلل

ـْ ُجـَاٍح؟  ـْ َمالِِف بَِغقْرِ ِطْؾِؿِف، َفَفْؾ َطَؾلَّ فِل َذلَِؽ ِم ، إَّٓ َما أََخْذُت ِم َما َيْؽِػقـِل َوَيْؽِػل بَـِلَّ

  َفَؼاَل َرُسقُل 
ِ
ـْ َمالِِف بِالْؿَ »ملسو هيلع هللا ىلص: اهَّلل  (.(1)«ْعُروِف َما َيْؽِػقِؽ َوَيْؽِػل بَـِقِؽ ُخِذي ِم

l : 

 لبقان جقاز الحؽؿ مع غقاب الخصؿ.: احلدٓث ساق املصيف 

 «.باب الؼضاء طؾك الغائب»وقد بقب البخاري طؾقف يف كتاب إحؽام: 

 : قال الحافظ ابـ حجر 

ـَ ُدوَن ُحُؼقِق َأْي فِل ُحُؼقِق »)َقْقُلُف اْلَؼَضاُء َطَؾك اْلَغاِئِب(:  َدمِقِّق ْٔ   ا
ِ
اهلل

تَِّػاِق َحتَّك َلْق َقاَمِت اْلَبقِّـَُة َطَؾك َغائٍِب بَِسِرَقٍة َمَثاًل ُحؽَِؿ بِاْلَؿاِل دون اْلؼطع.
ِ

 بِآ

  َوالؾَّقُْث  َمالٌِؽ  أََجازَ  بَطَّاٍل: بـ َقاَل 
ُّ

افِعِل  اْلَغائِب. طؾك الحؽؿ َوَجَؿاَطة ُطبَقْدٍ  َوأَبُق َوالشَّ

َْرِض َواْلَعَؼاِر  َواْستثـك ْٕ ـْ َمالٍِؽ َما َيُؽقُن لِْؾَغائِِب فِقِف ُحَجٌج َكا بـ اْلَؼاِسِؿ َط

َّٓ إِْن َصاَلْت َغْقَبُتُف َأو اْكَؼطع َخربه.  إِ

ـْ َمالٍِؽ َوَقاَل اْلَعَؿُؾ بِاْلَؿِديـَِة َطَؾك َوأكؽر َة َذلَِؽ َط اْلُحْؽِؿ  بـ اْلَؿاِجُشقِن ِصحَّ

َف َطَؾْقِف اْلُحْؽُؿ قضل َطَؾْقِف.  َطَؾك اْلَغائِِب ُمْطَؾًؼا، َحتَّك َلْق َغاَب َبْعَد َأْن َتَقجَّ
                                                                                       

 (. 1715 صحقحف )(، ومسؾؿ يف4375أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)
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ـْ َهَرَب َأِو بـ َأبِل َلْقَؾك َوَأُبق َحـِقَػَة:  َوَقاَل  ا َم َٓ ُيْؼَضك َطَؾك اْلَغائِِب ُمْطَؾًؼا َوَأمَّ

َّٓ َأكَْػَذ اْلُحْؽَؿ َطَؾْقِف.اْستََتَر بَْعَد إَِقاَمِة اْلَبقِّ   ـَِة َفُقـَاِدي اْلَؼاِضل َطَؾقِْف َثاَلًثا َفنِْن َجاَء َوإِ

ـِ  إَجاَزة َأْيضابـ قداَمة:  َوَقاَل  َواَيَتْق  َوإِْسَحاُق َوُهَق َأَحُد الرِّ
ُّ

َْوَزاِطل ْٕ بـ ُشْبُرَمَة َوا

 َوالثَّ 
ُّ

ْعبِل ـْ َأْحَؿَد َوَمـََعُف َأْيًضا الشَّ ـْ َأْحَؿَد.َط ُْخَرى َط ْٕ َواَيُة ا  الرِّ
َ

 ْقِريُّ َوِهل

ْطَقى َقاَل:  ـْ َلُف َوكِقٌؾ َمَثاًل َفَقُجقُز اْلُحْؽُؿ َطَؾْقِف َبْعَد الدَّ َواْسَتْثـَك َأُبق َحـِقَػَة َم

ََحِد اْلخَ 
ِ

َٓ َتْؼِضل ٕ  َرَفَعُف 
ٍّ

ـْ َمـََع بَِحِديِث َطؾِل ـِ َحتَّك َطَؾك َوكِقؾِِف َواْحَتجَّ َم ْصَؿْق

ـٌ َأْخَرَجُف َأُبق َداُوَد َوالتِّْرمِِذيُّ َوَغْقُرُهَؿا. َخِر َوُهَق َحِديٌث َحَس ْٔ ـَ ا
 َتْسَؿَع مِ

ـِ َوبَِلكَُّف َلْق َحَضَر َلْؿ ُتْسَؿْع َبقِّـَُة  ـَ اْلَخْصَؿْق َْمِر بِاْلُؿَساَواِة َبْق ْٕ َوبَِحِديِث ا

ِطل َحتَّك َيْسَلَل الْ  َطك َطَؾْقِف َفنَِذا َغاَب َفاَل ُتْسَؿُع َوبَِلكَُّف َلْق َجاَز اْلُحْؽُؿ َمَع اْلُؿدَّ ُؿدَّ

ـِ اْلُحُضقُر َواِجًبا َطَؾْقِف.  َغْقَبتِِف َلْؿ َيُؽ

ـْ َأَجاَز:  َتُف إَِذا َوَأَجاَب َم َنَّ ُحجَّ
ِ

َٓ َيْؿـَُع اْلُحْؽَؿ َطَؾك اْلَغائِِب ٕ ُف  بَِلنَّ َذلَِؽ ُكؾَّ

ابِِؼ َحَضَر  َقائَِؿٌة َفُتْسَؿُع َوُيْعَؿُؾ بُِؿْؼَتَضاَها َوَلْق َأدَّى إَِلك َكْؼِض اْلُحْؽِؿ السَّ

 َمْحُؿقل طؾك اْلَحاِضريـ.
ّ

 َوَحِديث َطؾل

:  َوَقاَل  لِّ
ِرِه بـ اْلَعَربِ ا َمَع َتَعذُّ َؿاِع َفَلمَّ ٍّ إِكََّؿا ُهَق َمَع إِْمَؽاِن السَّ

َحِديُث َطؾِل

َر بِنِْغَؿاٍء َأْو ُجـُقٍن َأْو َحْجٍر َأْو ِصَغٍر َوَقْد  بَِؿِغقٍب َفاَل َيْؿـَُع اْلُحْؽَؿ َكَؿا َلْق َتَعذَّ

ْػَعِة، َواْلُحْؽُؿ طَ  ـْ ِطـَْدُه لِْؾَغائِِب َماٌل َأْن َيْدَفَع مِـُْف َطِؿَؾ اْلَحـَِػقَُّة بَِذلَِؽ فِل الشُّ َؾك َم

 ـها«. َكَػَؼَة َزْوِج اْلَغائِِب 

مـاف الؼرشقة  بـ طبد شؿس بـ طبد بـ ربقعة :«ڤِهـُْد بِـُْت ُطتْبََة »قْلُ: 

زوجة أبل سػقان، ُقتؾ أبقها يقم بدر كافًرا، وأسؾؿت مع زوجفا طام الػتح، وحسـ 

وتزطؿ أهنا مـ  ، تطعـ فقفا الرافضة صعـًا شديًدا،ڤإسالمفا، وهل أم معاوية 
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 .ڤالؿـافؼقـ، وأهنا لؿ تسؾؿ، وققلفؿ مردود، ماتت يف زمـ طثؿان 

مـاف  بـ طبد شؿس بـ طبد بـ أمقة بـ حرب هق صخر: ڤوأبق سػقان 

 الؼرشل إمقي سقد مـ ســـادات قريــــش، إٓ أكــف تلخر

داَر  دخؾ مـ»: ملسو هيلع هللا ىلصإسالمف وكان تاجًرا لفؿ، وأسؾؿ طام الػتح، وقال طـف الـبل 

ـٌ   .«أبل سػقاَن ففق آم

حؽؿ الؼاضل وهؿا: : احلدٓث لبٔاٌ مشألتني مَنتني  املصيفساق 

 الغريؿ.بعؾؿف، والحؽؿ يف غقاب 

باب مـ رأى لؾؼاضل أن يحؽؿ بعؾؿف يف »وقد بقب البخاري يف صحقحف: 

 «.أمر الـاس إذا لؿ يخػ الظـقن والتفؿ

  َطَؾك َرُسقلِ  -َدَخَؾْت ِهـُْد بِـُْت ُطْتَبَة اْمَرَأُة َأبِل ُسْػَقاَن »قْلُ: 
ِ
أي : «ملسو هيلع هللا ىلصاهَّلل

 لؾبقعة وشؽت زوجفا مـ أجؾ الـػؼة.

، إنَّ َأَبا ُسْػَقاَن َرُجٌؾ َشِحقٌح ا َيا َرُسقَل »قْلُ: 
ِ
الشح أشد البخؾ وققؾ: : «هَّلل

 هق أبؾغ يف الؿـع مـ البخؾ. وققؾ: هق البخؾ مع الحرص. أفاده يف الـفاية.

حِّ َأَمَرُهْؿ »ويف الحديث:  َؿا َهَؾَؽ مـ كان َقْبَؾُؽْؿ بِالشُّ حَّ َفنِكَّ إِيَّاُكْؿ َوالشُّ

 .(1)«َوَأَمَرُهْؿ بِاْلَؼطِقَعِة َفَؼَطُعقا َوَأَمَرُهْؿ بِاْلُػُجقِر َفَػَجُروابِاْلُبْخِؾ َفَبِخُؾقا 

ـْ الـََّػَؼِة َما َيْؽِػقـِل َوَيْؽِػل َبـِلَّ »قْلُ:   : «ٓ ُيْعطِقـِل ِم

الغقبة  جقاز الشؽقى طؾك الؼاضل والحاكؿ والؿػتل، وأن ذلؽ لقس مـفُٔ: 

                                                                                       

برقؿ  ، وهق يف صحقح أبل داود إم لإلمام إلباين (1711برقؿ ) ســفيف  أبق داودأخرجف  (1)

 ،- وصححف - والحاكؿ أحؿد أخرجف والذهبل. والحديث الحاكؿ صحقح، وصححف (، وقال فقف: إسـاده1511)

 . والحديث يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل (141« )الصحقحة»يف  مخرج الذهبل، وهق ووافؼف
 الـسائل.  وثؼف الزبقدي، وقد كثقر أبا الصحقح، إٓ رجال صحقح، رجالف حديث (، وقال فقف: هذا714برقؿ )
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 يف شلء.

والتعديؾ، وهق مـفج ققيؿ وصراط مستؼقؿ، سار دلقؾ لجقاز الجرح ّفُٔ: 

 طؾقف أهؾ السـة قديًؿا وحديثا؛ لبقان مـزلة أهؾ الحؼ، والتحذير مـ أهؾ الباصؾ.

ـْ َمالِِف بَِغْقرِ ِطْؾِؿفِ »قْلُ:   : «إَّٓ َما َأَخْذُت ِم

جقاز أخذ الؿرأة مـ مال زوجفا ما تحتاجف لفا وٕبـائفا بالؿعروف فُٔ: 

 بغقر إفساد.

أن ما أخذتف الؿرأة مـ مال زوجفا لقس بسرقة حتك وإن تعدت، ّفُٔ: 

 وإكؿا يؽقن هنبف، وٓ تجري طؾقفا أحؽام السرقة.

ـْ ُجـَاٍح؟»قْلُ:  أي هؾ طؾقفا مـ إثؿ وذكب هبذا : «َفَفْؾ َطَؾلَّ فِل َذلَِؽ ِم

 الصـقع الذي صـعتف وطدم العقدة إلك زوجفا.

ـْ َمالِِف »قْلُ:   : «بِاْلَؿْعُروِف َما َيْؽِػقِؽ َوَيْؽِػل َبـِقِؽ ُخِذي ِم

معـاه: أهنا إذا تعدت الؿعروف أهنا آثؿة، وإكؿا تلخذ الذي تحتاجف ويحتاجف 

 بـقها شرًطا.

أن الؿرأة قد تؽقن ولقة طؾك أبـائفا تتصرف يف أمقالفؿ طؾك القجف ّفُٔ: 

 الذي فقف مصؾحف لفؿ.

ـْ َمالِِف بِاْلَؿْعُروِف َما َيْؽِػقِؽ ُخ »: ملسو هيلع هللا ىلصوهؾ يعتبر هذا الؼقل مـ الـبل  ِذي ِم

 حؽًؿا، أم فتقى؟ «َوَيْؽِػل َبـِقِؽ 

يف هذه الؿسللة اختؾػ العؾؿاء، فؿـ قال: بلكف فتقى ٓ إشؽال، فنن اإلكسان 

 قد يػتل مـ يلتقف.

ومـ قال بلكف حؽؿ ققؾ: كقػ يحؽؿ بقـفؿ ولؿ يسؿع مـ زوجفا، ومعؾقم 

لء الخصؿقـ وجؾقسفؿا إلك الؼاضل، ثؿ إططاء أن إحؽام ٓ بد مـ مج



 
278 

 

  5/جإفــادة ذوي األفهـــام بشسح عمدة األحكام

 

 الدطقى والرد طؾقفا.

وسقليت مـ أحؽامفا: أن طؾك الؿدطل البقـة والقؿقـ طؾك مـ أكؽر وقد تؼدم 

 ذكر بعض هذه يف مقصـفا.

 جقاز شؽقى الؿرأة مـ زوجفا إذا كان مؼصًرا يف حؼفا.ّفُٔ: 

اهلل   يليت رجؾ قد وسعأن الـػؼة طؾك إهؾ وإبـاء بالؿعروف، فالّفُٔ: 

طؾقف يف مالف، وربؿا يحاسب زوجف كؿا يحاسب الػؼراء أزواجفؿ، فالغـل 

زوجتف وأبـاؤها يحتاجقن إلك شلء مـ السعة، وإٓ ربؿا ضاقت صدورهؿ طؾك 

أبقفؿ وطؾك ولقفؿ، بقـؿا الػؼقر قد يرضك بؿا ُيعطك؛ ٕكف يعؾؿ أن الؼؾة حاصؾة، 

 .[11]الؿائدة:  ﴾ې ى ىۉ ې ې ې ﴿: اهلل  وقد قال

ومعؾقم أن الـاس تتػاوت أصعؿتفؿ، وكسقهتؿ مـ حقث الجدة مـ طدمفا، 

 واهلل الؿقفؼ.
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  حيٌ ال اذتانِ حهِ ربٝإ إٔ

َّا  حالاّلد حيسّ ٚال حسا

 
ـْ ُأمِّ َسَؾَؿَة  - 378   َأنَّ َرُسقَل »: ڤ)َط

ِ
 َسِؿَع َجَؾَبَة َخْصٍؿ بَِباِب ُحْجَرتِِف،ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

َفَخَرَج إلَْقِفْؿ، َفَؼاَل: َأٓ إكََّؿا َأَكا َبَشٌر، َوإِكََّؿا َيلْتِقـِل اْلَخْصُؿ، َفَؾَعؾَّ َبْعَضُؽْؿ َأْن َيُؽقَن 

ـْ َقَضقُْت لَُف بَِحؼِّ ُمْسِؾٍؿ َفنِكََّؿا  ُف َصاِدٌق، َفَلْقِضل لَُف، َفَؿ ـْ َبْعٍض، َفلَْحِسُب َأكَّ َأْبَؾَغ ِم

ـْ   .((1)«َكاٍر، َفْؾقَْحِؿْؾَفا َأْو َيَذْرَها ِهَل ِقْطَعٌة ِم

 َأْبَؾَغ: َأفَصَح.     الَجَؾَبة: اختًلُط إصقاِت.

l : 

أن حؽؿ الحاكؿ ٓ يحؾ حراًما وٓ : احلدٓث لبٔاٌ ساق املصيف 

، وأن الؼاضل يجب طؾقف الحؽؿ بإدلة الظاهرة ًٓ  .يحرم حال

 (: 177 - 13/176) قال الحافظ 

ـِ بَِؿا َلَػُظقا بِِف َوفِقِف » ـَ اْلَخْصَؿْق
ـَ الـَّاِس َيَؼُع َطَؾك َما ُيْسَؿُع مِ َأنَّ اْلُحْؽَؿ َبْق

َٓ ُيْؼَضك َطَؾك َأَحٍد بَِغْقِر َما  ـُ َأْن َيُؽقَن فِل ُقُؾقبِِفْؿ َغْقُر َذلَِؽ َوَأكَُّف 
َوإِْن َكاَن ُيْؿؽِ

ـْ َفَعَؾ َذلَِؽ َفَؼْد َخاَلَػ   َوُسـََّة َكبِقِِّف َقاَل َومِْثُؾ َهَذا َقَضاُؤُه  ِكَتاَب  َلَػَظ بِِف َفَؿ
ِ
اهلل

َبَف َبقِّـًا بُِعْتَبَة َقاَل اْحَتِجبِل مِـُْف َيا َسْقَدُة  لَِعْبدِ  ا َرَأى الشَّ ـِ اْلَقلِقَدِة َفَؾؿَّ ـِ َزْمَعَة بِاْب ْب

رَّ فِل َقْقلف اكؿا َأكا بشر اْمتَِثا  َتَعاَلك ُقْؾ إِكََّؿا َأَكا بشر  ُل َقْقلِ اْكَتَفك َوَلَعؾَّ السِّ
ِ
اهلل

                                                                                       

 (. 1713(، ومسؾؿ يف صحقحف )3541أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)



 
280 

 

  5/جإفــادة ذوي األفهـــام بشسح عمدة األحكام

 

ـَ َفُلمَِر  ِػق َْحَؽاِم َطَؾك الظَّاِهِر الَِّذي َيْسَتِقي فِقِف َجِؿقُع اْلُؿَؽؾَّ ْٕ مثؾُؽْؿ َأْي فِل إِْجَراِء ا

ْقتَِداُء بِِف َوَتطِ 
ِ

قَب ُكُػقُس اْلِعَباِد َأْن َيْحُؽَؿ بِِؿْثِؾ َما ُأمُِروا َأْن َيْحُؽُؿقا بِِف لَِقتِؿَّ آ

ـِ  ـِ َواْلَحاِصُؾ َأنَّ ُهـَا َمَؼاَمْق ـْ َغْقِر َكَظٍر إَِلك اْلَباصِ
اِهَرِة مِ َْحَؽاِم الظَّ ْٕ ْكِؼَقاِد إَِلك ا

ِ
لاِل

ُؼ اْلخَ  ِر فِقِف َوبِِف َيَتَعؾَّ َطُل َأَحُدُهَؿا َصِريُؼ اْلُحْؽِؿ َوُهَق الَِّذي ُكؾَِّػ اْلُؿْجَتِفُد بِالتََّبصُّ

 َّٓ ؾُِع َطَؾْقِف إِ َٓ َيطَّ َخُر َما ُيْبطِـُُف اْلَخْصُؿ َو ْٔ َقاُب َوفِقِف اْلَبْحُث َوا ـْ َشاَء  َوالصَّ اهلُل َوَم

ـْ ُرُسؾِِف َفَؾْؿ َيَؼِع التَّْؽؾِقُػ بِِف.
 مِ

 : إَِزاَلِة مِْؾٍؽ َأْو إِْثَباِت َذَهَب َقْقٌم إَِلك َأنَّ اْلُحْؽَؿ بَِتْؿؾِقِؽ َماٍل َأْو َقاَل الطََّحاِويُّ

ـِ َكَؿا ُهَق فِل الظَّاِهِر َكَػَذ َطَؾك َما  كَِؽاٍح َأْو ُفْرَقٍة َأْو َكْحِق َذلَِؽ إِْن َكاَن فِل اْلَباصِ

َفاَدِة َأْو  ـَ الشَّ
ـِ َطَؾك ِخاَلِف َما اْسَتـََد إَِلْقِف اْلَحاِكُؿ مِ َحَؽَؿ بِِف َوإِْن َكاَن فِل اْلَباصِ

َٓ َغقْ  َٓ الطَّاَلِق َو َٓ الـَِّؽاِح َو َزاَلِة َو َٓ اإْلِ ـِ اْلُحْؽُؿ ُمقِجًبا لِؾتَّْؿؾِقِؽ َو ِرَها َلْؿ َيُؽ

 َغْقِرَها، َوُهَق َقْقُل اْلُجْؿُفقِر َوَمَعُفْؿ َأُبق ُيقُسَػ.

َْمُر فِ َوَذَهَب آَخُروَن:  ْٕ ـِ إَِلك َأنَّ اْلُحْؽَؿ إِْن َكاَن فِل َماٍل َوَكاَن ا ل اْلَباصِ

ِف لِْؾَؿْحُؽقِم َلُف  ـْ َذلَِؽ ُمقِجًبا لِِحؾِّ ـَ الظَّاِهِر َلْؿ َيُؽ
بِِخاَلِف َما اْسَتـََد إَِلْقِف اْلَحاكُِؿ مِ

َوإِْن َكاَن فِل كَِؽاٍح َأْو َصاَلٍق َفنِكَُّف َيـُْػُذ َباصِـًا َوَضاِهًرا َوَحَؿُؾقا َحِديَث اْلَباِب َطَؾك َما 

ـِ َفنِكَُّف َوَرَد فِق ِة اْلُؿَتاَلِطـَْق قا لَِؿا َطَداُه بِِؼصَّ ـَ  ملسو هيلع هللا ىلصِف َوُهَق اْلَؿاُل َواْحَتجُّ َق َبْق َفرَّ

ـْ 
ُجُؾ َقْد َصَدَق فِقَؿا َرَماَها بِِف َقاَل َفُقْمَخُذ مِ ـِ َمَع اْحتَِؿاِل َأْن َيُؽقَن الرَّ اْلُؿَتاَلِطـَْق

ـُ بِِخاَلفِِف َهَذا َأنَّ ُكؾَّ َقَضاٍء َلْقَس فِقِف تَ 
اِهِر َوَلْق َكاَن اْلَباصِ ْؿؾِقُؽ َماٍل َأكَُّف َطَؾك الظَّ

َب  َْمَقاِل َوُتُعؼِّ ْٕ َوَأنَّ ُحْؽَؿ اْلَحاكِِؿ ُيْحِدُث فِل َذلَِؽ التَّْحِريَؿ َوالتَّْحؾِقَؾ بِِخاَلِف ا

بَِلنَّ َأَحَدُهَؿا َكاِذٌب َوُهَق َأْصٌؾ  بَِلنَّ اْلُػْرَقَة فِل الؾَِّعاِن إِكََّؿا َوَقَعْت ُطُؼقَبًة لِْؾِعْؾؿِ 

ـَ اْلَحـَِػقَِّة بَِلنَّ َضاِهَر اْلَحِديِث َيُدلُّ َطَؾك َأنَّ 
بَِرْأِسِف َفاَل ُيَؼاَس َطَؾْقِف َوَأَجاَب َغْقُرُه مِ
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َٓ َبقِّـََة ُهـَاَك  ُؼ بَِسَؿاِع َكاَلِم اْلَخْصِؿ َحْقُث  ـَ َذلَِؽ َمْخُصقٌص بَِؿا َيَتَعؾَّ َٓ َيِؿق َو

ـْ فِل َقْقلِِف  َفاَدِة َوبَِلنَّ َم َوَلْقَس الـَِّزاُع فِقِف َوإِكََّؿا الـَِّزاُع فِل اْلُحْؽِؿ اْلُؿَرتَِّب َطَؾك الشَّ

ـْ َفْرِض َما َلْؿ َيَؼْع َوُهَق 
َٓ َتْسَتْؾِزُم اْلُقُققَع َفَقُؽقُن مِ  

َ
ـْ َقَضْقُت َلُف َشْرصِقٌَّة َوِهل َفَؿ

ْقَداِم  َجائِزٌ  ـِ اإْلِ ْجِر َط َْن َيُؽقَن لِؾتَّْفِديِد َوالزَّ
ِ

فِقَؿا َتَعؾََّؼ بِِف َغَرٌض َوُهَق ُهـَا ُمْحَتِؿٌؾ ٕ

ْباَلِغ فِل اْلُخُصقَمِة َوُهَق َوإِْن َجاَز َأْن َيْسَتْؾِزَم  ـِ َواإْلِ َطَؾك َأْخِذ َأْمَقاِل الـَّاِس بِالؾََّس

ـًا فِل اْلُعُؼقِد َواْلُػُسقِخ َلؽِـَُّف َلْؿ ُيَسْؼ لَِذلَِؽ َفاَل َيُؽقُن فِقِف َطَدَم ُكُػقِذ اْلُحْؽِؿ َباصِ 

ْحتَِجاَج بِِف َيْسَتْؾِزُم َأكَُّف 
ِ

ـْ َمـََع َوبَِلنَّ آ ٌة لَِؿ َٓ َيُؽقُن َما  ملسو هيلع هللا ىلصُحجَّ َكَُّف 
ِ

ُيِؼرُّ َطَؾك اْلَخَطلِ ٕ

َّٓ إَِذا ا ـَ الـَّاِر إِ
ؾُِع َطَؾْقِف َفنِكَُّف َقَضك بِِف قِْطَعًة مِ َّٓ َفَؿَتك ُفِرَض َأكَُّف َيطَّ ْسَتَؿرَّ اْلَخَطُل َوإِ

ِف َوَضاِهُر اْلَحِديِث ُيَخالُِػ َذلَِؽ  َيِجُب َأْن ُيْبطَِؾ َذلَِؽ اْلُحْؽَؿ َوَيُردَّ اْلَحؼَّ لُِؿْسَتِحؼِّ

َل َطَؾك َما  ْحتَِجاُج بِِف َوُيَموَّ
ِ

ا َأْن َيْسُؼَط آ ا َأْن َيْسَتْؾِزَم اْستِْؿَراَر التَّْؼِريِر َفنِمَّ َم َوإِمَّ َتَؼدَّ

 َطَؾك اْلَخَطلِ َوُهَق َباصٌِؾ.

ِل:  َوَّ ْٕ ـِ ا  .َوَكَذا الثَّاكِلَأكَُّف ِخاَلُف الظَّاِهِر، َواْلَجَقاُب َط

ـِ الثَّالِِث:  َٓ ُيَؼرُّ َطَؾْقِف ُهَق َواْلَجَقاُب َط ـِ َأنَّ اْلَخَطَل الَِّذي  اْلُحْؽُؿ الَِّذي َصَدَر َط

اِدِر مِـْفُ   اْجتَِفاِدِه فِقَؿا َلْؿ ُيقَح إَِلْقِف فِقِف َوَلْقَس الـَِّزاُع فِقِف َوإِكََّؿا الـَِّزاُع فِل اْلُحْؽِؿ الصَّ

تَِّػاِق َطَؾك ُوُجق
ِ

ك َخطًَ ا لاِل ـٍ َفاِجَرٍة َفاَل ُيَسؿَّ ِب اْلَعَؿِؾ بِـَاًء َطَؾك َشَفاَدِة ُزوٍر َأْو َيِؿق

ك َخطًَ ا َوَلْقَس َكَذلَِؽ َكَؿا  َْحَؽاِم ُيَسؿَّ ْٕ ـَ ا
َّٓ َلَؽاَن اْلَؽثِقُر مِ يَؿاِن َوإِ َفاَدِة َوبِاإْلِ بِالشَّ

 َّٓ َٓ إَِلَف إِ َشاَرُة إَِلْقِف فِل َحِديِث ُأمِْرُت َأْن ُأَقاتَِؾ الـَّاَس َحتَّك َيُؼقُلقا  َمِت اإْلِ اهلُل  َتَؼدَّ

ـَ اْلَحِديِث َوَح 
ُة مِ ـْ ُقُؾقِب الـَّاِس َوَطَؾك َهَذا َفاْلُحجَّ ِديِث إِكِّل َلْؿ ُأوَمْر بِالتَّـِْؼقِب َط

َْمَقاَل َواْلُعُؼقَد َواْلُػُسقَخ َواهلُل َأْطَؾُؿ. ْٕ  َضاِهَرٌة فِل ُشُؿقِل اْلَخَبِر ا

 : افِِعلُّ ـْ َثؿَّ َقاَل الشَّ َٓ َفْرَق فِل دَ َوِم ـْ َأَقاَم بَِتْزِويِجَفا إِكَُّف  ْوَجِة لَِؿ ْطَقى ِحؾِّ الزَّ
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َطك َطَؾك ُحرٍّ َأكَُّف فِل مِْؾؽِِف َوَأَقاَم  ـِ ادَّ ـَ َم بَِشاِهَدْي ُزوٍر َوُهَق َيْعَؾُؿ بَِؽِذبِِفَؿا َوَبْق

َتُف َفنَِذا َحَؽَؿ َلُف اْلَحاكُِؿ بِلَ  يَّ كَُّف مِْؾُؽُف َلْؿ َيِحؾَّ َلُف بَِذلَِؽ َشاِهَدْي ُزوٍر َوُهَق َيْعَؾُؿ ُحرِّ

ْجَؿاِع. ُف بِاإْلِ  َأْن َيْسَتِرقَّ

 : َواْلَؼْقُل بَِلنَّ ُحْؽَؿ اْلَحاكِِؿ َيِحؾُّ َضاِهًرا َوَباصِـًا ُمَخالٌِػ لَِفَذا َقاَل الـََّقِويُّ

ابِِؼ َطَؾك َقائَِؾٍة َولَِؼاِطَدٍة َأْجؿَ  ِحقِح َولإِْلِْجَؿاِع السَّ َع اْلُعَؾَؿاُء َطَؾْقَفا اْلَحِديِث الصَّ

َْمَقاِل. ْٕ ـَ ا
ْحتَِقاِط مِ

ِ
َْبَضاَع َأْوَلك بِآ ْٕ  َوَواَفَؼُفُؿ اْلَؼائُِؾ اْلَؿْذُكقُر َوُهَق َأنَّ ا

:  َوَقاَل  لِّ
إِْن َكاَن َحاكًِؿا َكَػَذ َطَؾك اْلَؿْحُؽقِم َلُف َأْو َطَؾْقِف َوإِْن َكاَن ُمْػتًِقا بـ اْلَعَربِ

َّٓ َجاَز َواهلُل َلْؿ َيحِ  ؾَّ َفنِْن َكاَن اْلُؿْػَتك َلُف ُمْجَتِفًدا َيَرى بِِخاَلِف َما َأْفَتاُه بِِف َلْؿ َيُجْز َوإِ

 
َ

ل َنَّ التََّقخِّ
ِ

ـَ اْلَؿْجُفقِل ٕ
ْبَراِء مِ َقا اْلَحؼَّ َجَقاُز اإْلِ ـْ َقْقلِِف َوَتَقخَّ

َأْطَؾُؿ َقاَل َوُيْسَتَػاُد مِ

 ل اْلَؿْعُؾقِم.َٓ َيُؽقُن فِ 

 : ـْ َقاَل َذلَِؽ َقِديًؿا َوَحِديًثا لُِؿَخاَلَػِة اْلَحِديِث َوَقاَل اْلُؼْرُصبِلُّ َشـَُّعقا َطَؾك َم

 َأَحؼُّ َأْن ُيْحَتاَط َلَفا َوُتَصاَن 
َ

َنَّ فِقِف ِصَقاَكَة اْلَؿاِل َواْبتَِذاَل اْلُػُروِج َوِهل
ِ

ِحقِح َوٕ الصَّ

َطك َأكَُّف َواْحَتجَّ َبْعُض الْ   َأنَّ َرُجاًل َخَطَب اْمَرَأًة َفَلَبْت َفادَّ
ٍّ

ـْ َطؾِل َحـَِػقَِّة بَِؿا َجاَء َط

ْجـِل َأْكَت مِـُْف َفَؼْد  وِر َفَزوِّ ـِ َفَؼاَلِت اْلَؿْرَأُة إِكَُّفَؿا َشِفَدا بِالزُّ َجَفا َوَأَقاَم َشاِهَدْي َتَزوَّ

َجاِك َوأَ  ـْ َرِضقُت َفَؼاَل َشاِهَداك َزوَّ َب بَِلكَُّف َلْؿ َيْثُبْت َط ْمَضك َطَؾْقَفا الـَِّؽاَح َوُتُعؼِّ

ٍة َشْرِطقٍَّة فِقَؿا َلُف  ـْ َحْقُث الـََّظُر بَِلنَّ اْلَحاكَِؿ َقَضك بُِحجَّ
 َواْحَتجَّ اْلَؿْذُكقُر مِ

ٍّ
َطؾِل

ـِ اْلَحرَ  ًزا َط ْكَشاَء َتَحرُّ ْكَشاِء فِقِف َفَجَعَؾ اإْلِ َيُة اإْلِ َٓ اِم َواْلَحِديُث َصِريٌح فِل اْلَؿاِل ِو

َٓ َيْؿؾُِؽ َدْفَع َماِل َزْيٍد إَِلك َطْؿٍرو َوَيْؿؾُِؽ إِْكَشاَء   
َ

َوَلْقَس الـَِّزاُع فِقِف َفنِنَّ اْلَؼاِضل

ـْ َطْؿٍرو َحاَل َخْقِف اْلَفاَل 
ِك اْلُعُؼقِد َواْلُػُسقِخ َفنِكَُّف َيْؿؾُِؽ َبْقَع َأَمِة َزْيٍد َمَثاًل مِ

ِغقَرِة َواْلُػْرَقِة طؾك اْلعـقـ  لِْؾِحْػِظ َوَحاَل اْلَغْقَبِة َوَيْؿؾُِؽ إِْكَشاَء الـَِّؽاِح َطَؾك الصَّ
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َكَُّف َلْق َلْؿ َيـُْػْذ َباصِـًا َفَؾْق َحَؽَؿ 
ِ

َفقْجَعؾ الحؽؿ إْكَشاء اْحتَِراًزا َطـ اْلَحَرام َوٕ

وْ  ًٓ لِؾزَّ  الثَّاكِل مِْثُؾ َما بِالطَّاَلِق َلَبِؼَقْت َحاَل
َ

ِل َباصِـًا َولِؾثَّاكِل َضاِهًرا َفَؾِق اْبُتؾِل َوَّ ْٕ ِج ا

َٓ َيْخَػك  ـٍ َواِحٍد َو ٍد فِل َزَم ُل َحؾَّْت لِؾثَّالِِث َوَهَؽَذا َفَتِحؾُّ لَِجْؿٍع ُمَتَعدِّ َوَّ ْٕ  ا
َ

اْبُتؾِل

َب بَِلنَّ ُفْحُشُف بِِخاَلِف َما إَِذا ُقْؾـَا بِـََػاِذِه َباصِـًا  َّٓ لَِقاِحٍد اْكَتَفك َوُتُعؼِّ َٓ َتِحؾُّ إِ َفنِكََّفا 

اْلُجْؿُفقَر إِكََّؿا َقاُلقا فِل َهَذا َتْحُرُم َطَؾك الثَّاكِل َمَثاًل إَِذا َطؾَِؿ َأنَّ اْلُحْؽَؿ َتَرتََّب َطَؾك 

ُخقَل  َد الدُّ وِر َفنَِذا اْطَتَؿَد اْلُحْؽَؿ َوَتَعؿَّ ًما َكَؿا َلْق  َشَفاَدِة الزُّ بَِفا َفَؼِد اْرَتَؽَب ُمَحرَّ

 الثَّاكِل َكاَن ُحْؽُؿ الثَّالِِث َكَذلَِؽ َواْلُػْحُش إِكََّؿا 
َ

َكاَن اْلُحْؽُؿ بِاْلَؿاِل َفَلَكَؾُف َوَلِق اْبُتؾِل

ِم َفَؽاَن َكَؿا َلْق زكقا َضاهرا َواِحدً  ْقَداِم َطَؾك َتَعاصِل اْلُؿَحرَّ ـَ اإْلِ
 ا بعد َواِحد.َلِزَم مِ

:  َوَقاَل  ْؿَعاكِلِّ ِة َوإَِصاَبُة اْلَؿَحؾِّ َوإَِذا بـ السَّ ِة اْلُحْؽِؿ ُوُجقُد اْلُحجَّ َشْرُط ِصحَّ

 
َ

َة اْلُحْؽِؿ ِهل َنَّ ُحجَّ
ِ

ُة ٕ َْمِر ُشُفقَد ُزوٍر َلْؿ َتْحُصِؾ اْلُحجَّ ْٕ َكاَكِت اْلَبقِّـَُة فِل َكْػِس ا

َفاَدِة إِْضَفار اْلحؼ َوَحِؼقَؼة الحؽؿ اكػاذ َذلِؽ َوإِذا َكاَن اْلَبقِّـَُة اْلَعاِدَلُة فَ  نِنَّ َحِؼقَؼَة الشَّ

ا. ـْ َشَفاَدُتُفْؿ َحؼًّ ُفقُد َكَذَبًة َلْؿ َتُؽ  الشُّ

ٍة َشْرِطقٍَّة َأَمرَ َقاَل:   َحَؽَؿ بُِحجَّ
َ

قا بَِلنَّ اْلَؼاِضل َ اْلَبقِّـَُة  َفنِِن اْحَتجُّ
اهلُل بَِفا َوِهل

َْمِر َفنَِذا َحَؽَؿ ا ْٕ ـِ ا صِّاَلِع َطَؾك ِصْدقِِفْؿ فِل َباصِ
ِ

ْلَعاِدَلُة فِل ِطْؾِؿِف َوَلْؿ ُيَؽؾَّْػ بِآ

َْمِر َلَؾِزَم إِْبَطاُل َما َوَج  ْٕ ـِ ا َٓ َيـُْػُذ فِل َباصِ َب بَِشَفاَدتِِفْؿ َفَؼِد اْمَتَثَؾ َما ُأمَِر بِِف َفَؾْق ُقْؾـَا 

 َ
ِ

ْرِع ٕ ْبَطاِل َمْطُؾقَبٌة َفُفَق بَِؿـِْزَلِة اْلَؼاِضل فِل َمْسَلَلٍة بِالشَّ ـِ اإْلِ نَّ ِصَقاَكَة اْلُحْؽِؿ َط

 َٓ َٓ يْعَتؼد َذلِؽ واكف َيِجُب َطَؾْقِف َقُبقُل َذلَِؽ َوإِْن َكاَن  اْجتَِفاِديٍَّة طؾك ُمْجَتفد 

 َيْعَتِؼدُه ِصَقاكة لْؾحؽؿ.

:  َوأَجاب ْؿَعاكِلُّ َٓ َيْلَثُؿ اْلَؼاِضل َوَلْقَس بِ بـ السَّ َة لِؾـُُّػقِذ َولَِفَذا  َلنَّ َهِذِه اْلُحجَّ

َْمِر َوإِكََّؿا َيِجُب  ْٕ ـِ ا ـْ َضُروَرِة ُوُجقِب اْلَؼَضاِء ُكُػقُذ اْلَؼَضاِء َحِؼقَؼًة فِل َباصِ
ِصَقاَكُة  مِ
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ًة َصِحقَحًة  ْبَطاِل إَِذا َصاَدَف ُحجَّ ـِ اإْلِ  َواهلُل َأْطَؾُؿ.اْلَؼَضاِء َط

مـ الػقائد الؿسارطة بالؼضاء بقـ الخصقم؛ ولذلؽ لؿا سؿع ويف الحديث: 

 جؾبة خرج لؾحؽؿ بقـفؿ. ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿: اهلل  أهؿقة الصؾح بقـ الؿسؾؿقـ، قالّفُٔ: 

 .[115]الـساء:  ﴾پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ

أن الؿتخاصؿقـ قد يؼع مـفؿ شلء مـ الؽالم، والغؾظة طؾك بعضفؿ ّفُٔ: 

أن العباس »بعًضا، لؽـ يـبغل لؾؿسؾؿ أن ٓ يتجاوز بعد ذلؽ فػل الصحقحقـ: 

َيا َأمِقَر »بـ الخطاب يف شلن أرض فدك، َقاَل:  لؿا دخؾ طؾك طؿر ڤ

ِثؿِ  ْٔ ـَ َهَذا اْلَؽاِذِب ا ، اْقِض َبْقـِل َوَبْق ـَ ، َفَؼاَل اْلَؼْقُم: َأَجْؾ  اْلُؿْممِـِق ـِ اْلَغاِدِر اْلَخائِ

، َفاْقِض َبْقـَُفْؿ َوَأِرْحُفؿْ  ـَ  ،ڤبـ ابل صالب  يريد طؾل - (1)«َيا َأمِقَر اْلُؿْممِـِق

بـ أبل  لؿ يماخذه هبذا الؽالم، وٓ طؾل ڤبـ الخطاب  ومعؾقم أن طؿر

صالب آطتذار بؿثؾ هذا الؽالم؛ ٕن مثؾ هذا الؽالم يف شدة  ڤصالب 

الغضب قد يخرج مـ الؿتخاصؿقـ، لؽـ طؾك اإلكسان أن يصرب كػسف بؼدر 

 اإلمؽان طـ اإلساءة إلك الغقر، وأن يطالب بحؼف بغقر إثارة، أو شدة، أو غؾظة.

َؿا َأَكا َبَشرٌ »قْلُ:   : «َأٓ إكَّ

مـ الصػات البشرية ففق ٓ يعؾؿ الغقب،  -ؾك ط ملسو هيلع هللا ىلص -ما طؾقف الـبل ّفُٔ: 

اهلل طؾقف بالـبقة  وكذلؽ يلكؾ كؿا يلكؾ البشر، ويؿشل كؿا يؿشل البشر، إكؿا مـ

،  [111]إطراف:  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ﴿والرسالة، قال تعالك: 

 يف آيات. ، [117]الؽفػ:  ﴾يئ جب حب خب مب ىب يب﴿: اهلل  ويؼقل
                                                                                       

 (. 1747(، ومسؾؿ يف صحقحف )7374أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)
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إكَّؿا أكا بَشٌر أغضُب كؿا يغضُب »: ڤوقد قال كؿا يف حديث طائشة 

 .«يْرَضك البشُر وأْرَضك كؿا

َؿا َأَكا َبَشرٌ »ومراده بؼقلف:  أي مـ حقث سؿاع الدطقى والحؽؿ بؿثؾ ما ، «إكَّ

 ، كلن يعامؾ بالظاهر.ملسو هيلع هللا ىلصفلقضل بظاهره، فنن الـبل  كؾػقا

َؿا َيْلتِقـِل اْلَخْصؿُ »قْلُ:   أي يليت الخصقم.: «َوإِكَّ

 ٕن الخصؿ القاحد ٓ يؼضك لف.

خر. ـ دمف يسقؾ فال تعاجؾ بالؼضاء؛ لعؾف قد قتؾ ٔا  وكؿا قال بعضفؿ: إذا جاءك م

؛ أكف جاءه خصؿان فؼضك ومؿا يذكر أن الػتـة التل فتـ هبا داوود 

ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ﴿ٕحدهؿا قبؾ أن يسؿع أخر 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ک ک ک گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ 

﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸﮹  ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾﮿ ﯀ ﯁     

 .[35-33]ص:  ﴾    

ـْ َبْعضٍ »قْلُ:  مـ حقث فصاحة الؾسان، : «َفَؾَعؾَّ َبْعَضُؽْؿ َأْن َيُؽقَن َأْبَؾَغ ِم

ـَ »يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصوترتقب الؽالم، والـبل  بحسب ما  ، فقؼضك لف«البقاِن لِسحًرا إن ِم

 سؿع مـف.

 وكثقر مـ الـاس يضقع حؼف بسقء تعبقره: 

ــفِ  ـٌ لَِباصِِؾ ــْزيِق ــْقِل َت ــُرِف اْلَؼ ــل ُزْخ  فِ

 

ـــرِ   ـــقُء َتْعبِق ــــَترِيِف ُس ـــْد َيْعـــ ـــؼُّ َق  َواْلَح

فاإلكسان إن لؿ يؽـ مؿـ ُيبؾغ يف الشؽقى، والؿرافعة فعؾقف أن يستخدم  

آخر معف وكقاًل لف، كؿا هق الحال يف كثقر مـ الؿحاكؿ يف استخدام الؿحامقـ؛ 
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ٕن الؿحامل يحسـ الطرح، ويعرف مداخؾ ومخارج الؼضقة؛ حتك ٓ يؾتبس 

 إمر طؾك الؼاضل.

ُف َصاِدٌق »قْلُ:   أي فلضـ صدقف بسبب فصاحتف وبالغتف.: «َفَلْحِسُب َأكَّ

أن اإلكسان قد يغرت بالؼقل ويحؽؿ بؿا ضفر لف، ٓسقؿا مـ كان ّفُٔ: 

 مالزًما لؾصدق يظـ أن الـاس كؾفؿ طؾك هذه الطريؼة.

 أجؾف. يعـل أقضل لف بالحؼ الذي تخاصؿ مع صاحب مـ: «َفَلْقِضل َلفُ »قْلُ: 

ـْ َقَضْقُت َلُف ِبَحؼِّ »قْلُ:  ـْ َكارٍ َفَؿ َؿا ِهَل ِقْطَعٌة ِم أي أن حؽؿ : «ُمْسِؾٍؿ َفنِكَّ

، وٓ يحؾ  ًٓ الحاكؿ إذا كان مخالًػا لؾقاقع، فنكف ٓ يحؾ حراًما وٓ يحرم حال

 الؿال الذي مـ أجؾف تخاصؿ الـاس.

فؿثاًل لق تخاصؿ رجالن طؾك قطعة مـ إرض، ثؿ كان أحدهؿا أبؾغ وأفصح 

حتك قضك لف هبذه الؼطعة، هؾ يؼقل: خالص،  وأكذب، بحقث لبس طؾك الؼاضل

رفعت طـل التبعات وأكا أخذهتا بحؽؿ؟ ٓ، لقس هذا، إذا كان يعؾؿ بلهنا لقست 

: ملسو هيلع هللا ىلصمؾؽ لف، ٓ يجقز لف أن يلخذها، وإن أخذها ففل قطعة مـ الـار وقد قال الـبل 

ُقف يقَم الؼقامِة  إرضِ  َأَخَذ ِشْبًرا ِمـ َمـ»  .(1)«سبِع َأَرضقـ ِمـضؾًؿا، فنكف ُيطَقَّ

ڌ ڌ ڎ ڎ ﴿طظقؿ أكؾ أمقال الـاس بالباصؾ قال تعالك: ّفُٔ: 

وقال تعالك:  [17]الـساء:  ﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿

 ، أي قطعة الـار.[31]الـساء:  ﴾ڃ ڃڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ
                                                                                       

، وجاء ڤ، مـ حديث طائشة (1713، ومسؾؿ يف صحقحف )(3543)أخرجف البخاري يف صحقحف  (1)

(، وجاء مـ حديث ابـ طؿر 1717(، ومسؾؿ )3543أخرجف البخاري ) ڤمـ حديث سعقد بـ زيد 

 (. 1711أخرجف مسؾؿ ) ڤ(، وجاء مـ حديث أبل هريرة 3545طـد البخاري ) ڤ
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 : «َفْؾَقْحِؿْؾَفا َأْو َيَذْرَها»قْلُ: 

 التخققر، وإكؿا هق طؾك التفديد.وهذا لقس طؾك 

 ولقتحؿؾ ما يؾحؼفا مـ التبعات يقم الؼقامة.َفْؾَقْحِؿْؾَفا: 

 ويحؾؾ كػسف.َأْو َيَذْرَها: 

ـْ »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال الـبل  ڤوطـ أبل هريرة  َِخقِف َمْظَؾَؿٌة ِم ِٕ ـْ َكاَكْت ِطـَْدُه  َم

ْكَقا  َٓ ِدْرَهٌؿ، ِطْرٍض َأْو َماٍل َفْؾُقْحِؾْؾُف ِمـُْف فِل الدُّ َقْبَؾ َأْن َيْلتَِل َيْقٌم َلْقَس ُهـَاَك ِديـَاٌر َو

ـْ  ـْ َلُف َحَسـَاٌت ِزيَدْت ِم ـْ َحَسـَاتِِف، َوإِْن َلْؿ َتُؽ َفنِْن َكاَكْت َلُف َحَسـَاٌت ُأِخَذْت ِم

 .(1)«َسقَِّئاتِِف َطَؾك َسقَِّئاتِفِ 

 طظؿ شلن الحؼقق.َوفِقف: 

يلخذ إٓ ما كان لف، وإن شؽ يف شلء هؾ هق لف أو لغقره ويـبغل لإلكسان أن ٓ 

فالقرع أن يرتك حتك يتقؼـ أكف مؾؽف؛ ٕن هذه أراضل وأمقال وطؼارات شلهنا 

 شديد وهل مبـقة طؾك الؿشاحة، بؿعـك أكف إن لؿ يمدها يف الدكقا أداها يقم الؼقامة.

، إٓ أكف يعرف أكف أما إذا كان قد التبس طؾقف إمر وٓ يدري هؾ لف حؼ أم ٓ

يف الجؿؾة لف حؼ، لؽـ لؿ يؿقزه، وتحاكؿ هق وآخر إلك الحاكؿ، فنن قضك 

ٓ تؾحؼف التبعات، إكؿا تؾحؼ  -اهلل  إن شاء -ٕخقف أو لف رضل، فؿثؾ هذا 

محذًرا مـ الخصقمة  - ملسو هيلع هللا ىلصالتبعات مـ طؾؿ أكف يخاصؿ بالباصؾ، فؼد قال الـبل 

َمـ خاَصَؿ يف باصٍِؾ َوهَق »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسقلفعـ أم سؾؿة قالت قال  -بالباصؾ 

 حتَّك يـِزعَ  يعؾُؿ لؿ يزل يف ُسخطِ 
ِ
 .(2)«اهَّلل

                                                                                       

(، مـ صريؼ 3373. وأخرجف البزار يف مسـده برقؿ )(3153برقؿ ) مسـدهيف  طؾل بـ الجعدأخرجف  (1)

ـُ  َطْؿُرو ، َقاَل  ْب
ٍّ

ـُ  َيْحقَك َأْخبََركَا: َطؾِل ـْ  َأْخبََركَا: َسِعقٍد، َقاَل  ْب ـِ  َسِعقدِ  َمالٌِؽ، َط ـْ  َأبِل ْب  ُهَرْيَرَة فذكره.  َأبِل َسِعقٍد، َط

 حديث هذا: ، وقال(744الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل برقؿ )(، وهق يف 3417أخرجف أبق داود ) (2)
= 
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 فال يجقز الؿخاصؿة بالباصؾ ويجقز الؿؼاضاة؛ لطؾب الحؼ.

 وقد تصدر يف هذه إزمان أكاس يف كثقر مـ البؾدان بلخذ أمقال الـاس

الظُّؾَؿ ُضؾؿاٌت »يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصفالـبل  -كعقذ باهلل مـ الظؾؿ  -بدون وجف حؼ، 

 ، والحؿد هلل رب العالؿقـ.(1)«يقَم الؼقامةِ 

 

 

  

                                                                                       
= 

 ، وزهقر«التفذيب هتذيب» يف زرطف، كؿا أبق وثؼف راشد، وقد بـ يحل الصحقح، إٓ رجال صحقح، ورجالف

 . معاوية ابـ هق

، ڤ، مـ حديث ابـ طؿر (3471(، ومسؾؿ يف صحقحف )3557أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)

  َرُسقَل  ، َأنَّ ڤ(، مـ حديث جابر بـ طبد اهلل 3471وجاء طـد مسؾؿ )
ِ
ْؾَؿ، َفنِنَّ  اتَُّؼقا»: ، َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  الظُّ

ْؾؿَ  ، َفنِنَّ  اْلِؼَقاَمِة، َواتَُّؼقا َيْقمَ  ُضُؾَؿاٌت  الظُّ حَّ حَّ  الشُّ ـْ  َأْهَؾَؽ  الشُّ  اَءُهؿْ ِدمَ  َسَػُؽقا َأنْ  َطَؾك َقْبَؾُؽْؿ، َحَؿَؾُفؿْ  َكانَ  َم

 . «َمَحاِرَمُفؿْ  َواْسَتَحؾُّقا
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 ال حيهِ أحد »رحدٜح: 

 د«بني اثٓني ٖٚٛ عطبإ

 
ـْ َطبْدِ  - 379 ـِ  )َط ْحَؿ ـِ َأبِل بَْؽَرَة  الرَّ إلَك  -َأْو َكتَبُْت لَُف  -َكتََب َأبِل »َقاَل:  ڤْب

  ابْـِِف َطبْدِ 
ِ
ـِ َأبِل  اهَّلل ـِ َوَأْكَت َغْضبَاُن، ْب ـَ اْثـَْق بَْؽَرَة َوُهَق َقاٍض بِِسِجْستَاَن: َأْن ٓ َتْحُؽْؿ بَْق

  َفنِكِّل َسِؿْعُت َرُسقَل 
ِ
ـِ َوُهَق َغْضبَانُ »َيُؼقُل: ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل ـَ اْثـَْق  (.(1)«ٓ َيْحُؽْؿ َأَحٌد بَْق

l : 

يتحؾك هبا بعض أداب التل يـبغل أن : احلدٓث لبٔاٌ ساق املصيف 

 الؼاضل، حقـ يؼضل بقـ الـاس طؾك القجف إكؿؾ.

إلقف  فؿـفا ما دل طؾقف الحديث مـ الـفل طـ الؼضاء حال الغضب، لؿا يػضل

 مـ التجاوزات، والخروج طـ الؿعفقد فقضعػ طـ الـظر يف الؿسائؾ، واهلل أطؾؿ.

 وألحؼ العؾؿاء بف كثقًرا مـ الحآت التل تشقش الؼاضل ومـفا: 

كف ٓ يحؽؿ حال الػرح الزائد، وٓ الجقع الؿػرط، وٓ الشبع الزائد، وٓ أ

وهق شارد الذهـ؛ ٕن هذه الحآت تجعؾ الؼاضل ٓ يجتفد يف الحؽؿ وربؿا 

أخطل، ولق قدر أكف حؽؿ بالحؼ حال غضبف أو غقر ذلؽ، فالحؽؿ صحقح، 

دخؾ يف سؿاع ولؽـ يـبغل لف أن يتخؾؼ هبذا الخؾؼ، فقطرد الشقاغؾ قبؾ أن ي

 «.هؾ يؼضل الؼاضل أو يػتل وهق َغْضَبان»الخصؿقـ، وقد بقب البخاري: 
                                                                                       

 (. 1717(، ومسؾؿ يف صحقحف )7141أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)
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 اآلداب اييت جيب إٔ ٜتخ٢ً بٗا ايكضا٠:  

فنن الؼاضل إن لؿ يؽـ مـ ذوي إخالق الحسـة، لربؿا مع حسـ الخؾؼ،  - 1

 كثرة الؿتخاصؿقـ ودخقلفؿ وخروجفؿ، ورفع إصقات يحصؾ مـف ما ٓ يحؿد.

حتك ٓ يتعجؾ يف الحؽؿ أو يؼضل طؾك مـ ومـفا أن يؽقن حؾقًؿا:  - 2

 أغؾظ طؾقف.

 ٕكف إذا كاكت ققتف بعـػ أفسد.أن يؽقن ققًيا مـ غقر طـػ:  - 3

ٕكف إذا كان ضعقًػا لؿ يستطع أن يقصؾ أن يؽقن لقـًا مـ غقر ضعػ:  - 4

، وقال لف: «أماكةٌ إكَّؽ ضعقٌػ وإكَّفا »يؼقل ٕبل ذر:  ملسو هيلع هللا ىلصالحؽؿ الشرطل والـبل 

َرنَّ طؾك ٓ» َـّ طؾك ماِل يتقؿٍ  تلمَّ ، وٓ تَقلََّق ـِ  ، وقد سبؼ معـا.«اثـْق

 .(1)«لعـ الراشل والؿرتشل»، يؼقل: ملسو هيلع هللا ىلصفنن الـبل أن ٓ يلخذ الرشقة،  - 5

فؾق قدر أن الؼاضل دخؾ يف أن ٓ يؼضل بعؾؿف طؾك ققل أكثر أهؾ العؾؿ،  - 6

الؿخطئ، ٓ يجقز لف أن يؼضل بعؾؿف ولؽـ يؼضل  مسللة مـ الؿسائؾ وهق يعؾؿ

 بالبقـة، حتك وإن كان القاقع خالف ذلؽ، إٓ أن يليت الؿدطل ببقـة تؼقي جاكبف.

ُف َيلتقـل الَخصُؿ وَلعؾَّ  إكَّؿا أن»وقد تؼدم الحديث قال:  بشٌر ِمثُؾُؽؿ وإكَّ

ُف صادٌق فؿـ  بعَضُؽؿ أن َيؽقَن أبَؾَغ ِمـ بعٍض فلقضَل َلُف بذلَِؽ وأحسُب أكَّ

ـَ الـَّاِر فؾقلخْذها أو لَقدْطفا  .(2)«َقضقُت َلُف بحؼِّ ُمسِؾٍؿ فنكَّؿا هَل ِقطعٌة م
                                                                                       

(، مـ حديث طبد اهلل بـ طؿرو، 3313(، وابـ ماجف )1337والرتمذي )(، 3417أخرجف أبق داود ) (1)

الصحقح،  رجال رجالفحسـ،  حديث هذا: ، وقال(711وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل برقؿ )

 أحؿد وقال. مشفقر وهق طـف يروى: معقـ ابـ قال ذئب، وقد أبل ابـ الرحؿـ، خال طبد بـ الحارث إٓ

 (. 1337بلسا، وجاء طـ أبل هريرة طـد الرتمذي ) بف أرى ٓ: حـبؾ بـ

 . ڤ، مـ حديث أم سؾؿة (7115يف صحقحف برقؿ ) البخاريأخرجف  (2)
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ات الحؼ فنكف يحقل فالؼاضل ٓ يؼضل بعؾؿف، وإذا أراد أن يشفد خشقة فق

 الؼضقة إلك قاض آخر، ثؿ بعد ذلؽ يشفد إن بدا لف.

حتك قال بعض أهؾ العؾؿ ٓ يجؾسف أن ٓ يحابل أحد الخصؿقـ،  - 7

 بجاكبف ويجؾس أخر يف إرض، أو ٓ يسر إلقف.

كلن يؽقن بعض الؿتخاصؿقـ ٓ يستطقع أن ومـفا: أن ٓ يؾؼـف الحجة،  - 8

فقؾؼـف ويؼقل: قؾ كذا، وافعؾ كذا حتك تؽقن الدطقة  يبقـ طـ حجتف، فقؼقم

 لؽ، ففق ممتؿـ طؾك الجاكبقـ.

 حتك ٓ يتجرأ طؾقف السػفاء.ومـفا: أن يؽقن مفاًبا:  - 9

 ٓ يؼبؾ الفدايا؛ حتك ٓ يؼع مـف الجقر.ومـفا أن يؽقن طػقًػا،  - 11

بغقر  فنن العجؾة قد تػضل إلك الحؽؿومـفا أن يؽقن غقر مستعجؾ:  - 11

 وجفف إلك غقر ذلؽ مؿا يذكره أهؾ العؾؿ واهلل أطؾؿ.

 ذم الغضب، ّفُٔ: 
ِّ

: ملسو هيلع هللا ىلص ويف حديث أبل هريرة يف البخاري، أنَّ رجاًل قال لؾـبل

د ِمراًرا، قال: ٓ َأوِصـل، قال: ٓ»  .(1)«َتغَضْب  َتغَضْب، فردَّ

ام: ّفُٔ:  إما يف لؽثرة الخصقمات القاقعة، حاجة الـاس الك الؼضاة والحؽَّ

 العؼار، أو إطراض، أو الدماء، أو إمقال.

هذه الحؽقمات سًدا لذرائع الشرور مـ أخذ الحؼقق  اهلل  وقد جعؾ

 .-واهلل الؿستعان  -التل ربؿا أدت إلك الؼتؾ والؼتال 

 الؽتابة بالعؾؿ، وتعاهد إب ٓبـف، والـصقحة بقـ الؼاضل وغقره.ّفُٔ: 

 تبؾقغ العؾؿ.ّفُٔ: 

                                                                                       

 . (7117أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)
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ـِ َوُهَق َغْضَبانُ »َوفِل ِرَواَيٍة:  ـَ اْثـَْق َـّ َحاكٌِؿ َبْق  : «ٓ َيْؼِضَق

 طؾك الؿعـك السابؼ.

 ثؼة مـ الثاكقة مات سـة ست وتسعقـ.: «بـ أبل بؽرة الرحؿـ طبد»قْلُ: 
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 رايتػًٝظ يف غٗاد٠ ايصٚزد

 

ـْ َأبِل َبْؽَرَة  - 381   َقاَل: َقاَل َرُسقُل  ڤ)َط
ِ
َأٓ ُأَكبُِّئُؽْؿ بَِلْكَبرِ اْلَؽبَائِرِ؟ »ملسو هيلع هللا ىلص: اهَّلل

، َوَكاَن  ُقْؾـَا: َبَؾك َيا َرُسقَل  -َثًلًثا  - ـِ  َوُطُؼقُق اْلَقالَِدْي
ِ
، َقاَل: اإِلْشَراُك بَِاهَّلل

ِ
اهَّلل

وِر، َفَؿا َزاَل  وِر، َوَشَفاَدُة الزُّ ُرَها َحتَّك ُقْؾـَا: ُمتَّؽًِئا َفَجَؾَس، َوَقاَل: َأٓ َوَقْقُل الزُّ ُيَؽرِّ

 (.(1)«َلْقَتُف َسَؽَت 

l : 

لؾتحذير مـ شفادة الزور يف الخصقمات لؿا تػضل ساق الؿصـػ الحديث: 

 إلقف مـ إهدار الحؼقق وأخذ أمقال الـاس بالباصؾ وربؿا سػؽت هبا الدماء.

 : «َأبِل َبْؽَرةَ »قْلُ: 

كان مـ فضالء الصحابة وسؽـ البصرة  ڤهق كػقع ابـ الحارث الثؼػل 

مـ حصـ الطائػ ببؽرة فاشتفر هبا، صعـ فقف إشؼر  ملسو هيلع هللا ىلصوكان تدلك إلك الـبل 

أحد رجآت اإلخقان الؿسؾؿقـ يف الؽقيت بلن حديثف ٓ يؼبؾ، وهذا مـ سػففؿ، 

، «امرأةً  ققٌم ولَّقا أمَرهؿ لـ ُيػؾَح »فالحديث قد أخرجف البخاري يف صحقحف 

ؾقف، لؽـ لؿا كاكت صريؼة اإلخقان الؿسؾؿقـ ديؿؼراصقة أرادوا أن والعؿؾ ط

 يضعػقا الحديث الذي ٓ يجقز تقلل الؿرأة لؾحؽؿ والؼضاء يف البؾد الؿسؾؿ.

 أي أٓ أخربكؿ وأطؾؿؽؿ.: «َأٓ ُأَكبُِّئُؽْؿ بَِلْكَبرِ اْلَؽَبائِرِ »قْلُ: 

                                                                                       

 (. 17(، ومسؾؿ يف صحقحف )3745أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)
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 الذكقب والؿعاصل.إخبار العالؿ لغقره بؿا يؽقن سبًبا ٓرتؽاب فُٔ: 

أن الؽبائر تتػاوت فؿـفا الؿخرج مـ الؿؾة كالشرك والسحر، ومـفا ّفُٔ: 

 دون ذلؽ كالؼتؾ والزكا.

 أن الذكقب مـؼسؿة إلك قسؿقـ: ّفُٔ: 

 كبائر وصغائر.

 تعرف بلمقر:  اهَّلل  والؽبقرة يف ديـ

صاحبف، أو اهلل طؾقف بـار، أو حرمان مـ الجـة، أو براءة مـ  فؽؾ ذكب تقطد

 لعـ أو حد مـ الحدود، ففق كبقرة مـ كبائر الذكقب.

گ گ گ گ ڳ ﴿: اهلل  والؽبقرة ٓ بد فقفا مـ التقبة، قال

 .[31]الـساء:  ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہہ ﴿: اهلل  وقال

﮵  ﮶﮷ ﮸ ﮹ ﮺﮻ ﮼  ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴

 .[33]الـجؿ:  ﴾﮽ ﮾ ﮿

فنهنا تؽػر بالصالة والصقام، وغقر ذلؽ مـ إطؿال وأما الصغائر: 

َؾَقاُت اْلَخْؿُس، َواْلُجْؿَعُة »: ملسو هيلع هللا ىلص، قال الـبل ڤالصالحة، فعـ أبل هريرة  الصَّ

َـّ إَِذا اْجَتـََب اْلَؽَبائِرَ  َراٌت َما َبْقـَُف  .(1)«إَِلك اْلُجْؿَعِة، َوَرَمَضاُن إَِلك َرَمَضاَن، ُمَؽػِّ

 ڤوالؽبائر أكثر مـ سبع، وما جاء يف حديث َأبِل ُهَرْيَرَة 
ِّ

ـِ الـَّبِل  ملسو هيلع هللا ىلص، َط

ْبَع الُؿقِبَؼاِت »َقاَل:  ؟ َقاَل:  ، َقاُلقا: َيا َرُسقَل «اْجَتـُِبقا السَّ َـّ  َوَما ُه
ِ
، »اهلل

ِ
ْرُك بِاهَّلل الشِّ

مَ  ْحُر، َوَقْتُؾ الـَّْػِس الَّتِل َحرَّ َبا، َوَأْكُؾ َماِل الَقتِقِؿ،  َوالسِّ ، َوَأْكُؾ الرِّ َّٓ بِالَحؼِّ اهَّللُ إِ
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ْحِػ، َوَقْذُف الُؿْحَصـَاِت الُؿْمِمـَاِت الَغافًِلَِت   ، متػؼ طؾقف.(1)«َوالتََّقلِّل َيْقَم الزَّ

كتاب الؽبائر وذكر  فنكؿا ذكر إشفر وإكثر وقد صـػ الذهبل 

 فقف أكثر مـ سبعقـ.

 أي كررها ثالًثا لبقان أهؿقتفا وتحضقًضا طؾك آكتباه: «ثًلث»قْلُ: 

 وآستقعاب لفا.

إذا تؽؾؿ تؽؾؿ  ملسو هيلع هللا ىلصتؽرار العؾؿ والؼاطدة: ما تؽرر تؼرر وكان الـبل ّفُٔ: 

 .«ثالًثا، وإذا سؾؿ سؾؿ ثالًثا

  ُقْؾـَا: َبَؾك َيا َرُسقَل »قْلُ: 
ِ
 اهلل بالؽبائر. أي أخربكا يا رسقل: «اهَّلل

 »قْلُ: 
ِ
 أي أن تجعؾ هلل شريًؽا يف مؾؽ أو خؾؼف أو تدبقره أو طبادتف.: «اإِلْشَراُك بِاهَّلَل

ڤ ڤ ڦ ڦڦ ﴿اهلل قال تعالك:  ٕكف الذكب العظقؿ الذي ٓ يغػرهوبدأ بف: 

 .[13]لؼؿان:  ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ

،  يف الصحقحقـ، قؾُت: يا رسقَل  ڤ بـ مسعقد ويف حديث طبداهلل
ِ
اهلل

 كًدا وهق خؾَؼؽ»الذكِب أطظُؿ ؟ قال:  أيُّ 
ِ
 ، قال إكف لعظقؿ.(2)«أن تجعَؾ هَّلل

، ٕن صحابف يخؾد يف الـار إن والشرك باهَّلل يعتبر أطظؿ الذكقب والؿعاصل

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ﴿مات قبؾ أن يتقب مـف قال تعالك: 

 .[73]الؿائدة:  ﴾ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

گ  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک﴿وقال تعالك: 

 .[117]الـساء:  ﴾گ گ گ ڳ ڳ ڳ
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 يشِركُ  اهَّللَ  لؼلَ  دخَؾ الجـََّة ومـ ٓ يشرِك بفِ  اهَّللَ  لِؼلَ  مـ»: ملسو هيلع هللا ىلصويؼقل الـبل 

 .(1)«دخَؾ الـَّارَ  بفِ 

وقد تػــ الؿشركقن الجدد طباد الؼبقر يف الشركقات والبدع والخرافات، 

والصالحقـ، فقـبغل  وزيـقا الشرك يف قؾقب متعاصقة، طؾك أكف تعظقؿ لْلولقاء

لؾؿسؾؿقـ أن يعظؿقا جاكب التقحقد طؾؿًا وطؿالً وتعؾقؿًا ودطقة، وأن 

يحذروا مـ الشرك وأسبابف وصرقف، وأن يسدوا كؾ ذريعة تقصؾ إلقف مـ الغؾق 

فتح الؿجقد »واتباع الفقى والرأي الػاسد، وقد تؽؾؿت طـف تػصقالً يف كتابل: 

 ، واهلل الؿستعان.«والتحذير مـ الشرك والتـديد ببقان هداية الؼرآن إلك التقحقد،

ـِ »قْلُ:   أي ومـ الؽبائر طؼقق القالديـ.: «َوُطُؼقُق اْلَقالَِدْي

وذلؽ مـ الؽبائر؛ ٕن القالديـ لفؿا مـ الحؼقق الشلء العظقؿ حتك 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿: حؼفؿا بحؼف، قال  اهلل  قرن

 .[33]اإلسراء:  ﴾ڱ ںں

 ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ںڳ ڳ ﴿: اهلل  وقال
 .[37]الـساء: 

؛ ٕهنؿا  [14]إحؼاف:  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻٻ﴿: اهلل  وقال

 السبب يف وجقده.

ـِ  َمـ َأَحؼُّ »وحؼ إم أطظؿ مـ حؼ إب: لحديث:  صحابتل؟  الـاِس بُحس

ؽقال:  َؽ ؟ قال:  مـ ، قال: ثؿأمُّ َؽ مـ؟ قال:  ، قال: ثؿثؿ أمُّ مـ؟  ثؿ ، قال:ثؿ أمُّ

 .ڤمتػؼ طؾقف طـ أبل هريرة  (2)«ثؿ أبقكقال: 
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هؿا دخؾ الـَّاَر  أدرك والَدْيف أو ومـ»يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصوالـبل  أحَدهؿا فؾؿ يبرَّ

 .(1)«اهَّللُ وأسَحؼف فلبعده

 : «َوَكاَن ُمتَّؽًِئا»قْلُ: 

 .ملسو هيلع هللا ىلصأي أكف كان يحدثفؿ وهق متؽل، وربؿا اتؽل طؾك يساره، وربؿا اتؽل طؾك يؿقـف 

 : «َفَجَؾَس »قْلُ: 

 لشدة ما سقليت بف ولتـبقف الؿستؿعقـ.وهذا 

ُرَها»قْلُ:  وِر، َفَؿا َزاَل ُيَؽرِّ ور َوَشَفاَدُة الزُّ  أي مراًرا.: «َأٓ َوَقْقُل الزُّ

 أي اشػاًقا طؾقف لؿا رأوا مـ اكزطاجف مـ ذلؽ.: «َحتَّك ُقْؾـَا: لَقْتَُف َسَؽَت »قْلُ: 

 (: 412/ 11) قال الحافظ ابـ حجر 

َكََّفا َأْسَفَؾ  ملسو هيلع هللا ىلصاْهتَِؿاُمُف بـ َدِققِؼ اْلِعقِد:  َقاَل »
ِ

وِر َيْحَتِؿُؾ َأْن َيُؽقَن ٕ بَِشَفاَدِة الزُّ

ْرَك َيـُْبق  َنَّ الشِّ
ِ

ُوُققًطا َطَؾك الـَّاِس َوالتََّفاُوِن فتح بَِفا َأْكَثُر َوَمْػَسَدُتَفا َأْيَسُر ُوُققًطا ٕ

وِر َفنِنَّ اْلَحَقامَِؾ َطَؾْقِف َكثِقَرٌة َطـُْف اْلُؿْسؾُِؿ َواْلُعُؼقُق َيـْبُ  ا َقْقُل الزُّ ْبُع َوَأمَّ ق َطـُْف الطَّ

ْهتَِؿاُم بَِفا َوَلْقَس َذلَِؽ لِِعَظِؿَفا بِالـِّْسَبِة إَِلك َما ُذكَِر َمَعَفا
ِ

ـَ آ  ـها«. َفَحُس

 أن ققل الزور أطؿ مـ شفادة الزور.وهـا فائدة وهل: 

 فادة بالؽذب يف حال الؼضاء، أو الؿخاصؿات.هل الشفشفادة الزور: 

يف  اهلل  فؽؾ ققل يخالػ الؽتاب والسـة، قالوأما ققل وفعؾ الزور مطؾًؼا: 

 .[73]الػرقان:  ﴾ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ﴿وصػ الؿممـقـ 

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ ﴿قال:  اهلل  ويؼقل
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ـِ  ، ومـ حديث ُأَبل  ْب

 . ڤَمالٍِؽ 
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 .[37]الحج:  ﴾وئ

ـَ الُؿَسقِِّب، َقاَل: َقِدَم  وطـ َسِعقدَ  ـُ َأبِل ُسْػَقانَ  ُمَعاِوَيةُ ْب الَؿِديـََة آِخَر  ڤ ْب

ـْ َشَعٍر، َفَؼاَل: 
َما ُكـُْت ُأَرى َأنَّ َأَحًدا َيْػَعُؾ »َقْدَمٍة، َقِدَمَفا َفَخَطَبـَا، َفَلْخَرَج ُكبًَّة مِ

 »َهَذا َغْقَر الَقُفقِد، 
َّ

وَر َيْعـِل الِقَصاَل فِل ال ملسو هيلع هللا ىلصَوإِنَّ الـَّبِل اُه الزُّ َعرِ َسؿَّ  .(1)«شَّ

ـَ ُطَؾؿاُؤُكؿ؟ َسِؿْعُت رسقَل  أكَُّف قال ٕهِؾ الؿديـَةِ »ويف رواَيٍة:    أي
ِ
يـَفك  اهلل

ـَ اتَّخَذ هِذِه كساُؤُهؿ َطـ  .(2)«مثِؾ هِذِه، ويؼقُل إكَّؿا هَؾَؽت بـق إسرائقَؾ حق

 اهلل مـ غقر محاباة. وأمر الشفادة طظقؿ فقجب أن تمدى كؿا أمر

 .[313 ]البؼرة: ﴾ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ﴿ : اهلل قال

فداِء؟ »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال الـبل  ڤبـ خالد  وطـ زيد أٓ أخبُرُكؿ بَخقرِ الشُّ

فادِة قبَؾ أن ُيْسلَلفا  .(3)«الَّذي يلتل بالشَّ

 أن يؽقكقا مـ العدول الصادققـ.ويشترط يف الشفقد: 

الزكا، حد الؼتؾ، فال مدخؾ لؾـساء يف الشفادة فقفا، حد أما بالـسبة لؾحدود: 

 مثؾ هذه الحدود ٓ مدخؾ لؾـساء يف الشفادة فقفا.

گ گ گ ﴿فالـساء تدخؾ يف هذه الشفادة وأما بالـسبة لألمقال: 

 .[313]البؼرة:  ﴾گ ڳ ڳ

 يف الػتح:  قال الحافظ ابـ حجر 

 َتَعاَلك َفنِن لؿ َيُؽقكَا َقْقُلُف بَاُب َشَفاَدِة الـَِّساِء َوَقْقلِ »)
ِ
ـِ َفرجؾ َواْمَرَأَتاِن(. اهلل  رجَؾْق

َيِة َفَلَجاُزوا َشَفاَدةَ بـ الُْؿـِْذِر:  َقاَل  ْٔ الـَِّساِء  َأْجَؿَع اْلُعَؾَؿاُء َطَؾك اْلَؼْقِل بَِظاِهِر َهِذِه ا
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َٓ َتُجقُز  َْمَقاِل َوَقاُلقا  ْٕ ُيقِن َوا َجاِل َوَخصَّ اْلُجْؿُفقُر َذلَِؽ بِالدُّ َـّ َمَع الرِّ َشَفاَدُتُف

ِء َفَؿـََعَفا  َٓ فِل اْلُحُدوِد َواْلِؼَصاِص َواْخَتَؾُػقا فِل الـَِّؽاِح َوالطَّاَلِق َوالـََّسِب َواْلَق

 َٓ َـّ ُمْػَرَداٍت فِقَؿا  اْلُجْؿُفقُر َوَأَجاَزَها اْلُؽقفِقُّقَن َقاَل َواتََّػُؼقا َطَؾك َقُبقِل َشَفاَدتِِف

ؾُِع َطَؾْقِف الرِّ  ْستِْفاَلِل َوُطُققِب الـَِّساِء َواْخَتَؾُػقا فِل َيطَّ
ِ

َدِة َوآ َٓ َجاُل َكاْلَحْقِض َواْلِق

َػاُقُفْؿ َطَؾك َجَقاِز  ا اتِّ َضاِع َكَؿا َسَقْلتِل فِل اْلَباِب الَِّذي َبْعَدُه َوَقاَل َأُبق ُطَبْقٍد َأمَّ الرَّ

َْمَقاِل َفؾِْمَيِة اْلؿَ  ْٕ َـّ فِل ا َػاُقُفْؿ َطَؾك َمـِْعَفا فِل اْلُحُدوِد َشَفاَدتِِف ا اتِّ ْذُكقَرِة َوَأمَّ

ا اْختاَِلُفُفْؿ فِل الـَِّؽاِح  َواْلِؼَصاِص َفؾَِؼْقلِِف َتَعاَلك َفنِْن َلْؿ َيْلُتقا بَلْربَعة ُشَفَداء َوَأمَّ

ـَ اْلُؿفُ 
َْمَقاِل َفَذلَِؽ لَِؿا فِقَفا مِ ْٕ ـْ َأْلَحَؼَفا بِا قِر َوالـََّػَؼاِت َوَكْحِق َذلَِؽ َوَكْحِقِه َفَؿ

ًٓ لِْؾُػُروِج َوَتْحِريُؿَفا بَِفا َقاَل َوَهَذا  ـْ َأْلَحَؼَفا بِاْلُحُدوِد َفِْلَكََّفا َتُؽقُن اْستِْحاَل َوَم

اَها ُحدُ  ُد َذلَِؽ َقْقُلُف َتَعاَلك َوَأْشِفُدوا َذَوْي طدل مِـُْؽؿ ُثؿَّ َسؿَّ وًدا ُهَق اْلُؿْخَتاُر َوُيَميِّ

ـَ فِل اْلُحُدوِد َقاَل َوَكْقَػ َيْشَفْدَن فِقَؿا َلْقَس  َفَؼاَل تِْؾَؽ ُحُدودُ  َٓ ُيْؼَبْؾ  َوالـَِّساُء 
ِ
اهلل

َٓ ِحؾٍّ  ـْ َطْؼٍد َو
ٌف مِ َـّ فِقِف َتَصرُّ  ـها«. َلُف

ـ أكؽر فنذا طدم الشفقد:  ـ طؾك م  .-كؿا تؼدم معـا قبؾ  -البقـة طؾك الؿدطل والقؿق

 الشاهد مع يؿقـ الؿدطل.وجد شاهد واحد: وإن 
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 رايبٝٓات يف ايدعا٣ٚد

 
ـِ َطبَّاٍس  - 381 ـْ اْب َلْق ُيْعَطك الـَّاُس بَِدْطَقاُهْؿ »َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص : َأنَّ الـَّبِلَّ ڤ)َط

َطك َطَؾْقفِ  ـُ َطَؾك اْلُؿدَّ ـْ اْلَقِؿق
َطك َكاٌس ِدَماَء ِرَجاٍل َوَأْمَقاَلُفْؿ، َوَلؽِ  .((1)«ٓدَّ

l : 

 لبقان الدطاوى وكقػ تؽقن.: احلدٓث ساق املصيف 

 وهق حديث طظقؿ.

بقان إن ما كؾ إكسان تؼبؾ دطقاه، وٓ يؼبؾ ققلف؛ ٕكـا لق جقزكا هذا فُٔ: 

إمر سقليت هذا ويؼقل: هذا أخذ مالل، وهذا يؼقل: قذفـل، ويليت الثالث 

 بذلؽ.ويؼقل: ذاك فعؾ بل، واستحؾت إمقال والدماء 

 : قال اإلمام الـقوي 

ْرِع: » ـْ َقَقاِطِد َأْحَؽاِم الشَّ َٓ ُيْؼَبُؾ َقْقُل َوَهَذا اْلَحِديُث َقاِطَدٌة َكبِقَرٌة ِم َفِػقِف َأكَُّف 

َطك َطَؾقْ  ِد َدْطَقاُه َبْؾ َيْحَتاُج إَِلك َبقِّـٍَة َأْو َتْصِديِؼ اْلُؿدَّ ِطقِف بُِؿَجرَّ ْكَساِن فِقَؿا َيدَّ ِف َفنِْن اإْلِ

ـَ  َطك َطَؾْقِف َفَؾُف َذلَِؽ َوَقْد َبقَّ ـَ اْلُؿدَّ َٓ ُيْعَطك  ملسو هيلع هللا ىلصَصَؾَب َيِؿق اْلِحْؽَؿَة فِل َكْقكِِف 

َطك َقْقٌم ِدَماَء َقْقٍم َوَأْمَقاَلُفْؿ  دَّ َٓ ِدَها   بُِؿَجرَّ
َ

َكَُّف َلْق َكاَن ُأْططِل
ِ

ِد َدْطَقاُه ٕ بُِؿَجرَّ

ِطل َفقُ  ا اْلُؿدَّ َطك َطَؾْقِف َأْن َيُصقَن َماَلُف َوَدَمُف َوَأمَّ ـُ اْلُؿدَّ
َٓ ُيْؿؽِ ْؿؽِـُُف َواْسُتبِقَح َو

ـْ َسَؾِػ 
 َواْلُجْؿُفقِر مِ

ِّ
افِِعل َلٌة لَِؿْذَهِب الشَّ َٓ ِصَقاَكُتُفَؿا بِاْلَبقِّـَِة َوفِل َهَذا اْلَحِديِث َد

                                                                                       

 (. 1711(، ومسؾؿ يف صحقحف )5443أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)
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 َطَؾْقِف َحؼٌّ َسَقاٌء كان بقـف وبقـ 
َ

ِطل ـِ ادُّ ُف َطَؾك ُكؾِّ َم ـَ َتَتَقجَّ ِة َوَخَؾِػَفا َأنَّ اْلَقِؿق ُمَّ ْٕ ا

ْبَعُة ُفَؼَفاُء الؿدطك اختالصا أَ  َٓ َوَقاَل َمالٌِؽ َوُجْؿُفقُر َأْصَحابِِف َواْلُػَؼَفاُء السَّ ْم 

َػَفاءُ  ـْ َبقْـَُف َوَبقْـَُف ُخْؾَطٌة لِئاَلَّ َيبَْتِذَل السُّ َّٓ َطَؾك َم ُف إِ َٓ َتتََقجَّ ـَ  َأْهَؾ  اْلَؿِديـَِة إِنَّ اْلَقِؿق

 ـها«. اْلقَْقِم اْلَقاِحِد َفاْشُتِرَصِت اْلُخْؾَطُة َدْفًعا لَِفِذِه اْلَؿْػَسَدةِ  اْلَػْضِؾ بِتَْحؾِقِػِفْؿ مَِراًرا فِل

والصحقح يف هذه الؿسللة أن مـ ادطك طؾك آخر دطقى، فعؾك الؿدطل 

 البقـة حتك تثبت الدطقى، فنن لؿ يؽـ لف بقـف فال دطقى، وطؾك الؿـؽر القؿقـ.

 : قال اإلمام الـقوي 

« 
ِ

َٓ َأْصَؾ ٓ َٓ إِْجَؿاعٍ َو َٓ ُسـٍَّة َو  ـها«. ْشتَِراِط اْلُخْؾَطِة فِل كَِتاٍب َو

ـُ  طؾك الؿّدِطل البقـُة، وطؾك»والحديث بؾػظ:  أخرجف البقفؼل  «الؿـؽِرِ القؿق

يف الؽربى وغقره، ومعـاه ثابت مـ حديث ابـ مسعقد الذي تؼدم، وحديث 

، وقد ...«هؾ لؽ بقـة»ويف لػظ: ، «َيِؿقـُفُ  أو َشاِهَداكَ »بـ ققس، وفقف:  إشعث

 .تؼدم معـا تخريجف

ا أططقف: «َلْق ُيْعَطك الـَّاُس بَِدْطَقاُهؿْ »قْلُ:   أي لق أن كؾ مـ ادطك حؼًّ

َطك َكاٌس ِدَماَء ِرَجاٍل َوَأْمَقاَلُفؿْ »قْلُ:  أي لتقسعت الؿطالب وضاطت : «ٓدَّ

 الحؼقق.

 الـساء. خرج مخرج الغالب، بؾ ربؿا: «ِرَجالٍ »قْلُ: 

َطك َطَؾْقفِ »قْلُ:  ـُ َطَؾك اْلُؿدَّ ـْ اْلَقِؿق
القؿقـ طؾك الؿدطك طؾقف، بقـة يف : «َوَلؽِ

 حال طدمت البقـة.

 وتؽقن القؿقـ طؾك الؿدطل يف حآت: 

 الؼسامة. - 1
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 الؾعان. - 2

 الشاهد مع القؿقـ. - 3

 يف حال كؽقل الؿدطك طؾقف مـ القؿقـ. - 4

 : تـبقف: قال الـقوي 

َٓ يصح مرفقطا إكؿا هق ققل: ڤَقاَل اْلَؼاِضل ِطَقاٌض »  :
ُّ

َِصقؾِل ْٕ بـ  َقاَل ا

ـِ   َط
ُّ

بـ َطبَّاٍس َقاَل  بـ أبل مؾقؽة طـ َطبَّاٍس، َكَذا َرَواُه َأيُّقُب َوَكافٌِع اْلُجَؿِحل

َذا َكاَلُم اْلَؼاِضل بـ ُجَرْيٍج َمْرُفقًطا هَ  اْلَؼاِضل َقْد َرَواُه اْلُبَخاِريُّ َوُمْسؾٌِؿ مـ رواية

ـْ َكافِعِ  بـ  بـ طؿر الجؿحل طـ ُقْؾُت َوَقْد َرَواُه َأُبق َداُوَد َوالتِّْرمِِذيُّ بَِلَساكِقِدِهَؿا َط

  أبل مؾقؽة طـ
ِّ

ـِ الـَّبِل ـٌ  ملسو هيلع هللا ىلصبـ َطبَّاٍس َط َمْرُفقًطا َقاَل التِّْرمِِذيُّ َحِديٌث َحَس

ـٍ َأْو صحقح زيادة طـ  َوَغْقِرِه بِنِْسـَاٍد َحَس
ِّ

بـ  َصِحقٌح َوَجاَء فِل ِرَواَيِة اْلَبْقَفِؼل

 
ِّ

ـِ الـَّبِل َطك َقْقٌم ِدَماَء َقْقٍم  ملسو هيلع هللا ىلصَطبَّاٍس َط دَّ َٓ َقاَل لق يعطك الـاس بَِدْطَقاُهْؿ 

ـْ َأْكَؽرَ َوَأْمَقاَلُفْؿ وَ  ـَ َطَؾك َم ِطل َواْلَقِؿق َـّ اْلَبقِّـََة َطَؾك اْلُؿدَّ
 ـها«. َلؽِ

 هبذا كؽقن قد اكتفقـا مـ التعؾقؼ الؿختصر طؾك باب الدطاوى، واهلل الؿقفؼ.

  والحؿد هَّلل رب العالؿقـ
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 إفاد٠ ذٟٚ األفٗاّ

 بػسح

 عُد٠ األحهاّ َٔ نالّ خري األْاّ

 

 

 (1)نتاب األطع١ُ

 دراملكد١َ

 

اهلل  وأشفد أن ٓ إلف إٓ، اهلل والصالة والسالم طؾك رسقل، الحؿد هلل

 .وأشفد أن محؿًدا طبده ورسقلف
 كتاب إصعؿة

 :أَا بعد 

 ،مـػعة ولف ،وغقرها ومرارة حالوة مـ الشلء ذوق بف يمد ما بالػتح الَطعؿ

 .إكؾ بالضؿ والُطعؿ

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ﴿:  اهلل لؼقل؛ إصؾ يف إصعؿة اإلباحة

 .[31: البؼرة] ﴾ۆئ ۆئ

 .[13: الجاثقة] ﴾يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت ختمت﴿:  اهلل ولؼقل

ما استَطْعُتؿ وما كَفْقُتؽؿ  فلتقا مـف ِمـ شلءٍ  ما أَمْرُتؽؿ»: ملسو هيلع هللا ىلص ولؼقل الـبل

 .(2)«شلٍء فاجتـِبقه ِمـ

                                                                                       

 مـ الفجرة الـبقية. 1557بدأكا يف هذا الؽتاب يف يقم السابع مـ محرم لعام  (1)

 .ڤ(، مـ حديث أبل هريرة 1337(، ومسؾؿ يف صحقحف )7311أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)
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اهَّللُ يف  ما أحؾَّ »: ملسو هيلع هللا ىلص وغقره قال الـبل، ڤويف حديث أبل ثعؾبة الخشـل 

َم َففَق حرامٌ  سقما، كتابِِف َففَق حًلٌل  ـَ ، َسَؽَت طـُف َففَق طافقةٌ  وما، حرَّ   فاقَبؾقا م
ِ
اهَّلل

 .(1)«َكِسقًّا َوَما َكاَن َربَُّؽ : َكسقًّا ُثؿَّ تًل هِذِه أيةَ  اهَّللَ لؿ َيُؽـ العافقَة فننَّ 

ٕكعام] ﴾ہ ہ ہ ہھ﴿: مـزه طـ الطعام لؽؿالف قال تعالك واهلل   .[15: ا

 :ٚطعاّ اإلْطإ ٜٓكطِ إىل قطُني 

 .كبايت: إول

 .حققاين: الثاين

ولؿ يحرم مـ الـباتات إٓ ما كاكت حرمتف لغقره ، إصؾ فقف الحؾ: فالـباتل

 .كلن يسؽر أو كحق ذلؽ

 :ففق مـؼسؿ إلك قسؿقـ: وأما الطعام الحققاين

 .الربي: إول

 .البحري: الثاين

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴿:  اهلل لؼقل؛ حالل كؾف: فالبحري

 .[17: الؿائدة] ﴾پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ
                                                                                       

، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل ڤ(، مـ حديث ابـ طباس 3177أخرجف أبق داود ) (1)

 (757 وجاء مـ حديث أبل الدرداء ،)(، 13/  137/  3« )ســف»أخرجف الدارقطـل يف  ڤ

كشػ إستار(،  - 133/  71/  1« )مسـده»( والبزار يف 13/  17طـف البقفؼل )(، و374/  3والحاكؿ )

: وقال الحاكؿ: (. وقال اإلمام إلباين 3347برقؿ ) وهق يف الصحقحة لإلمام إلباين 

بـ  . قؾت: وهذا هق إقرب لحال طاصؿ«إسـاده صالح». ووافؼف الذهبل. وقال البزار: «صحقح اإلسـاد»

. وقال الحافظ يف «قال ابـ معقـ: صقيؾح»«: الؽاشػ»رجاء، فنن فقف كالما، فؼد قال الذهبل يف 

رواه البزار، والطرباين »(: 171/  1« )مجؿع الزوائد». ولذلؽ قال الفقثؿل يف «صدوق يفؿ»«: التؼريب»

 .«، وإسـاده حسـ، ورجالف مقثؼقن«الؽبقر»يف 
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 .(1)«مقتُتفُ  الحؾُّ ، هَق الطَّفقُر ماُؤهُ »: قال، طـ البحر ملسو هيلع هللا ىلص ولؿا سئؾ الـبل

فحؽؿ هذه الحققان ما مات ، إٓ أن مـ الحققان البحري ما يسؿك بالربمائل

مـفا يف الرب فقشرتط فقف ما يشرتط وأما ما كان ، يف البحر فحؽؿف حؽؿ البحري

 .مـ حقث تذكقتف، لؾحققان الربي

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿: اهلل  لؼقل، فا الحؾقفإصؾ ف: وأما حققاكات البر

 ﴾ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ
 .[154: إكعام]

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿:  اهلل وقال

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

 .[3: الؿائدة] ﴾ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦڦ

 .[4: الؿائدة] ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې﴿:  اهلل وقال

اهلل لـا صعام أهؾ الؽتاب بشرط التذكقة  فؼد أباح، والؿراد بف صعام الحققان

 .- اهلل إن شاء - وسقليت

 :ٚايكاعد٠ يف احملسَات َٔ احلٝٛإ َا ٜأتٞ 

 .كؾ ذي كاب مـ السباع - 1

 .كؾ ذي مخؾب مـ الطقر - 2

 .بؼتؾف ملسو هيلع هللا ىلص الـبلما أمر  - 3
                                                                                       

(، وهق يف صحقح أبل 317(، وابـ ماجف )41(، والـسائل )71مذي )(، والرت13أخرجف أبق داود ) (1)

(، وقال فقف: إسـاده صحقح، وصححف البخاري والرتمذي والحاكؿ 77برقؿ ) داود لإلمام إلباين 

الحؼ  وابـ خزيؿة وابـ حبان وابـ الؿـذر والطحاوي والبغقي والخطابل وابـ مـدة والبقفؼل وطبد

 اهلل جؿقًعا، وآخرون. والـقوي والذهبل رحؿفؿ
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 .طـ قتؾف ملسو هيلع هللا ىلص ما هنك الـبل - 4

 .«إهؾل»: ويؼال لف، الحؿار اإلكسل - 5

 .الؽؾب - 6

 .الخـزير - 7

فقحرم أكؾفا حتك تحبس ، وهل التل تلكؾ مـ الـجاسات، لحؿ الجاللة - 8

 .ويذهب ما هبا مـ الـجس

: (11/ 5قال الشقكاين يف السقؾ الجرار )، الؿستخبث يف ققل بعضفؿ - 9

 :ققلف وما ٓ دم لف مـ الربي

أققل قد طرفت أن الؼرآن قد دل طؾك أصالة الحؾ فال يخرج طـف إٓ ما دل 

الدلقؾ الصحقح طؾك تحريؿف وأما استدٓل مـ استدل طؾك تحريؿ إكؾ بؽقن 

الحققان ملمقرا بؼتؾف مـفقا طـ قتؾف ففذا استدٓل آخر وهق أن إمر بالؼتؾ أو هق 

 لؼتؾ يؼتضقان تحريؿ الؿلمقر بؼتؾف أو الؿـفل طـ قتؾف وٓ دلقؾ طؾك ذلؽالـفل طـ ا

وبؼقلف  وأما آستدٓل طؾك تحريؿ ما تستخبثف بؼقلف تعالك كؾقا مـ الطقبات

كؾقا مـ صقبات ما رزقـاكؿ فغاية ذلؽ إمر بلكؾ ما صاب مـ دون تعرض 

لؾؿـع مـ أكؾ ما لؿ يطب وهق الؿستخبث إٓ طؾك الؼقل بلن إمر بالشلء هنل 

طـ ضده وهق هـا بعقد ولؽـ إذا ضؿ إلك ذلؽ ققلف تعالك يحؾ لفؿ الطقبات 

 .ها «بائثويحرم طؾقفؿ الخبائث أفاد الؿطؾقب مـ تحريؿ الخ

: وطؿدة هذا الؼقل، ففذا ٓ يدخؾ يف ذلؽ، وأما ما استخبثف بعضفؿ لعؾة

 .[147 : إطراف] ﴾ڈ ڈ ژ ﴿

 :ٚاختًـ ايعًُا٤ يف َع٢ٓ اخلبا٥ح 

 .فالخبقث هق ما حرم بالدلقؾ، فنذا كان طؾك هذا الؿعـك، هق الحرام: فؼقؾ
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لؿا تؼدم مـ إدلة ؛ أن كؾ حققان حالل: وإصؾ طـد الشافعل ومـ إلقفؿ

 .إٓ ما استثـاه الدلقؾ

أن كؾ الحققان حرام إٓ ما جاء الدلقؾ : وإصؾ طـد الحـػقة ومـ إلقفؿ

 .لؿا تؼدم؛ وققلفؿ ضعقػ مردود، بحؾف

 السبعقة؟ مع الـاب اجتؿاع مـ بد ٓ أم ،الـاب وجقد السبع يف يؽػل هؾ :فائدة وهـا

 :(118 - 2/115)«الؿققعقـإطًلم »يف  وقال ابـ الؼقؿ 

ُبعَ : َقاُلقا َّٓ الضَّ َباِع إ ـْ السِّ
ُم َأْكُؾ ُكؾِّ ِذي َكاٍب مِ َٓ َيَؼُع مِْثُؾُف فِل ، َوُيَحرَّ َوَهَذا 

ـْ َغْقِر ُفْرَقاٍن َبْقـَُفَؿا
ـْ ُكؾِّ َوْجٍف مِ

َص مِْثاًل َطَؾك مِْثٍؾ مِ ِريَعِة َأْن ُيَخصِّ  .الشَّ

 إلَ  َوبَِحْؿدِ 
ِ
ِريَعِة َمْسَلَلًة َواِحَدًة َكَذلَِؽ اهلل َأْطـِل ، ك َساَطتِل َهِذِه َما َرَأْيت فِل الشَّ

َٓ َشِريَعَة التَّْلِويؾِ   .َشِريَعَة التَّـِْزيِؾ 

َؾ َأْلَػاَضفُ  ـْ َتَلمَّ َمالِ  ملسو هيلع هللا ىلص َوَم ـَ َلُف اْكِدَفاُع َهَذا السُّ َم َما ؛ اْلَؽِريَؿَة َتَبقَّ َفنِكَُّف إكََّؿا َحرَّ

ـِ  َباِع اْلَعاِدَيِة بَِطْبِعَفا ، َأْن َيُؽقَن َلُف َكاٌب : اْشَتَؿَؾ َطَؾك اْلَقْصَػْق ـْ السِّ
َوَأْن َيُؽقن مِ

ْئِب َوالـَِّؿِر َواْلَػْفدِ  ََسِد َوالذِّ ْٕ  .َكا

ـِ  ُبُع َفنِكََّؿا فِقَفا َأَحُد اْلَقْصَػْق ا الضَّ ـْ ، َوُهَق َكْقُكَفا َذاَت َكاٍب ، َوَأمَّ
َوَلْقَسْت مِ

َباِع اْلَعاِدَيةِ   .السِّ

َْكقَاِب  ْٕ ـْ َذَواِت ا
بَاَع َأَخصُّ مِ َٓ َرْيَب َأنَّ السِّ ـْ ، َو

َم لَِؿا فِقِف مِ ُبُع إكََّؿا َحرَّ َوالسَّ

ُث اْلُؿْغتََذى بَِفا ِشبُْفَفا تِل ُتَقرِّ ُبِعقَِّة الَّ ِة السَّ َٓ َرْيَب ، ُؿْغتََذىَفنِنَّ اْلَغاِذَي َشبِقٌف بِالْ ؛ اْلُؼقَّ َو

ُبِع َحتَّك َتِجَب  ََسِد َوالـَِّؿِر َواْلَػْفِد َلقَْسْت فِل الضَّ ْٕ ْئِب َوا ُبِعقََّة الَّتِل فِل الذِّ َة السَّ  َأنَّ اْلُؼقَّ

َٓ ُطْرًفا، التَّْسِقَيُة َبقْـَُفَؿا فِل التَّْحِريؿِ  بَاِع ُلَغًة َو ـْ السِّ
ُبُع مِ َٓ ُتَعدُّ الضَّ  ـها. َوَاهلُل َأْطَؾؿُ ، َو

ومـ قال بلكف ٓبد أن ، فؿـ ذهب إلك أن العؾة وجقد الـاب قال بتحريؿفا

 .وهذا هق الؼقل الصحقح، يجتؿع مع وجقد الـاب السبعقة قال بحؾفا
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باعِ »: ملسو هيلع هللا ىلص لؼقل الـبل  .«كؾِّ ذي كاٍب ِمـ السِّ

باعِ »: فقْلُ  .طؾك أهنا طادية تلكؾ مؿا تػرتسف: «ِمـ السِّ

وأشرف هذه الؿطاطؿ هبقؿة ، أن وسع لـا الؿطاطؿ  اهلل ومـ رحؿة

وأما ، ومـفا تؽقن الضحايا والعؼقؼة والفدي، والغـؿ، والبؼر، إكعام اإلبؾ

 .غقرها مـ الحققان فنكؿا أبقحت طؾك التقسعة

ًٓ ، وٓ يجزئ أن يفدي زرافة طؾك الؼقل بحؾفا: فائدة أو ، أو يفدي غزا

 .حققاكات شبقفة ببفقؿة إكعاممع أهنا ، إياًل 

 .- اهلل  إن شاء - وسقليت بقان ذلؽ يف باب إضاحل

 :ثِ إٕ احلٝٛإ َٔ حٝح ايدّ ٜٓكطِ إىل قطُني 

وستليت  - ففذا يشرتط فقف التذكقة، كلي حققان لف دم: مالف كػس سائؾة - ١

 .- أحؽامفا

كالجراد وما يف : ما ٓ كػس لف سائؾة ويطؾؼ طؾقف يف الغالب الحشرات - ٢

ٕن ؛ بابف مـ الجدجد والؼقاقع والحؾزوكات فؿثؾ هذه ٓ يشرتط فقفا التذكقة

 .تذكقتفا متعذرة

كتاب »ومـ أحسـ الؽتب الؿملػة ، وقد ألػ الـاس قديًؿا وحديثًا يف هذا الباب

ما يحؾ »: وكتاب إقػفسل، فؼد أتك فقف بؿباحث صقبة، لؾشقخ الػقزان «إصعؿة

 .لْلقػفسل «مـظقمة ما يحؾ ويحرم مـ الحققان»: ويف بابف «مـ الحققانويحرم 

فتح ذي الجالل واإلكرام لشرح »: بشرحفا يف كتابل  اهَّلل وقد يسر

 .«مـظقمة ما يحؾ ويحرم مـ الحققان
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 ٚاذتساّ ، إٕ اذتالٍ بني»: رحدٜح

 د«..ٚبُٝٓٗا َػتٗبات، بني

 

ّـُْعَؿانِ ) - 382 ـْ ال ـِ  َط   َسِؿْعُت َرُسقَل : َقاَل  ڤ َبِشقرٍ ْب
ِ
َوَأْهَقى  - َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

ـٌ »: - الـُّْعَؿاُن بِنِْصَبَعْقِف إَلك ُأُذَكْقفِ  ـٌ َوَبْقـَُفَؿا ُمْشَتبَِفاٌت ، إن اْلَحًلَل َبقِّ ، َواْلَحَراَم َبقِّ

ـْ الـَّاسِ  َـّ َكثِقٌر ِم ُبَفاِت ، ٓ َيْعَؾُؿُف ـْ اتََّؼك الشُّ ـْ َوَقَع ، اْسَتْبَرَأ لِِديـِِف َوِطْرِضفِ : َفَؿ َوَم

ُبَفاِت َوَقَع فِل الَْحَرامِ  اِطل َيْرَطك َحْقَل الِْحَؿك ُيقِشُؽ َأْن َيْرَتَع فِقفِ ، فِل الشُّ َأٓ ، َكالرَّ

 َمَحاِرُمفُ  َأٓ َوإِنَّ ِحَؿك، َوإِنَّ لُِؽؾِّ َمِؾٍؽ ِحًؿك
ِ
ْضَغًة إَذا َأٓ َوإِنَّ فِل الَْجَسِد مُ ، اهَّلل

ُف َوإَِذا َفَسَدْت َفَسَد اْلَجَسُد ُكؾُّفُ   .((1)«َأٓ َوِهَل الَْؼْؾُب ، َصَؾَحْت َصَؾَح اْلَجَسُد ُكؾُّ

l: 

قد بقـ الحالل والحرام  اهلل  لبقان أن: احلدٓث ساق املصيف 

 .وما كان لقس مـفؿا فسقليت حؽؿف، وجاله

 .طؾقفا مدار اإلسالموهق مـ إحاديث التل ، وهذا حديث طظقؿ

ـــــَؿاٌت  ـــــَدَكا َكِؾ ـِ ِطـْ ـــــ يـ ــــَدُة الدِّ  ُطْؿ

 

ـــــَرِيَّفْ   ــــرِ اْلب ـــــًلِم َخْق ـْ َكـ ــــ ــــٌع ِم  َأْرَب

ـــُبَفاِت، َواْزَهـــْد، َوَدْع َمـــا  ـــِؼ الشُّ  اتَّ

 

َـّ    بِـِقَّــــفْ  َلــــْقَس َيْعـِقــــــَؽ، َواْطَؿَؾــــ

ا خًك٘   ٘ بٝإ إَٔ   :ثالث١ أقطاّ اهلل يإلْطإ َٓكطِ إىل ٖٚرا احلدٜح ؾٝ

 .ففذا إشؽال يف حؾف، الحالل البقـ القاضح: إول
                                                                                       

 (.1411(، ومسؾؿ يف صحقحف )43أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)
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 .وهذا ٓ إشؽال يف حرمتف، الحرام البقـ القاضح: الثاين

  يا رسقَل : فؼقؾ، اهَّلل حرم طؾقؽؿ الؿقتة إن»: ملسو هيلع هللا ىلص ولؿا ذكر الـبل
ِ
 أرَأيَت ، اهلل

 .متػؼ طؾقف، (1)«هق حرامٌ  ،ٓ: فنهنا ُيطؾك هبا السُػـ؟ قال، ُشحقَم الَؿقتةِ 

يعؾؿفـ بعض الـاس حقث ترتجح طـده ، مشتبفات بقـ ذلؽ: الثالث

 .ففذا يعؿؾ بؿا ترجح طـده، الحرمة أو الحؾ

ففمٓء ، وكثقر مـ الـاس ٓ يعؾؿفـ فاشتبف إمر طـدهؿ بقـ الحرمة والحؾ

ٕن القققع فقفا يؼرب مـ الحرام ؛ يـبغل لفؿ أن يتؼقا مثؾ هذه الؿشتبفات

اِطل َيْرَطك َحْقل الِحَؿك ُيقِشُؽ َأْن َيْرَتَع فِقفَ »  .أي يؼرب أن يؼع فقف، «َكالرَّ

ُبَفاِت »: قْلُ ـْ اتََّؼك الشُّ  .أي اجتـبفا وتحرز مـفا: «َفَؿ

أي وقعت لف الرباءة والسالمة يف ديـف بحقث : «اْسَتْبَرَأ لِِديـِِف َوِطْرِضفِ »: ققلف

 .وطؿؾ بؿرضاتف اهلل  راقب

وربؿا طزره السؾطان إن كان ، والرباءة يف طرضف حتك ٓ يتؽؾؿ فقف بالباصؾ

 .ما فعؾف يرتجح الؼقل بحرمتف

هؾ هذا مـ الحرام ، وٕن اإلكسان إذا وقع فقؿا اشتبف يبؼك متشؽًؽا مرتدًدا

فتؾحؼف التبعات أم أكف مـ الحالل الذي ٓ يؾحؼف شلء؟! وتعؾؿقن أن طدم 

ىت يت جث مث ﴿: يؼقل  طـد الشخص واهللالطؿلكقـة تسبب قؾًؼا 

 .[31: الرطد] ﴾ىث

 .واإلكسان يـبغل أن يؽقن مطؿئـًا بالقاضح الجؾل

حتك ، بسبب إباحتفؿ الـبقذ؛ اكظر كقػ تؽؾؿ الـاس يف أبل حـقػة وأصحابف
                                                                                       

 .ڤاهلل  بـ طبد (، مـ حديث جابر1411(، ومسؾؿ يف صحقحف )3337أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)
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يا ابـ الػاطؾة! : فؼال لف، ذكروا أن أبا حـقػة مر طؾك رجؾ قد ثؿؾ مـ الـبقذ

 .لؽ أكا الذي أبحتفا: فؼال

لؽـ يـتبذ لف صبح  - والحديث يف الصحقح ملسو هيلع هللا ىلص وقد جاء أكف كان يـتبذ لـبل

 .ويـتبذ لف طشقة ويشربف يف الصباح، ويشربف طشقة

، الـبقذ ولؿ يـظروا إلك طؾة اإلسؽار فجاء إحـاف وطؿؿقا الحؽؿ وأباحقا

 .ولذلؽ أبقحت أطراضفؿ وتؽؾؿ الـاس وقدحقا فقفؿ بسبب ذلؽ

  َرُسقَل َسِؿْعُت »: قْلُ
ِ
هذا أطؾك درجات التؾؼل طـد : «- َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

مع أن ، ويؾقف الؼراءة ٕن ققل الراوي سؿعت يـػل هتؿة التدلقس، العؾؿاء

 .وٓ تضر مراسقؾفؿ، الصحابة كؾفؿ طدول

، هذا لتلكقد السؿاع والػفؿ: «- َوَأْهَقى الـُّْعَؿاُن ِبنِْصَبَعْقِف إَلك ُأُذَكْقفِ »: ققلف

ې ﴿: اهلل  يؼقل، قد أكعؿ طؾك اإلكسان بعدة جقارح  اهلل فنن

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ 

 .[71: الـحؾ] ﴾ۆئ ۆئ

 .وهل بؿعـاها« وأهقى»: وطـد مسؾؿ بؾػظ، لؽـ اإلشارة لقست يف الصحقح

ـٌ »: قْلُ  .أي واضح معؾقم: «إن اْلَحًلَل َبقِّ

 .ملسو هيلع هللا ىلص رسقلفأو طؾك لسان ، اهلل يف كتابف ما أحؾف: والحًلل

ـٌ »: قْلُ  :«َواْلَحَراَم َبقِّ

 .ملسو هيلع هللا ىلص أو طؾك لسان رسقلف، اهلل يف كتابف ما حرمف: والحرام

قال : قال، ڤكؿا يف حديث أبل سعقد : اهَّلل والذي يحؾؾ ويحرم هق

شجرٌة  ولؽـفا: اهَّللُ لل أحؾَّ  لقس بل تحريُؿ ما أيُّفا الـاُس! إكف»: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل
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 .مسؾؿ أخرجف، (1)«ريَحفا َأْكَرهُ 

حقث ، أي وبقـ الحالل والحرام مشتبفات: «َوبَْقـَُفَؿا ُمْشتَبَِفاٌت »: قْلُ

 .ولؿ يلت كص صريح يف إباحتفا، وطؾة الحرمة، طؾة الحؾ، اجتؿعت فقفا طدة طؾؾ

وإٓ فنن اإلكسان إذا طاد إلك أهؾ ، قؾة البحث والعؾؿ؛ وسبب هذا آشتباه

 .[77: يقسػ] ﴾ۆ ۆ ڭ ۇ ۇ﴿: العؾؿ يجد الحؾقل قال تعالك

وأهؾ العؾؿ يجب طؾقفؿ البحث والتـؼقب حتك يصؾقا إلك الحؽؿ الشرطل 

 .يف كؾ مسللة يحتاج إلقفا

ـْ الـَّاسِ »: قْلُ َـّ َكثِقٌر ِم  :«ٓ َيْعَؾُؿُف

 .أي ٓ يعؾؿ الحؽؿ هؾ هق الك الحؾ أو إلك الحرمة كثقر مـ الـاس

إمقر فؾقست طـدهؿ  أن بعض الـاس يعؾؿ الحؽؿ يف هذه: ومعـك ذلؽ

فالذي طـده هذه لقست بؿشتبفات ٓ طؾقف إن كاكت طـده مـ الحرام ، بؿشتبفة

 .«فاجَتـبقهُ » ملسو هيلع هللا ىلص لؼقل الـبل؛ فؾقجتـب

 .طؾقف  اهلل وإن كان طـده مـ الحالل فؾقلتف ففل كعؿة

ُبَفاِت »: قْلُ ـْ اتََّؼك الشُّ  :«َفَؿ

 .أي جعؾ بقـف وبقـفا وقاية بالقرع والزهد

 :«اْسَتْبَرَأ لِِديـِِف َوِطْرِضفِ »: قْلُ

وطرضف سؾؿ مـ ، فديـف سؾؿ طـ القققع يف الشبفات، أي صؾب الرباءة لفؿا

 .صعـ الـاس فقف بسبب تعاصل الشبفات

فعـد الجؿفقر مـ ، ومعؾقم أن هذه الشبفات قد تمدي إلك بعض الحدود
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فعـد أن يذهب هذا الرجؾ ويشرب الـبقذ ، وطـد أبل حـقػة ٓ، شرب الـبقذ ُجؾد

 .ما سؾؿ لف طرضف، ٓ سقؿا الؿسؽر فقؼقم الؼاضل بجؾده

ُبَفاِت َوَقَع فِل اْلَحَرامِ »: قْلُ ـْ َوَقَع فِل الشُّ  :«َوَم

ولقس معـاه أكف ، الشبفات فؼد قارب أن يؼع يف الحرام، أي ومـ قرب مـ

لؽـ قد ، واضًحا ما كان طـده شبفةٕكف لق كان حراًما ؛ وقع يف الحرام القاضح

إذ لؿ يستربأ : لؽـ لؿا طرب هبذا الؾػظ يعـل كلكف يؼقل، قارب القققع يف الحرام

 .ٓ الشؽ، إذ إمقر مبـقة طؾك العؾؿ والقؼقـ، لديـف وطرضف كلكف وقع يف الحرام

اِطل َيْرَطك َحْقَل اْلِحَؿك»: قْلُ  :«َكالرَّ

 .مـ الحؿكأي مثؾف كالراطل حقل الؿؿـقع 

ڻ ۀ ۀ ﴿:  اهلل قال، وهذا مـ باب ضرب إمثؾ

 .[53: العـؽبقت] ﴾ہہ ہ ہ ھ ھ

فنذا ، هق ما يتخذه الـاس يحؿقكف مـ الزرع وآحتطاب وغقر ذلؽ: والحؿك

 .قرب مـف الراطل ربؿا سبؼت الشاة أو البعقر أو البؼرة إلك الؿرطك فلكؾت مـف

 :«ُيقِشُؽ َأْن َيْرَتَع فِقفِ »: قْلُ

 .كلكف سقرتع فقف: كلكف يؼقل، مـ أفعال الؿؼاربة: ُيقِشُؽ 

 .لؾتـبقف: «َأٓ»: قْلُ

تجدهؿ ، أي أن مؾقك إرض لفؿ محؿقات: «َوإِنَّ لُِؽؾِّ َمِؾٍؽ ِحًؿك»: قْلُ

، وٓ لعؾػفا برطل، وٓ لحققاكاهتا بؼتؾ، يؽتبقن محؿقة كذا ٓ يتعرض لفا بؼطع

؛ وهؽذا الخؾػاء ربؿا حؿقا بعض إماكـ، قد حؿك بعض إماكـ ملسو هيلع هللا ىلص والـبل

 .لتؽقن إلبؾ الصدقة
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فؿـ دخؾ يف حؿك هذا الؿؾؽ ، ويحؿقف مـ الرطل وآحتطاب وغقر ذلؽ

 .استحؼ العؼاب والتغريؿ

 َمَحاِرُمفُ  َأٓ َوإِنَّ ِحَؿك»: قْلُ
ِ
 :«اهَّلل

، أو غقر ذلؽ، أو احتطاب، فؽؿا أن حؿك اإلكسان ٓ يتعرض لف برطل

 .ويبتعد طـف، اهلل ٓ يتعرض لف يجب مـ باب إولك أن حؿككذلؽ 

أي أن يف جسؿ اإلكسان قطعة سؿقت : «َأٓ َوإِنَّ فِل اْلَجَسِد ُمْضَغةً »: قْلُ

 .وهذه الؿضغة هبا صالحف وفساده، ٕهنا طؾك مؼدار الؾحؿة الؿؿضقغة؛ مضغة

فُ »: قْلُ  .هبا الظاهر والباصـ أي صؾح: «إَذا َصَؾَحْت َصَؾَح اْلَجَسُد ُكؾُّ

فُ »: قْلُ ٕن ، أي هبا فساد الظاهر والباصـ: «َوإَِذا َفَسَدت َفَسَد اْلَجَسُد ُكؾُّ

پ ﴿: قال تعالك، الؼؾب هق محؾ العؼؾ طؾك الصحقح مـ أققال أهؾ العؾؿ

 .فالؼؾب بقـف وبقـ الدماغ ارتباط، [171: إطراف] ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ

 .لتؼؾبف؛ سؿل هبذا آسؿ: «َأٓ َوِهَل اْلَؼْؾُب »: قْلُ

 .تثبقتف  اهلل فقـبغل لإلكسان أن يسلل

َب الؼؾقِب ثبِّت قؾبل طؾك ديـَِؽ  يا» ملسو هيلع هللا ىلص وكان مـ دطاء الـبل وكان ، (1)«ُمؼؾِّ

ْف ُقُؾقَبـَا َطَؾك َصاَطتَِؽ »: مـ دطائف  َف اْلُؼُؾقِب َصرِّ  .(2)«الؾُفؿَّ ُمَصرِّ

ـْ ، ويف الحديث الصحقح الذي أخرجف ابـ ماجف   َطْبدِ  َط
ِ
ـِ َطْؿٍرو اهلل  ڤ ْب

  قِقَؾ لَِرُسقلِ : َقاَل 
ِ
َصُدوِق  ،ُكؾُّ َمْخُؿقِم اْلَؼْؾِب »: َأيُّ الـَّاِس َأْفَضُؾ ؟ َقاَل »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ُهَق التَِّؼلُّ »: َفَؿا َمْخُؿقُم اْلَؼْؾِب ؟ َقاَل ، َصُدوُق الؾَِّساِن َكْعِرُففُ : َقاُلقا. «الؾَِّسانِ 
                                                                                       

بـ  مـ حديث الـقاس ، وجاء طـد أحؿدڤبـ مالؽ  (، مـ حديث أكس3157أخرجف الرتمذي ) (1)

 (، وقال فقف: هذا حديث صحقح.1117) ، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل ڤسؿعان 

 .ڤبـ العاص  بـ طؿرو اهلل (، مـ حديث طبد3745أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (2)
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َٓ َبْغلَ ، َٓ إِْثَؿ فِقفِ ، الـَِّؼلُّ  َٓ ِغؾَّ ، َو َٓ َحَسَد ، َو  .(1)«َو

ومـ كان قؾبف وطاء خقر ضفر ذلؽ ، والؼؾقب أوطقة إما لؾخقر وإما لؾشر

 .ومـ كان قؾبف وطاء شر ضفر ذلؽ طؾك جقارحف، طؾك جقارحف

 والحؿد هلل رب العالؿقـ

 

 

  

                                                                                       

(، وقال فقف: وهذا 151برقؿ ) (، وهق يف الصحقحة لإلمام إلباين 5317أخرجف ابـ ماجف ) (1)

 إسـاد صحقح رجالف ثؼات.
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 ، أْفجٓا أزّْبا مبس ايظٗسإ»: رحدٜح

 د«ٚأدزنتٗا، ايكّٛ فًػبٛافطع٢ 

 

ـْ َأَكسِ  - 383 ـِ َمالٍِؽ  )َط َأْكَػْجـَا َأْرَكًبا بَِؿرِّ الظَّْفَراِن َفَسَعك اْلَؼْقُم »: َقاَل  ڤ ْب

  َفَذبََحَفا َوَبَعَث إَلك َرُسقلِ ، َوَأْدَرْكتَُفا َفَلَخْذُتَفا َفلََتقُْت بَِفا َأَبا َصْؾَحةَ ، َفَؾَغبُقا
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

 .َأَثْركا: َأْكَػْجـَا .َأطَقْقا: َلَغُبقا .((1)«َفَؼبَِؾفُ . بَِقِركَِفا َوَفِخَذْيَفا

l: 

لبقان حؾ إركب وما : يف كتاب األطعنة احلدٓث ساقُ املصيف 

 .وكحق ذلؽ مـ الحققان، والؼـػذ، يف باهبا مثؾ القبر

 .«حرمف الدلقؾالحؾ إٓ ما »: وقد تؼدم معـا أن الؼاطدة يف جؿقع الحققان

 .أي أثركا مـ مؽاكف: «َأْكَػْجـَا أركًبا»: قْلُ

 .مـطؼة بقـ مؽة والؿديـة: «ِبَؿرِّ الظَّْفَرانِ »: قْلُ

 .أي جروا: «َفَسَعك اْلَؼْقمُ »: قْلُ

يستطقع  ربؿا ٓ، ٕن إركب ومثؾف الدجاج البؾدي؛ أي تعبقا: «َفَؾَغُبقا»: ققلف

 .أن يؿسؽف اإلكسان إٓ بعد جري وإطقاء

ًٓ ، أي لسرطتف: «َوَأْدَرْكُتَفا َفَلَخْذُتَفا»: قْلُ  .وأخذها صقًدا حال

 :وهق الؼائؾ، وهق زيد إكصاري وكان صقاًدا: «َفَلَتْقُت بَِفا َأَبا َصْؾَحةَ »: قْلُ
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 أكــــا أبــــق صؾحــــة واســــؿل زيــــد

 

 وكـــــؾ يـــــقم يف شـــــباكل صـــــقد 

 .جؿقًعا ڤ أم أكسوهق زوج  

 .أي ذكاها: «َفَذَبَحَفا»: قْلُ

 .اهلل طؾقفا أن يسؿل - 1   :ٚغسٚط ايترن١ٝ 

، أما السـ فعظؿ، غقر السـ والظػر، وأن تذبح مـ أوداجفا بؿا أهنر الدم - 2

 .اهلل تعالك بـ خديج وسقليت إن شاء كؿؾ يف حديث رافع، وأما الظػر فؿدى الحبشة

 .ااهلل طؾقفا لؽاكت حرامً  اهلل ولق سؿك اهلل فنذا أهؾت لغقر أن ٓ هتؾ لغقر - 3

 .[3 :الؿائدة] ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ﴿ : اهلل لؼقل ؛الـصب طؾك تذبح ٓ أن - 4

  َوَبَعَث إَلك َرُسقلِ »: قْلُ
ِ
 .مـفا هدية ملسو هيلع هللا ىلص اهلل أي أرسؾ إلك رسقل: «ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

إٓ أن صبقعة ، ومثؾف القبر ٕهنا صغقرة: «بَِقِركَِفا َوَفِخَذْيَفا َفَؼبَِؾفُ »: قْلُ

 .العرب أهنؿ يلكؾقا هذه الحققاكات ويستطقبقها

 .قبقل الفدية ولق كاكت يسقرة: ّفُٔ

 .والتقاضع، مـ قؾة الحال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ما كان طؾقف رسقل: ّفُٔ

 .العؾؿاء جؿاهقر ققل وهذا ،حالل إركب أن وهق ،لسببف الؿصـػ ساق ما :ّفُٔ

 :(412/ 9يف الؿغـل ) قال ابـ قدامة 

َٓ َكْعَؾُؿ َأَحًدا َقائِاًل بَِتْحِريِؿَفا ـْ َطْؿِرو، َو َّٓ َشْقًئا ُرِوَي َط ـِ اْلَعاصِ  إ َوَقْد . ْب

ـْ َأَكٍس َأكَُّف َقاَل  َفِجْئت بَِفا ، َفَلَخْذهتَا، َفَسَعك اْلَؼْقُم َفَؾَغُبقا، َأْكَػْجـَا َأْرَكًبا»: َصحَّ َط

  - َأْو َقاَل  - َفَذَبَحَفا َفَبَعَث بَِقِرِكَفا، َصْؾَحةَ إَلك َأبِل 
ِّ

« َفَؼبَِؾفُ  ملسو هيلع هللا ىلص َفِخِذَها إَلك الـَّبِل

دِ . ُمتََّػٌؼ َطَؾْقفِ  ـْ ُمَحؿَّ ـِ َصْػَقانَ  َوَط دٍ  َأْو َصْػَقانَ ، ْب ـِ ُمَحؿَّ ِصْدت : َأكَُّف َقاَل »، ْب

ـِ    ُسقَل َفَسَلْلت رَ ، َفَذَبْحتفَؿا بَِؿْرَوةِ ، َأْركََبْق
ِ
. َداُود َرَواُه َأبُق« .َفَلَمَركِل بَِلْكؾِِفَؿا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

َكََّفا َحَقَقاٌن ُمْسَتَطاٌب 
ِ

 ؛ َلْقَس بِِذي َكاٍب ، َوٕ
َ

ْبل  هـا. َفَلْشَبَف الظَّ
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 حنسْا ع٢ً عٗد »: رحدٜح

 د«،..اهلل فسّضا فأنًٓاٙ زضٍٛ

 

ـْ َأْسَؿاءَ  - 384   َكَحْرَكا َطَؾك َطْفِد َرُسقلِ »: َقاَلْت  ڤ بِـِْت َأبِل َبْؽرٍ  )َط
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

 .(1)«َفَرًسا َفَلَكْؾـَاهُ 

ـُ بِاْلَؿِديـَةِ »: َوفِل ِرَواَيةٍ   .«(َوَكْح

ـْ َجابِرِ  - 385 ـِ َطْبدِ  )َط   ْب
ِ
ـْ ُلُحقِم اْلُحُؿرِ  ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ الـَّبِلَّ »: ڤ اهَّلل َكَفك َط

 .(2)«َوَأِذَن فِل ُلُحقِم اْلَخْقؾِ ، إَْهِؾقَّةِ 

ـَ َخْقَبَر اْلَخْقَؾ َوُحُؿَر اْلَقْحشِ »: َولُِؿْسِؾٍؿ َوْحَدُه َقال ـَا َزَم  ملسو هيلع هللا ىلص َوَكَفك الـَّبِلُّ ، َأَكْؾ

ـْ اْلِحَؿاِر إَْهِؾلِّ   .((3)«َط

ـْ َطبْدِ ) - 386   َط
ِ
ـِ َأبِل َأْويف اهَّلل ا َكاَن ، َأَصابَْتـَا َمَجاَطٌة َلَقالَِل َخْقَبرَ »: َقاَل  ڤ ْب َفَؾؿَّ

ا َغَؾْت بَِفا الُْؼُدورُ ، َوَقْعـَا فِل اْلُحُؿرِ إَْهِؾقَّةِ : َيْقُم َخقْبَرَ  َكاَدى ُمـَاِدي : َفاْكتََحْرَكاَها َفَؾؿَّ

  َرُسقلِ 
ِ
ـْ لُُحقِم الُْحُؿرِ َشقًْئا: َوُربََّؿا َقاَل ، َأْن َأْكِػئُقا اْلُؼُدورَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل  .((4)«َوٓ َتلُْكُؾقا ِم

ـْ  - 387 َم َرُسقُل »: َقاَل  ڤ َأبِل َثْعَؾبَةَ )َط   َحرَّ
ِ
 .((5)«لُُحقَم الُْحُؿرِ إَْهؾِقَّةِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل
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 (.1137(، ومسؾؿ يف صحقحف )4437أخرجف البخاري يف صحقحف ) (5)
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l: 

 .ساق الؿصـػ إحاديث لبقان حؽؿ لحؿ الخقؾ والحؿر إهؾقة

 :تضُٓت ٖرٙ األحادٜح عد٠ أحهاّ 

 :دٛاش أنٌ حلِ اخلٌٝ :أٚهلا 

 :ولؾـاس يف لحؿ الخقؾ ثالثة مذاهب

، والجؿفقر مـ السؾػ والخؾػ أكف مباح ٓ كراهة فقف، الشافعل فؿذهب

بـت أبل  وأسؿاء، بـ مالؽ وأكس، بـ طبقد وفضالة، بـ الزبقر اهلل طبد وبف قال

، بـ جبقر وسعقد، وشريح، وططاء، وإسقد، وطؾؼؿة، بـ غػؾة وسقيد، بؽر

، وإسحاق وأحؿد، بـ سؾقؿان وحؿاد، وإبراهقؿ الـخعل، والحسـ البصري

 .وغقرهؿ وجؿاهقر الؿحدثقـ، وداود، ومحؿد وأبق يقسػ، وأبق ثقر

وأبق ، ومالؽ، والحؽؿ، - وٓ يثبت - ابـ طباس وكرهفا صائػة مـفؿ

: واحتجقا بؼقلف تعالك، يلثؿ بلكؾف وٓ يسؿك حراًما»أبق حـقػة  قال، حـقػة

 .[1: الـحؾ] ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ﴿

 .إكعام يف أية التل قبؾفاوذكر إكؾ مـ ، ولؿ يذكر إكؾ

ـْ َصالِِح  ـِ َيْحَقك واستدلقا بؿا روي َط ـِ اْلِؿْؼَدامِ  ْب ـْ َأبِقفِ  ْب ـِ َمْعِد يَؽِرَب َط ، ْب

هِ  ـْ َجدِّ ـْ َخالِدِ ، َط ـِ اْلَقلِقدِ  َط   َكَفك َرُسقُل »: َقاَل ، ْب
ِ
ـْ ُلُحقِم اْلَخْقؾِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ، َط

بـ  بؼقة مـ رواية وابـ ماجف، والـسائل، أبق داود رواه، (1)«َواْلَحِؿقرِ ، َواْلبَِغالِ 

                                                                                       

« شرح الؿعاين»(، والطحاوي يف 5331(، والـسائل )3111(، وابـ ماجف )3717أخرجف أبق داود ) (1)

الؿعجؿ »( والطرباين يف 111)ص « الضعػاء»( والعؼقؾل يف 5/11( وأحؿد )1/331( والبقفؼل )3/333)

(: 1151يف الضعقػة ) قال اإلمام إلباين (. 3/137/3« )القسقط»( والقاحدي يف 3173)رقؿ « الؽبقر

. أوأكف «فقف كظر»بـ يحقك كؿا أشار إلك ذلؽ البخاري بؼقلف فقف:  ضعػ صالحفؾؾحديث أربع طؾؾ: إولك: 
= 
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 .بـ يحقك القلقد طـ صالح

وقال ، واتػؼ العؾؿاء مـ أئؿة الحديث وغقرهؿ طؾك أكف حديث ضعقػ

بـ هارون  مقسك بنسـادهؿا طـ والبقفؼل، الدارقطـل روى، هق مـسقخ: بعضفؿ

وٓ  بـ يحقك صالح وٓ يعرف: قال، هذا حديث ضعقػ: الحؿال الحافظ قال

، هذا إسـاد مضطرب: البقفؼل وقال، هذا الحديث فقف كظر: البخاري وقال، أبقه

 . إلك آخر ما ذكره.. يف إسـاده كظر: الخطابل وقال
 :ٚيف َٓع١َٛ األقؿٗطٞ 

ــــزم ــــد ل ــــلء ق ــــؾ ش ــــافعل ك  الش

 

 فقـــف اســـؿ خقـــؾ فحـــًلٌل قـــد طؾـــؿ 

 كحـــــق البــــــراذيـ مــــــع العــــــراب 

 

ــــع   ـــــاريث م ــــع الؿؼــ ـــــابم  ارتبــ

 ومالــــــــؽ يؼــــــــقل بالؽراهـــــــــــة 

 

ــــــــاهة  ــــــــزيـ والرفـ ــــــــفا لؾــ  فنكــ

ــــــــاية  ـــــــر كػــ ـــــــديث خقب  ويف ح

 

 والحـــــــــؿد هَّلل طؾـــــك الفـــــــــداية 

 :طؾك حؾ الخقؾ بعدة أدلة  واستدل الشافعل 

ەئ ﴿:  اهلل والتل تؼدم ذكرها مـ ققل، الؼاطدة العامة: الدلقؾ إول
                                                                                       

= 
وقال الحافظ يف « الضعػاء»بـ هارون الؿذكقر، وهق الذي جزم بف الذهبل يف  مجفقل كؿا يشعر كالم مقسك

بـ هارون الؿتؼدم، واطتؿده  بـ معدي، كؿا يف كالم مقسك بـ الؿؼدام جفالة يحقكالثاكقة: . «لقـ»«: التؼريب»

. «مستقر»«: التؼريب». وقال الحافظ يف «ٓ يعرف إٓ برواية ولده صالح طـف»«: الؿقزان»الذهبل، فؼال يف 

الـؽارة والؿخالػة كؿا تؼدم يف كالم البقفؼل. ويعـل الرابعة: آضطراب الذي أشار إلقف البقفؼل وبقـف... الثالثة: 

قال الحديث يف هذه الغزوة. قال  ملسو هيلع هللا ىلصوأكف  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  بذلؽ أمريـ اثـقـ: إول: ققلف طـ خالد: غزوكا مع رسقل

شاذ مـؽر، ٕن يف سقاقف أكف شفد خقرب، وهق خطل، فنكف )يعـل  وتعؼب بلكف»(: 1/471« )الػتح»الحافظ يف 

خالدا( لؿ يسؾؿ إٓ بعدها طؾك الصحقح، والذي جزم بف إكثر أن إسالمف كان سـة الػتح..، وأطؾ أيضا بلن يف 

رخص يف لحقم الخقؾ. أخرجف الشقخان وغقرهؿا  ملسو هيلع هللا ىلص. وأخر: أكف صح برواية الثؼات أكف «السـد راويا مجفقٓ

 فؾتطؾب مـ هـاك.  «الصحقحة»اهلل، ولف طـف صرق وألػاظ ذكرهتا يف  بـ طبد مـ حديث جابر
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يئ جب حب خب ﴿: اهلل  وققل، [31: البؼرة] ﴾ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ

 .[13: الجاثقة] ﴾مب ىب يب جت حت ختمت

  َكَحْركَا َطَؾك َطْفِد َرُسقلِ »: يف الباب، ڤحديث أسؿاء : والدلقؾ الثاين
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 .«َفَرًسا َفَلَكْؾـَاهُ 

ـُ بِاْلَؿِديـَةِ »: وزيادة  .«َوَكْح

 .واصؾع طؾقف ففق شرع ملسو هيلع هللا ىلص اهلل وما جرى يف طفد رسقل

ٕهنؿ ؛ «وأِذَن يف ُلحقِم الخقؾِ »: مـ ققلف ڤ جاء يف حديث جابرما : الثالث

أن  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل وقالقا ٓ يؾزم مـ كقكف أكؾ يف طفد رسقل، قد صعـقا يف الرواية إخرى

 .وهذا ققل ضعقػ، فػعؾ الصحابل لقس بشرع، قد اصؾع طؾقف ملسو هيلع هللا ىلص يؽقن الرسقل

ـَ َخْقَبَر اْلَخْقؾ»: قْلُ يف غزوة خقرب الخقؾ وذلؽ أن  أي أكؾقا: «َأَكْؾـَا َزَم

 .العرب تؼقد التلريخ بققائعفا

والغزوة معؾقمة أن الجقش ، وأكؾقا مع أكف قد هناهؿ طـ لحقم الحؿر إهؾقة

 .كان يف الؼقم فال شؽ أكف سقبؾغف مثؾ أكؾفؿ لفذا الحققان ملسو هيلع هللا ىلص والـبل، يؽقن مع قائده

ٺ ﴿:  اهلل وغاية ما استدل بف الؿالؽقة والحـػقة طؾك تحريؿف ققل

 .[1: الـحؾ] ﴾ٿ ٿ ٿ ٿٹ

لؾزيـة ولق جاز أكؾفا لؽان آمتـان   اهلل هذه الؿخؾققات خؾؼفا: قالقا

امتـ طؾك العباد بلشفر   اهلل ٕن، هبا ضاهًرا يف هذه أية وهذا ٓ وجف لف

وأضفر الـعؿ التل تؼع مـفا وٓ يؾزم مـ كقكف لؿ يذكر إكؾ أهنا حرام فاإلبؾ 

 .وهل ملكقلة باإلجؿاع، تركب

ـْ ، واستدلقا بحديث رواه أبق داود وغقره ـِ اْلَقلِقدِ  َخالِدِ  َط   َأنَّ َرُسقَل ، ْب
ِ
: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل
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ـْ َأْكِؾ ُلُحقِم اْلَخْقِؾ َواْلبَِغاِل َواْلَحِؿقرِ » ؛ بـؽارتف ضعقػ وهذا الحديث، (1)«كََفك َط

القلقد لؿ يؽـ قد أسؾؿ بـ  زد طؾك ذلؽ أن خالد، ٕكف يخالػ ما يف الصحقحقـ

، بـ معد كرب زد طؾك ذلؽ أن يف سـده صالح ابـ يحقك ابـ الؿؼدام، طام خقرب

 .يعـل أكف مجفقل الحال، وأبقه مستقر، فقف كظر: قال البخاري

 :(142/ 15يف الحاوي الؽبقر)  قال الؿاوردي

ا َلْحُؿ اْلَخْقِؾ َفَلْكُؾَفا َحاَلٌل » ـَ َقاَل الشافعل ٓ ، َوَأمَّ
ُكؾُّ َما َلِزَمُف اْسُؿ اْلَخْقِؾ مِ

ـِ َفَلْكُؾَفا َحاَلٌل   .اْلِعَراِب َواْلَؿَؼاِديِػ َواْلَبَراِذي

ٌد َوإِْسَحاُق  َفا َحَرامٌ : َوَقاَل َمالٌِؽ ، َوبِِف َقاَل َأُبق ُيقُسَػ َوَأْحَؿُد َوُمَحؿَّ  .ُكؾُّ

ٺ ٿ ٿ ﴿: لِِف َتَعاَلكاْحتَِجاًجا بَِؼقْ ، َمْؽُروهٌ : َوَقاَل َأُبق َحـِقَػةَ 

 هـا. «[1: الـحؾ] ﴾ٿ ٿٹ

 :حهِ أنٌ حلّٛ احلُس األ١ًٖٝ 

 .كؿا ترى يف مجؿقع مـ إحاديث ملسو هيلع هللا ىلص اهلل فؼد هنك طـفا رسقل

 وقد خرج اإلمام مسؾؿ يف صحقحف أحاديث الـفل طـ مجؿقطة مـ الصحابة

 .ومـفؿ مـ لؿ يذكر، مـفؿ ما ذكره الؿصـػ - اهلل طؾقفؿ رضقان -

 :ٚاختًؿٛا يف ضبب ايٓٗٞ عٔ حلِ احلُس األ١ًٖٝ 

ومعـك ذلؽ أهنا إذا كاكت ، ٕهنا كاكت تلكؾ مـ جقال الؼرية: فؼال بعضفؿ
                                                                                       

(، والحديث يف الضعقػة لإلمام 3111(، وابـ ماجف )5331(، والـسائل )3717أخرجف أبق داود ) (1)

بـ يحقك كؿا أشار إلك ذلؽ  ضعػ صالحإولك: (، وقال فقف: أربع طؾؾ: 1151) إلباين 

بـ هارون  بـ معدي، كؿا يف كالم مقسك بـ الؿؼدام جفالة يحقكالثاكقة: . «فقف كظر»البخاري بؼقلف فقف: 

آضطراب الثالثة: . «ٓ يعرف إٓ برواية ولده صالح طـف»«: الؿقزان»الؿتؼدم، واطتؿده الذهبل، فؼال يف 

الـؽارة والؿخالػة كؿا تؼدم يف كالم البقفؼل. اكتفك بتصرف. وقال إلباين الرابعة: الذي أشار إلقف البقفؼل. 

 ( 3513يف اإلرواء :) )وأما حديث تحريؿ الخقؾ والبغال، فال يصح إسـاده.)فائدة 
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كؿا يف بعض ، هنك طـفا وحرمفا ملسو هيلع هللا ىلص لؽـ الصحقح أن الـبل، مربقصة أهنا حالل

 .الروايات

َم »: َقاَل ، ڤيف الصحقحقـ مـ حديث أبل َثْعَؾَبَة الخشـل    َرُسقُل َحرَّ
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

َْهؾِقَّةِ  ُلُحقَم اْلُحُؿرِ  ْٕ  .وهذا تصريح بالتحريؿ، (1)«ا

ـِ  ـِ ُطَؿرَ  وَط   َأنَّ َرُسقَل ، اْب
ِ
ـْ َأْكِؾ ُلُحقِم اْلُحُؿرِ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َْهؾِقَّةِ  َكَفك َط ْٕ  .(2)«ا

ـِ  ـِ ُطَؿرَ  وَط   َأنَّ َرُسقَل ، اْب
ِ
ـْ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َْهؾِقَّةِ  ُلُحقِم اْلُحُؿرِ كََفك َيْقَم َخقْبََر َط ْٕ ، (3)«ا

 .أخرجف البخاري

ـِ    وَط
ِّ

قْبَاكِل   َطبْدَ  َسَلْلُت : َقاَل ، الشَّ
ِ
ـَ َأبِل َأْويف اهلل َْهؾِقَّةِ  ْب ْٕ ـْ ُلُحقِم اْلُحُؿِر ا ، َط

ـُ َمَع َرُسقلِ : َفَؼاَل    َأَصابَتْـَا َمَجاَطٌة َيْقَم َخقْبََر َوَكْح
ِ
َأَصبْـَا لِْؾَؼْقِم ُحُؿًرا َوَقْد ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـَ اْلَؿِديـَةِ 
  َفنِنَّ ُقُدوَركَا َلتَْغؾِل إِْذ كَاَدى ُمـَاِدي َرُسقلِ ، َفـََحْركَاَها، َخاِرَجًة مِ

ِ
َأِن : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـْ ُلُحقِم اْلُحُؿِر َشقْئًا، اْكَػئُقا اْلُؼُدورَ 
َٓ َتْطَعُؿقا مِ َمَفا َتْحِريَؿ َماَذا: َفُؼْؾُت . َو : ؟ َقاَل  َحرَّ

ْثـَا بَقْـَـَا َمَفا اْلبَتَّةَ : َفُؼْؾـَا، َتَحدَّ ْس ، َحرَّ ـْ َأْجِؾ َأكََّفا َلْؿ ُتَخؿَّ
َمَفا مِ  .أخرجف مسؾؿ، (4)«َوَحرَّ

ـْ  َفـَاَدى ُمـَاِدي ، َأَصْبـَا َيْقَم َخْقَبَر ُحُؿًرا: َقال اْلَبَراءُ : َقاَل ، َأبِل إِْسَحاَق  وَط

  َرُسقلِ 
ِ
 .أخرجف مسؾؿ« َأِن اْكَػُئقا اْلُؼُدورَ : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـْ ُلُحقِم اْلُحُؿرِ »: ويف رواية َْهؾِقَّةِ  ُكِفقـَا َط ْٕ  .أخرجف مسؾؿ. (5)«ا

ـِ  ـِ َطبَّاسٍ  وَط   َطـُْف َرُسقُل  َٓ َأْدِري َأَكَفك: َقاَل  ڤ اْب
ِ
ـْ َأْجِؾ َأكَُّف  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

مِ
                                                                                       

 (.1137(، ومسؾؿ يف صحقحف )4437أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)

 .(1137بعد حديث رقؿ )(، ومسؾؿ يف صحقحف 5311أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)

 (.471(، ومسؾؿ )5314أخرجف البخاري يف صحقحف ) (3)

 (.1137أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (4)
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َمُف فِل َيْقِم َخْقَبرَ ، َتْذَهَب َحُؿقَلُتُفؿْ َكاَن َحُؿقَلَة الـَّاِس َفَؽِرَه َأْن  َلْحَؿ اْلُحُؿِر ، َأْو َحرَّ

َْهؾِقَّةِ  ْٕ  .أخرجف البخاري ومسؾؿ (1)«ا

ابـ ، وقد صرح بلكف حرام، إن كان ابـ طباس ٓ يدري فغقر ابـ طباس يدري

 .طباس كان يف ذلؽ الققت صػؾ ربؿا لؿ يصؾ إلك العشر سـقات

ـْ  َْكَقعِ  َسَؾَؿةَ  وَط ْٕ ـِ ا   َخَرْجـَا َمَع َرُسقلِ : َقاَل  ڤ ْب
ِ
ُثؿَّ ، إَِلك َخْقَبرَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ا َأْمَسك الـَّاُس اْلَقْقَم الَِّذي ُفتَِحْت َطَؾْقِفؿْ ، اهلَل َفَتَحَفا َطَؾْقِفؿْ  إِنَّ  َأْوَقُدوا كِقَراًكا ، َفَؾؿَّ

  َفَؼاَل َرُسقُل ، َكثِقَرةً 
ِ
: َقاُلقا. «َطَؾك َأيِّ َشْلٍء ُتقِقُدوَن ؟؟ قَرانُ َما َهِذِه الـِّ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

  َفَؼاَل َرُسقُل ، َطَؾك َلْحِؿ ُحُؿٍر إِْكِسقَّةٍ : َقاُلقا، َطَؾك َأيِّ َلْحٍؿ ؟: َقاَل . َطَؾك َلْحؿٍ 
ِ
: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

  َيا َرُسقَل : َفَؼاَل َرُجٌؾ ، «َأْهرُِققَها َواْكِسُروَها»
ِ
َأْو »: َوَكْغِسُؾَفا ؟ َقاَل َأْو ُكَفِريُؼَفا ، اهلل

 .أخرجف البخاري ومسؾؿ (2)«َذاكَ 

ـْ  ا َفتََح َرُسقُل : َقاَل ، َأَكسٍ  َط   َلؿَّ
ِ
ـَ اْلَؼْرَيةِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

، َخقَْبَر َأَصبْـَا ُحُؿًرا َخاِرًجا مِ

  َفـَاَدى ُمـَاِدي َرُسقلِ ، َفَطَبْخـَا مِـَْفا
ِ
َٓ إِنَّ : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َفنِكََّفا ؛ َيـَْفقَاكُِؽْؿ َطـَْفااهلَل َوَرُسقَلُف  َأ

ْقَطانِ  ـْ َطَؿِؾ الشَّ
 .(3)«َوإِكََّفا َلتَُػقُر بَِؿا فِقَفا، َفُلْكِػَئِت اْلُؼُدوُر بَِؿا فِقَفا، ِرْجٌس مِ

 : قال اإلمام الـقوي
حرم »: ملسو هيلع هللا ىلص فؼد وقع يف أكثر الروايات أن الـبل، وأما لحقم الحؿر اإلكسقة

: وقال، أكف وجد الؼدور تغؾل فلمر بنراقتفا: ويف رواية، «يقم خقرب طـ لحقمفا

ويف ، «هناكا طـ لحقم الحؿر إهؾقة»: ويف رواية، «ٓ تلكؾقا مـ لحقمفا شلء»

 .«إكف قال َأهريؼقها واكسروها»: رواية
                                                                                       

 (.1131(، ومسؾؿ يف صحقحف )5337أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)

 (.1173(، ومسؾؿ يف صحقحف )5117أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)
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 :إلك أن قال

فؼال الجؿاهقر مـ الصحابة والتابعقـ ومـ ، واختؾػ العؾؿاء يف الؿسللة

: ابـ طباس وقال، لفذه إحاديث الصحقحة الصريحة؛ لحقمفابعدهؿ بتحريؿ 

 - أشفرها أهنا مؽروهة كراهقة تـزيف: ثالث روايات مالؽ وطـ، لقست بحرام

وذهب إلك ، اهلل اإلمام مالؽ ذهب إلك حرمة الخقؾ الذي حؾف بالـص ]سبحان

: والثاكقة ،شديدة أهنا مؽروهة كراهقة تـزيف - [كراهقة الحؿار الذي تحريؿف بالـص

 .والصقاب التحريؿ كؿا قالف الجؿاهقر لْلحاديث الصريحة، مباحة: والثالثة، حرام

ـْ ، أبل داود وأما الحديث الؿذكقر يف ســ ـِ َأبَْجرَ  َغالِِب  َط ، َأَصابَتْـَا َسـَةٌ : َقاَل  ْب

ـْ ُحُؿرٍ 
ٌء مِ

ْ
َّٓ َشل ٌء ُأْصِعُؿ َأْهؾِل إِ

ْ
ـْ فِل َمالِل َشل   َوَقْد َكاَن َرُسقُل ، َفَؾْؿ َيُؽ

ِ
َم  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َحرَّ

َْهؾِقَّةِ  ْٕ  ، ُلُحقَم اْلُحُؿِر ا
َّ

  َيا َرُسقَل : َفُؼْؾُت  ملسو هيلع هللا ىلص َفَلَتْقُت الـَّبِل
ِ
ـْ ، اهلل ـَُة َوَلْؿ َيُؽ َأَصابَتْـَا السَّ

َّٓ ِسَؿاُن اْلُحُؿرِ  ْمَت ُلُحقَم ، فِل َمالِل َما ُأْصِعُؿ َأْهؾِل إِ َْهؾِقَّةِ َوإِكََّؽ َحرَّ ْٕ : َفَؼاَل ، اْلُحُؿِر ا

ـِ ُحُؿِركَ  ـْ َسِؿق
ـْ َأْجِؾ َجَقالِّ اْلَؼْرَيةِ ؛ َأْصِعْؿ َأْهَؾَؽ مِ

ْمُتَفا مِ  .(1)«َفنِكََّؿا َحرَّ

مختؾػ  ففذا الحديث مضطرب، يعـل بالجقال التل تلكؾ الجؾة وهل العذرة

واهلل  ،حال آضطرارولق صح حؿؾ طؾك إكؾ مـفا يف ، اإلسـاد شديد آختالف

 هـا. أطؾؿ

 :ًٜٚتخل بٗرٙ املطأي١ َطأي١ ايبػاٍ 

 :وقد اختؾػ العؾؿاء يف البغال

، ٕن البغؾ متقلده مـ الحؿار والػرس؛ فذهب جؿفقرهؿ إلك تحريؿ البغؾ

أن ما تقلد بقـ حققاكقـ أحدهؿا حالل وأخر حرام أكف »: والؼاطدة طـدهؿ
                                                                                       

 : ضعقػ اإلسـاد مضطرب.[(. ]حؽؿ إلباين3171أخرجف أبق داود ) (1)
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 .«يؾتحؼ بالحرمة

 :قال إقػفسل

ــــؾ ـــف الؿلكــ ـــًل خـــًلف صـــاب فق  ب

 

 والبغــؾ مـــ حؿــار وحــش يمكـــؾ 

 ومـــ حؿــــار إهؾــل فقــف حــــرمة 

 

ــــف  ــــل طؿ ـــــؽس كف ـــــا والعـــ  أكزاه

ــــــــؾ  ــــــــؾة ببغــــ ــــــــة حامـــ  بفقؿــ

 

ـــؾ  ـــا يف الـؼ ـــح لف ــــقا ذب ـــد حـرمــ  ق

 :ٚيًعًُا٤ يف حهُ٘ قٛالٕ  

 .وبف قال ابـ حزم وجؿع مـ أهؾ العؾؿ، الحؾ: إول

ٺ ٿ ٿ ﴿:  اهلل ودلقؾفؿ ققل؛ حرمة البغال: الثاين

 .[1: الـحؾ] ﴾ٿ ٿٹ

 .البغؾ مخؾققة لؾركقب ٓ لْلكؾ: فؼالقا

 :(725: قال الشقكاين يف السقؾ الجرار)ص

 :قال أققل، «والبغال»: قْلُ

: قد ذهب الجؿفقر الك تحريؿفا وٓ بد مـ مخصص لفا مـ طؿقم ققلف

 .[154: إكعام] ﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ﴿

: قال، ڤوقد أخرج أحؿد والرتمذي بنسـاد ٓ بلس بف مـ حديث جابر 

م رسقُل »   حرَّ
ِ
وأخرجف « يقَم خقربَ لحقَم الُحُؿِر اإلكسقَِّة ولحقَم البِغالِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

أحؿد
(1)

: وفقف... أَمَرين أْن ُأكادَي  ملسو هيلع هللا ىلص بـ القلقد أن الـبل مـ حديث خالد، 

وقد ضعػف جؿاطة مـ ، «وبِغالِف، وَخقؾفا، إهؾقَّةِ الُحُؿرِ  وَحراٌم طؾقؽؿ ُلحقمُ »

 .أهؾ العؾؿ ولؽـف معتضد بالحديث إول وبعؿقم الؼرآن
                                                                                       

 ( مـ رواية طؽرمة بـ طؿار، طـ يحقك بـ أبل كثقر وفقفا كالم.15573) (1)
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  كَفاكا رسقُل »: وأخرجف أيًضا أبق داود بؾػظ
ِ
ـِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  ،البِغاِل والَحؿقرِ  ط

ـِ الخقؾِ  ولؿْ   .«َيـَفـا ط

 هـا. وأخرجف أيًضا ابـ حبان وصححف

طـ ، احتج بف الشقكاين مـ صريؼ طؽرمة ابـ طؿارحديث جابر الذي : قؾت

جؾ حديث طـ : قال أبق أحؿد الحاكؿ، وفقف ضعػ، يحقك ابـ أبل كثقر

 .قال البخاري مضطرب الحديث، بـ أبل كثقر لقس بالؼائؿ يحقك

 :(418/ 9وقال ابـ قدامف يف الؿغـل )

َم اْلُحُؿَر » ـْ َحرَّ َْهؾِقَّةَ َواْلبَِغاُل َحَراٌم ِطـَْد ُكؾِّ َم ْٕ َدٌة مِـَْفا؛ ا َكََّفا ُمتََقلِّ
ِ

ُد ، ٕ َواْلُؿتََقلِّ

ِء َلُف ُحْؽُؿُف فِل التَّْحِريؿِ 
ْ

ل ـْ الشَّ
 َوَلدٌ . مِ

ِّ
 َواْلَقْحِشل

ِّ
كِْسل ـَ اإْلِ ـْ بَْق

َد مِ ، َوَهَؽَذا إْن َتَقلَّ

مٌ  ْؿُع اْلُؿتََقلِّدُ ، َتْغؾِقبًا لِؾتَّْحِريؿِ ، َفُفَق ُمَحرَّ ْئِب  َوالسِّ ـَ الذِّ ـْ بَْق
ُبعِ . مِ مٌ ، َوالضَّ  .ُمَحرَّ

ـْ اْلِحَؿارِ : َقاَل َقَتاَدةُ 
ٌء مِ

ْ
َّٓ َشل  .هـا «َما اْلَبْغُؾ إ

 :وقال الؿاوردي يف الحاوي

 .وهق ققل الجؿفقر، أما البغال فلكؾف حرام

 .حالل تغؾقًبا لحؽؿ اإلباحة يف الخقؾ: وقال الحسـ البصري

 .يحرم الؿتقلد مـفا بقـ الحؿار إهؾل والػرس: «الحققانحقاة »وقال الدمقري يف 

وأما ققلفؿ إن البغؾ : وقال، وأما ابـ حزم فـصر الؼقل بلكؾفا وأكفا حًلل

فنن البغؾ مـذوا يـػخ فقف الروح ففق غقر الحؿار فال ، ولد حؿار ومتقلد مـف

بتحريؿ فال يجقز أن يحؽؿ لف بحؽؿ الحؿار وإن الـص إكؿا جاء ، يسؿك حؿار

 هـا. والبغؾ لقس حؿار وٓ جزء مـ الحؿار، الحؿار

 :حهِ أنٌ حلِ محس ايٛحؼ 

ومـفا ، بؾ إدلة طؾك حؾفا، وأما حؿر القحش فؾؿ يلت الـص بتحريؿفا
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ـَ َخْقَبَر اْلَخْقَؾ َوُحُؿَر اْلَقْحشِ »: حديث جابر  .«َأَكْؾـَا َزَم

 .فلكؾ مـف كؿا تؼدم يف الحج ملسو هيلع هللا ىلص لؾـبلوقد اصطاد أبق قتادة حؿاًرا وحشقًا وأهدى 

ْعِب  ـِ الصَّ ـِ َجثَّاَمةَ  وَط   َأكَُّف َأْهَدى لَِرُسقلِ ، ْب
ِ
َوُهَق ، ِحَؿاَر َوْحشٍ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

انَ  َْبَقاِء َأْو بَِقدَّ ْٕ ُه َطَؾْقِف َرُسقُل ، بِا   َفَردَّ
ِ
ا َرَأى َرُسقُل ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل   َفَؾؿَّ

ِ
َما فِل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

َّٓ َأكَّا ُحُرمٌ : َوْجِفل َقاَل  ُه َطَؾْقَؽ إِ  .والحؿد هلل رب العالؿقـ، (1)«َأَما إِكَُّف َلْؿ َكُردَّ
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 بٔ ايٛيٝد َع  دخًت أْا ٚخايد»: رحدٜح

 د«..فأت٢ بطب حمٓٛذ، اهلل بٝت ١َُْٛٝ زضٍٛ

 

ـِ َطبَّاسٍ  - 388 ـْ اْب ـُ الَْقلِقِد َمَع  َدَخْؾُت َأَكا َوَخالُِد »: َقاَل  ڤ )ط   َرُسقلِ ْب
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

  َفلُتَِل بَِضبٍّ َمْحـُقٍذ َفَلْهَقى إلَْقِف َرُسقُل ، بَقَْت َمقُْؿقَكةَ 
ِ
َفَؼاَل َبْعُض ، بِقَِدهِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

 بَِؿا ُيرِيُد َأْن َيْلُكَؾ َفَرَفَع َرُسقُل  َأْخبُِروا َرُسقَل : الـِّْسَقِة الًلَّتِل فِل َبْقِت َمقُْؿقَكةَ 
ِ
  اهَّلل

ِ
 اهَّلل

؟ َقاَل  َأَحَراٌم ُهَق َيا َرُسقَل : َفُؼْؾُت ، َدهُ يَ  ملسو هيلع هللا ىلص
ِ
ـْ بَِلْرِض َقْقِمل، ٓ: اهَّلل ، َوَلؽِـَُّف لَْؿ َيُؽ

 .((1)«َيـُْظرُ  ملسو هيلع هللا ىلص َوالـَّبِلُّ ، َفلََكْؾتُفُ ، َفاْجَتَرْرُتفُ : َقاَل َخالٌِد ، َفلَِجُدكِل َأَطاُففُ 

ْصِػ وِهَل الِحجارُة : الَؿْحـقذُ   اهـ. الُؿْحَؿاةالَؿْشقيُّ بالرَّ

بُّ  َكِب : الضَّ ـُ الذَّ  .حققاٌن صغقٌر معروٌف خِش

 .َأكرُه َأكَؾفُ : َأَطاُففُ 

l: 

 .لبقان حؽؿ الضب: احلدٓث ساقُ املصيف 

 ولحؿف أبقض، شبقف بالقرل إٓ أكف أصغر مـف، وهق مـ حشرات إرض

وكاكت العرب تؼتاتف حتك شفروا بذلؽ بخالف ، كؾحؿ السؿؽ الؿشقي

 :حتك قال بعضفؿ، العجؿ

ـــــفا ــــا ِطػُتــ ـــــاَب َفؿ ــــُت الِضب  َأَكؾ

 

ـــــَؿْ   ـــــد الَغ ـــــقى َقديـــ ــــل َٕهــ  واّك

 
                                                                                       

 (.1157، 1154(، ومسؾؿ يف صحقحف )4311أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)
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ـــد ــــًذا َوَق  َوَلحـــَؿ الَخـــروِف َحـقــــــ

 

ــــــؿْ   ـــــائًِرا يف الَشَب ـــــِف ف ــــــُت بِ  َأتقــــ

 َفَلّمـــــــا الَبـــــــــَفّط َوحقتـــــــــــــاُكُؽؿ 

 

ـــَر الَســـَؼؿْ   ــــفا َكثق  َفؿـــا ِزلـــُت ِمـــــــ

ــــَرةٍ   ــــك َتؿ ـــــًدا َطؾ ــــُت ُزبـــــــ ب  َوَركَّ

 

 َفـــــــِعَؿ الَطـــــــعاُم َوكِعــــــــــــَؿ إَدمْ  

ـــــؿُ   ــــا كِؾُتــــ ـــــُت ذاَك َكؿ ــــد كِؾـــ  َوَق

 

ــــــــٍب َهــــــرِمْ    َفَؾـــــؿ َأَر فقـــــــفا َكضَّ

ـــَدجاج  ـــقِض ال ـــقض َكَب ـــا يف الُبق  َوم

 

 َوَبــــقُض الدَجــــــــاج ِشــــػاُء الَؼــــَرمْ  

ــــامُ   ـــباب َصع ــــ الِض ـــِب  َومؽ  الُعَري

 

 َوٓ َتشَتــــــــفقِف ُكػــــــــقُس الَعَجــــــؿ 

 :فؼد اختؾػ العؾؿاء يف حؽؿف إلك ققلقـ: وأما حؽؿفا 

قال يف ، وابـ الحـػقة. والطحاوي، وهق ققل جؿاهقر العؾؿاء، الحؾ: إول

وكؾ ما روي يف ، فػل ما ذكركا ما قد دل طؾك إباحة أكؾ لحؿ الضب»: مشؽؾ أثار

 .«واهلل كسلل التقفقؼ، ما يجزئ مـف، ما رويـا يف هذا البابهذا سقى ذلؽ فػل 

 داودواستدلقا بحديث أخرجف أبق ، وهق مذهب أبل حـقػة، يحرم أكؾف: الثاين

حدثـا ، بـ كافع حدثفؿ بـ طقف الطائل أن الحؽؿ قال حدثـا محؿد، (3717)

طـ ، الحرباينطـ أبل راشد ، بـ طبقد طـ شريحة، بـ زرطة طـ ضؿظؿ، ابـ طقاش

  بـ شبؾ أن رسقَل  طبدالرحؿـ
ِ
والحديث . «الضبِّ  هنك طـ أكِؾ لحؿِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

لؽـ ٓ يؼاوم ما جاء يف الصحقحقـ مـ ، ضعػف البقفؼل يف الؽربى وإسـاده حسـ

 هـا. بـ القلقد طؾك أكؾف ولق كان حراًما لـفك طـف لخالد ملسو هيلع هللا ىلص إقرار الـبل

 :(729: قال الشقكاين يف السقؾ الجرار)ص

وأما ما روي مـ الـفل طـ أكؾ الضب فؼد ضعػ إئؿة الحػاظ هذا »

فؽقػ وقد ، الحديث ففق ٓ يصؾح لؾحجة طؾك فرض اكػراده طـ الؿعارض

وأما دطقى ابـ حجر أن إسـاده حسـ ، طقرض بؿا هق أوضح مـ شؿس الـفار
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حسـ ولق قدركا أكف ، فال يصح ذلؽ رًدا لؿا طؾؾف بف الحػاظ مـ العؾؾ الؼادحة

 هـا. لؿ يـتفض لؿعارضة شلء مـ أدلة الحؾ

 :(97/ 13) قال الـقوي 

َوَأْجَؿَع اْلُؿْسؾُِؿقَن َطَؾك أن الضب حالل لقس بؿؽروه إٓ ما حؽل طـ »

وإٓ ما حؽاه الؼاضل طقاض طـ ققم أهنؿ قالقا ، أصحاب أبل حـقػة مـ كراهتف

بالـصقص  فنن صح طـ أحد فؿحجقج، هق حرام وما أضـف يصح طـ أحد

 ـها. وإجؿاع مـ قبؾف
ولق قدركا أكف ورد شلء طؾك الؽراهة كان حؿؾف طؾك أن ذلؽ قبؾ أن يتبقـ 

أن لقس بؿـسقخ متعقـ فؾقس يف الؿؼام ما يصح آحتجاج بف طؾك ، حال الضب

 هـا. الؽراهة أصال

 :يف شرح معاين أثار - قال اإلمام الطحاوي 

كره لـػسف ولغقره أكؾ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقلفؼد دل ذلؽ طؾك أن : قال محؿد

ما يف هذا دلقؾ طؾك ما ذكرت قد يجقز أن : ققؾ لف، فبذلؽ كلخذ: الضب قال

ولقا ، ٕهنا إكؿا فعؾت ذلؽ مـ أجؾ أهنا طافتف؛ يؽقن كره لف أن تطعؿف السائؾ

 فلراد الـبل، وكان ما تطعؿف السائؾ إكؿا هق هلل تعالك، أهنا طافتف ما أصعؿتف إياه

كؿا قد هنك أن يتصدق ، اهلل إٓ مـ خقر الطعام ن ٓ يؽقن ما يتؼرب بف إلكأ ملسو هيلع هللا ىلص

 هـا. بإسر الرديء

 :قال يف القسقط

 .وٓ يمكؾ مـ الحشرات إٓ الضب

 :قال ابـ الصًلح يف مشؽؾف

 هـا. ذكرهؿ إزهري وغقره - القربقع والؼـػذ - فنن الحشرات، هذا غقر مرضل



 
332 

 

  5/جإفــادة ذوي األفهـــام بشسح عمدة األحكام

 

ـُ اْلَقلِقِد َمَع َرُسقلِ  َوَخالُِد َدَخْؾُت َأَكا »: قْلُ   ْب
ِ
 :«ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

 .ابـل خالة ڤبـ القلقد  ٕن ابـ طباس وخالد

 .بـتا الحارث ،بـ القلقد أمف لبابة وخالد، فابـ طباس أمف أم الػضؾ

 .هزيؾة أم حػقد خالتفؿ: ومفدية الضب هل

 .ملسو هيلع هللا ىلص بـت الحارث خالتفؿ زوج الـبل أي: «َبْقَت َمْقُؿقَكةَ »: قْلُ

 :«َفُلتَِل ِبَضبٍّ َمْحـُقذٍ »: قْلُ

 .أي مطبقخ طؾك الحجارة الؿحؿاة وكحق ذلؽ

  َفَلْهَقى إَلْقِف َرُسقُل »: قْلُ
ِ
 :«بَِقِدهِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

إٓ أكف كان ٓ ، بشر يجقع كؿا يجقع البشر ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ٕن رسقل؛ أي ٕكؾف

 .بـقطف يلكؾ الطعام حتك يخربوه

 بَِؿا ُيرِيُد َأْن  َأْخبُِروا َرُسقَل : الًلَّتِل فِل َبْقِت َمْقُؿقَكةَ َبْعُض الـِّْسَقِة »: قْلُ
ِ
اهَّلل

 .حتك ٓ يلكؾ ما يتؼزز مـف ويعافف: «َيْلُكَؾ 

  َفَرَفَع َرُسقُل »: قْلُ
ِ
 :«َيَدهُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

 .أي كراهة لف

؟ َأَحَراٌم ُهَق َيا َرُسقَل : َفُؼْؾُت »: قْلُ
ِ
 :«اهَّلل

 .فقف السمال طؿا يشؽؾ

 .فقؿا أشؽؾ طؾقفؿ ملسو هيلع هللا ىلص وفقف رجقع الصحابة إلك الـبل

ـْ بَِلْرِض َقْقِمل، ٓ»: قْلُ  :«َوَلؽِـَُّف َلْؿ َيُؽ

 .ولؽـف لقس بؿعروف يف ققمـا، أي لقس بحرام

 :«َفَلِجُدكِل َأَطاُففُ »: قْلُ

 .أي كػسل تعافف وٓ تشتفقف
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وبعضفؿ ٓ ، كؿ مـ أكاس ٓ يحبقن الؾحؿ، وهذا إمر ٓ يحرم وٓ يحؾؾ

وبعض الـاس ربؿا يعجبف ، وبعضفؿ ٓ يحب كقع مـ الطباخة، يحب العصقد

 .ففذه العقافة ٓ تمثر يف الطعام فؽؾ طؾك ما تعقد مـ صغره، الرز

 :«َفاْجَتَرْرُتفُ : قال َخالٌِد »: قْلُ

 .لعدم رغبتف فقف؛ ملسو هيلع هللا ىلص أي مـ بقـ يدي الـبل

 .أي مؼًرا لف: «َيـُْظرُ  ملسو هيلع هللا ىلص َوالـَّبِلُّ ، َفَلَكْؾُتفُ »: قْلُ

 .حجة شرطقة ملسو هيلع هللا ىلص أن إقرار الـبل: ّفُٔ

ـــؿ أصؾـــع  ومـــا جـــرى يف طصـــره ث

 

 طؾقـــــــف إن أقــــــــــــره فؾقتـــــــــــــبع 
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 اهلل  غصْٚا َع زضٍٛ»: رحدٜح

 د«ضبع غصٚات ْأنٌ ادتساد

 

ـْ َطْبدِ ) - 389   َط
ِ
ـِ َأبِل َأْويف اهَّلل   َغَزْوَكا َمَع َرُسقلِ »: َقاَل  ڤ ْب

ِ
َسْبَع  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

 .((1)«َكْلُكُؾ اْلَجَرادَ ، َغَزَواٍت 

l: 

 .لبقان حؽؿ الجراد: احلدٓث ساق املصيف 

ـْ َطْبدِ »: قْلُ   َط
ِ
ـِ َأبِل َأْويف اهَّلل  .إسؾؿل أبق معاوية: «ْب

وذلؽ لؿا ؛ «الؾفؿ صؾ طؾك آل أبل أويف»: بؼقلف ملسو هيلع هللا ىلص صحابل دطا لف الـبل

 .ملسو هيلع هللا ىلص قدم الزكاة فـالتف دطقة الـبل

 .آخر مـ مات مـ الصحابة بالؽقفة سـة ثؿاكقـ، شفد الحديبقة

  َغَزْوَكا َمَع َرُسقلِ »: قْلُ
ِ
 :«َسْبَع َغَزَواٍت  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

 .يف حؾف وترحالف ملسو هيلع هللا ىلص حرص الصحابة طؾك مرافؼة الـبل: فُٔ

 .غزا معف جابر مـفا سبعة طشر غزوة، تسعة طشر غزوة ملسو هيلع هللا ىلص وقد غزا الـبل

، إٓ سبع غزوات ملسو هيلع هللا ىلص بـ أويف لؿ يرافؼ الـبل طبداهللولقس معـك الحديث أن 

 .إٓ أن هذه الغزوات كاكقا يلكؾقن فقفا الجراد، فؾعؾف غزى معف أكثر مـ ذلؽ

 .ورغبتفؿ فقف، لحاجتفؿ إلقف: «َكْلُكُؾ اْلَجَرادَ »: قْلُ

                                                                                       

 (.1143(، ومسؾؿ يف صحقحف )4514أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)
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 .دلقؾ طؾك إباحة الجراد: فُٔ

  َطْبدِ وقد قال ، أجؿع الؿسؾؿقن طؾك إباحة أكؾف: قال الدمقري
ِ
ـِ َأبِل  اهلل ْب

  َغَزْوَكا َمَع َرُسقلِ »: َأْويف
ِ
أخرجف الحافظ أبق « َسْبَع َغَزَواٍت َكْلُكُؾ اْلَجَرادَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 .«معـا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ويلكؾف رسقل»وفقف ، كعقؿ

ـْ  (3337) ورواه ابـ ماجف الِ  َط ـَ  َأَكَس  َسِؿعَ ، َأبِل َسعٍد َسِعقٍد اْلَبؼَّ ْب

 »: َيُؼقُل  َمالٍِؽ 
ِّ

َـّ َأْزَواُج الـَّبِل َْصَباِق  ملسو هيلع هللا ىلص ُك ْٕ ـَ اْلَجَراَد َطَؾك ا «َيَتَفاَدْي
(1)

. 

ـْ  ،(3711) ويف الؿقصل   َطْبدِ  َط
ِ
ـِ ُطَؿرَ  اهلل ـُ  ُطَؿرُ  َأكَُّف َقاَل ُسئَِؾ  ْب ْب

ـِ اْلَجَرادِ  اْلَخطَّاِب   .«َقْػَعًة َكْلُكُؾ مِـْفُ  َوِدْدُت َأنَّ ِطـِْدي»: َفَؼاَل ، َط

 :وقال إئؿة إربعة

، أو باصطقاد مجقسل أو مسؾؿ، أو بذكاة، يحؾ أكؾف سقاًء مات حتػ أكػف

 .قطع مـف شلء أم ٓ

أكف إن قطعت  مالؽ ومؾخص مذهب، إذا قتؾف الربد لؿ يمكؾ: أحؿد وطـ

أحؾت لـا مقتتان الؽبد »: ملسو هيلع هللا ىلص والدلقؾ طؾك طؿقم حؾف ققلف، وإٓ فال، رأسف حؾ

«والجرادوالطحال والسؿؽ 
(2)

. 

: فؼقؾ، بري أو بحري واختؾػ أصحابـا وغقرهؿ يف الجراد هؾ هق صقد

ـْ  (333) بحري لؿا روى ابـ ماجف ـِ َمالٍِؽ  َوَأَكسِ ، َجابِرٍ  َط  ، ْب
َّ

َكاَن  ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ الـَّبِل

، َوَأْفِسْد َبْقَضفُ ، َواْقُتْؾ ِصَغاَرهُ ، الؾَُّفؿَّ َأْهؾِْؽ كَِباَرهُ  :َقاَل ، إَِذا َدَطا َطَؾك اْلَجَرادِ 

ـْ َمَعايِِشـَا َوَأْرَزاقِـَا، َواْقَطْع َدابَِرهُ  َطاءِ ، َوُخْذ بَِلْفَقاِهَفا َط : َفَؼاَل َرُجٌؾ ، إِكََّؽ َسِؿقُع الدُّ
                                                                                       

 ضعقػ، وسعد البؼال مرتوك. (1)

بـ أسؾؿ طـ أبقف، طـ ابـ  اإلمام الشافعل واإلمام أحؿد والدار قطـل والبقفؼل، مـ حديث زيد رواه (2)

 اهلل تعالك طـفؿا مرفقع، قال البقفؼل، وروي طـ ابـ طؿر مقققفا، وهق إصح. رضل -طؿر 
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  َرُسقَل  َيا
ِ
ـْ َأْجـَادِ ، اهلل

 بَِؼْطِع َدابِرِه ؟ َقاَل  َكْقَػ َتْدُطق َطَؾك ُجـٍْد مِ
ِ
إِنَّ : اهلل

لؽـ الحديث ضعقػ، «اْلَبْحرِ َكْثَرُة اْلُحقِت فِل  اْلَجَرادَ 
(1)

 ـها. والجراد حالل، 
ويف »: حتك ققؾ، أن فقف طدة صػات مـ صػات الحققان: ومـ طجقب شلكف

وطـؼ ، وطقـا فقؾ، وجف فرس، الجراد خؾؼة طشرة مـ جبابرة الحققان مع ضعػف

ورجؾ ، وفخذ جؿؾ، وجـاح كسر، وبطـ طؼرب، وصدر أسد، وقركا أيؾ، ثقر

 .وَذكب حقة، كعامة

 :ققلف يف بذلؽ الجراد وصػ يف الشفرازوين الديـ محل الؼاضل أحسـ وقد :قال

ـــامةٍ  ـــاقا كعــ ــرٍ وســــ ـــذ بؽ ــا فخــ  لف

 

 وقادمـــــــتا كســـــرٍ وجمجـــم ضـــقغؿ 

 حبتفا أفاطل إرض بطـًـا وأكعؿـت 

 

 طؾقفا جقاد الخقـؾ بـالرأس والػــــؿ 

 .الحققان أكثر إفساد لؿا يؼتاتف اإلكسان مـ الجرادولقس يف  

 .يف أماكـ العشب يصطاده الرطاة ويلكؾقكف، ومـف ما يقجد باستؿرار، وصعؿف لذيذ

فقبقتفا يف لقؾة فتصبح ، وأما الؿذكقر ففق كقع يليت كالسحاب يدخؾ البؾدة

 .لقس فقفا شلء مـ الزرع والعشب

 

 

  

                                                                                       

 يف سـده مقسك بـ محؿد بـ إبراهقؿ التقؿل، مرتوك. (1)
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 نٓا عٓد أبٞ َٛض٢ فدعا »: رحدٜح

 د«..مبا٥د٠ ٚعًٝٗا ذتِ دجاج

 

ـْ َزْهَدمِ ) - 391 ٍب الَْجْرِملِّ َقاَل  َط ـِ ُمَضرِّ َفَدَطا ، ُكـَّا ِطـَْد َأبِل ُمقَسك إَْشَعرِيِّ »: ْب

ـْ ، َوَطَؾْقَفا َلْحُؿ َدَجاٍج ، بَِؿائَِدةٍ    بَـِل َتْقؿِ  َفَدَخَؾ َرُجٌؾ ِم
ِ
َشبِقٌف بِالَْؿَقالِل ، َأْحَؿرُ ، اهَّلل

لَ َفَؼاَل ، َهُؾؿَّ : َفَؼاَل    َفنِكِّل َرَأْيُت َرُسقَل ، َهُؾؿَّ : َفَتَؾؽَّ
ِ
 .((1)«َيلُْكُؾ ِمـْفُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

لَ  دَ : َفَتَؾؽَّ  .تَردَّ

l: 

 .لبقان حؽؿ الدجاج: احلدٓث ساق املصيف 

 ملسو هيلع هللا ىلص وأتك بؾػظ أن الـبل، «باب أكؾ لحؿ الدجاج»: وقد بقب طؾقف البخاري

 ،والدجاج حالل بنجؿاع، أكؾ لحؿ الدجاج

 :قال إقػفسل

ــــــــــــدجاج  ويمكــــــــــــؾ إوز وال

 

ـــــــف إدٓج  ـــــــديؽ كـــــــره إذ ل  يف ال

ٕكف ؛ إٓ أن بعض العؾؿاء كره أكؾ الديؽ، فاإلجؿاع قائؿ طؾك أكؾ الدجاج 

بؾ ربؿا إن أكؾف ألذ مـ ، والصحقح أن الديؽ ٓ كراهة يف أكؾف، يققظ لؾصالة

 .أكؾ الدجاجة

فقحبس حتك يذهب ما فقف ، إٓ أكف يـتبف إذا كان الدجاج يف أماكـ الجاللة
                                                                                       

 (.1751(، ومسؾؿ يف صحقحف )4411أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)
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 .مـ الـجس

اجَتِؿعقا »: يؼقل ملسو هيلع هللا ىلص فنن الـبل، إكؾ الجؿاطل واستحباب ذلؽ: ّفُٔ

 طؾْقِف يباَرك َلؽؿ فقفِ  واْذُكروا اسؿَ ، طؾك صعاِمُؽؿ
ِ
 .«اهَّلل

 .دطقة الضقػ إلك الطعام: ّفُٔ

 .ملسو هيلع هللا ىلص هبدي الـبل، كره شقًئا ٓ كراهة فقفآحتجاج طؾك مـ : ّفُٔ

 .حقث أكف كان يلكؾ مـ الدجاج، وضقؼ الحال ملسو هيلع هللا ىلص تقاضع الـبل: ّفُٔ
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َّا فال »: رحدٜح  إذا أنٌ أحدنِ طعا

ًَٜعكٗا ًُٜعكٗا، ميطذ ٜدٙ حت٢   د«أٚ 

 

ـِ َطبَّاٍس  - 391 ـْ اْب َصَعاًما َفًل إَذا َأَكَؾ َأَحُدُكْؿ »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ الـَّبِلَّ ، ڤ)َط

 .((1)«َأْو ُيْؾِعَؼَفا، َيْؿَسْح َيَدُه َحتَّك َيْؾَعَؼَفا

l: 

فؾؿا تؽؾؿ طـ ، لبقان آداب الطعام: َتَعاَلى احلدٓث ساقُ املصيف 

 .أراد أن يؽؿؾ الباب بآداب الطعام، مسللة ما يتعؾؼ بحؾ بعض الحققان

 .خرج بف الشراب: «إذا أكؾ»: قْلُ

 .يف الرجال والـساءطام : «أحدكؿ»: قْلُ

 .وكحقهؿا، والعصقد، أي مؿا لف أثر يف القديـ كالػتة: «صعاًما»: قْلُ

 .وغقره، أي يف الؿـديؾ: «فًل يؿسح يده»: قْلُ

 .بـػسف بحقث يلخذ ما طؾؼ فقفا مـ الطعام أي: «حتك يؾعؼفا»: قْلُ

وإمر هـا ، أي غقره مؿـ ٓ يحتشؿ مـف كإبـاء والخدم: «أو ُيؾعؼفا»: قْلُ

 .طؾك آستحباب

 :والطعام لف آداب كثقرة كذكر مـفا 

ا، َوُكْؾ بِقَِؿقـَِؽ ، اهَّللَ  َسؿِّ ، َيا ُغًلَمُ »: ملسو هيلع هللا ىلص لؼقل الـبل: التسؿقة - 1  َوُكْؾ ِمؿَّ

                                                                                       

 (.3731(، ومسؾؿ يف صحقحف )4547أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)
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 .(3733ومسؾؿ )، (4377أخرجف البخاري )، «َيِؾقَؽ 

 .لؾحديث السابؼ: إكؾ مؿا يؾل - 2

ـِ  وزد طؾك ذلؽ حديث إَِياسِ ، السابؼ لؾحديث: إكؾ بالقؿقـ - 3 ْب

َْكَقعِ  َسَؾَؿةَ  ْٕ ـِ ا َثفُ  َأَباهُ  َأنَّ ، ْب   َأنَّ َرُجاًل َأَكَؾ ِطـَْد َرُسقلِ ، َحدَّ
ِ
، بِِشَؿالِفِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

َّٓ ، «َٓ اْسَتَطْعَت »: َقاَل ، َٓ َأْسَتطِقعُ : َقاَل ، «ُكْؾ بَِقِؿقـَِؽ »: َفَؼاَل  ، اْلؽِْبرُ َما َمـََعُف إِ

 وجابر، َوفِل حديث ابـ طؿر، (3731أخرجف مسؾؿ )، َفَؿا َرَفَعَفا إَِلك فِقفِ : َقاَل 

ْقطَاَن ، إَِذا َأَكَؾ َأَحُدُكْؿ َفْؾَقْلُكْؾ بَِقِؿقـِفِ »: ڤ َوإَِذا َشرَِب َفْؾَقْشَرْب بَِقِؿقـِِف َفنِنَّ الشَّ

 .(3737أخرجف مسؾؿ )، «َوَيْشَرُب بِِشَؿالِفِ ، َيْلُكُؾ بِِشَؿالِفِ 

، اْجَتِؿُعقا َطَؾك َصَعاِمُؽؿْ »: ملسو هيلع هللا ىلص لحديث الـبل: آجتؿاع طؾك الطعام - 4

 َطَؾْقِف ُيَباَرْك َلُؽْؿ فِقفِ  َواْذُكُروا اْسؿَ 
ِ
بـ  ( طـ وحشل17771أخرجف أحؿد )، «اهَّلل

 .حرب طـ أبقف طـ جده

وٓ ، بخالف ما طؾقف مـ تلثر بلهؾ الغرب حقث يلكؾ كٌؾ طؾك حدة

: بقـؿا أهؾ اإلسالم طـدهؿ الؿماثرة، يجتؿعقن طؾك صعامفؿ وٓ يتآثرون

، ڤ َوَرَوى َجابِرٌ ، [1 : الحشر] ﴾ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ﴿

 
ِّ

ـِ الـَّبِل ـِ »: َقاَل ، ملسو هيلع هللا ىلص - َط ْثـَْق
ِ

َْرَبَعةَ ، َصَعاُم اْلَقاِحِد َيْؽِػل آ ْٕ ـِ َيْؽِػل ا ْثـَْق
ِ

، َوَصَعاُم آ

َْرَبَعِة َيْؽِػل الثََّؿاكَِقةَ َوَصَعاُم  ْٕ  .(15333أخرجف أحؿد ) «ا

ـْ . والؽافر يلكؾ يف سبعة أمعاء، وأيًضا الؿممـ يلكؾ يف معل واحدٍ  َأبِل  فَع

  َأنَّ َرُسقَل ، ڤ ُهَرْيَرةَ 
ِ
  َفَلَمَر َلُف َرُسقُل ، َضاَفُف َضْقٌػ َوُهَق َكافِرٌ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

َفَشِرَبُف َحتَّك َشِرَب ، ُثؿَّ ُأْخَرى، َفَشِرَبفُ ، ُثؿَّ ُأْخَرى، ِحاَلَبَفا َفَشِرَب ، َفُحؾَِبْت ، بَِشاةٍ 

  َفَلَمَر َلُف َرُسقُل ، َفَلْسَؾؿَ ، ُثؿَّ إِكَُّف َأْصَبَح ، ِحاَلَب َسْبِع ِشَقاهٍ 
ِ
َفَشِرَب ، بَِشاةٍ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل
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َفا، ُثؿَّ َأَمَر بُِلْخَرى، ِحاَلَبَفا   َفَؼاَل َرُسقُل ، َفَؾْؿ َيْسَتتِؿَّ
ِ
ـُ َيْشَرُب فِل »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل اْلُؿْمِم

 .(3773أخرجف مسؾؿ )، «َسْبَعِة َأْمَعاءٍ  َواْلَؽافُِر َيْشَرُب فِل، ِمًعك َواِحدٍ 

إَذا َأَكَؾ َأَحُدُكْؿ َصَعاًما َفًل َيْؿَسْح َيَدُه َحتَّك »: لفذا الحديث: لعؼ إصابع - 5

َأْو ، بـػسف :َيْؾَعَؼَفا، ڤ( طـ ابـ طباس 3131أخرجف مسؾؿ )، «ُيْؾِعَؼَفاَأْو ، َيْؾَعَؼَفا

 .مؿـ ٓ يتؼزز مـ ذلؽ، كطػؾف أو زوجف أو خادمف، غقره: ُيْؾِعَؼَفا

ْحَػةَ »: ملسو هيلع هللا ىلص لؼقل الـبل: لعؼ الصحػة - 6 َٓ ، َوْلَقْسُؾْت َأَحُدُكُؿ الصَّ ُؽْؿ  َفنِكَّ

 .(137أخرجف مسؾؿ )، «اْلَبَرَكةُ َتْدُروَن فِل َأيِّ َصَعاِمُؽُؿ 

ويؾتحؼ بف إكؾ قائًؿا إٓ ، لؿا روي مـ الشرب قائًؿا: إكؾ جالًسا - 7

ـْ َأَكسٍ . لحاجة  ، ڤ فَع
ِّ

ـِ الـَّبِل ُجُؾ َقائًِؿا ملسو هيلع هللا ىلص َط َقاَل . َأكَُّف َكَفك َأْن َيْشَرَب الرَّ

َْكُؾ؟ َفَؼاَل : َفُؼْؾـَا: َقَتاَدةُ  ْٕ  .(1)«َأْخَبُث »َأْو . «َذاَك َأَشرُّ »: َفا

أخرجف ، «َٓ آُكُؾ ُمتَّـؽًِئا»: قال، ملسو هيلع هللا ىلص ٕن الـبل: طدم إكؾ متؽًئا - 8

 .ٕن إكؾ متؽًئا صريؼة الؿتؽربيـ؛ ڤ( طـ أبل جحقػة 4311البخاري )

ـِ َمالٍِؽ  لحديث َأَكسِ : الحؿد - 9   َقاَل َرُسقُل : َقاَل ، ڤ ْب
ِ
: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـِ اْلَعبْدِ اهَّللَ َلَقْرَضك  إِنَّ » َْكَؾَة َفَقْحَؿَدُه َطَؾْقَفا َأْن َيْلُكَؾ  َط ْٕ ْرَبَة ، ا َأْو َيْشَرَب الشَّ

 .(3735أخرجف مسؾؿ )، «َفَقْحَؿَدُه َطَؾْقَفا

ـْ َجابِرٍ : أكؾ الؾؼؿة الساقطة - 11  : َقاَل ، ڤ َط
َّ

: َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلص َسِؿْعُت الـَّبِل

ْقَطاَن َيْحُضُر َأَحَدُكْؿ » ـْ َشْلكِفِ إِنَّ الشَّ ، َحتَّك َيْحُضَرُه ِطـَْد َصَعاِمفِ ، ِطـَْد ُكؾِّ َشْلٍء ِم

ْؼَؿةُ  ـْ َأَحِدُكُؿ الؾُّ ـْ َأًذى َفْؾُقِؿطْ  َفنَِذا َسَؼَطْت ِم َٓ َيَدْطَفا ، ُثؿَّ لَِقْلُكْؾَفا، َما َكاَن بَِفا ِم َو

ْقَطانِ   .(3733) أخرجف مسؾؿ «لِؾشَّ

                                                                                       

 (.3735صحقحف ) أخرجف مسؾؿ يف (1)
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  َما َطاَب َرُسقُل »: َقاَل ، ڤ َأبِل ُهَرْيَرةَ لحديث : طدم ذم الطعام - 11
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 .(3775أخرجف مسؾؿ )« َوإِْن َكِرَهُف َتَرَكفُ ، َكاَن إَِذا اْشَتَفك َشقًْئا َأَكَؾفُ ؛ َصَعاًما َقطُّ 

، ڤ لحديث حذيػة: طدم إكؾ والشرب يف إكاء الذهب والػضة - 12

َفا َلـُفْؿ ، َوَٓ َتْلُكُؾقا فِل ِصَحافَِفا»: قال، ملسو هيلع هللا ىلص أن الـبل، ڤ وجاء طـ أم سؾؿة َفنِكَّ

ْكَقا َوَلـَا فِل أِخَرةِ   .(4537أخرجف البخاري )، «فِل الدُّ

 : طدم أكؾف حاًرا - 13
َّ

؛ «الطَّعاِم الحارِّ حتَّك يرُبدَ  هنَك طـ»: ملسو هيلع هللا ىلص ٕنَّ الـَّبل

 .وكؾؿا ذهبت حرارتف كان أبرك، ٕن يف ذلؽ ذهاب لربكتف

ـْ  ْتُف َشْقًئا َحتَّك َيْذَهَب ، ڤ بِـِْت َأبِل َبْؽرٍ  َأْسَؿاءَ فَع َأكََّفا َكاَكْت إَِذا َثَرَدْت َغطَّ

  إِكِّل َسِؿْعُت َرُسقَل : ُثؿَّ َتُؼقُل ، َفْقُرهُ 
ِ
ُف َأْطَظُؿ لِْؾَبَرَكةِ »: َيُؼقُل ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل أخرجف . «إِكَّ

 .ويحسـف الشقخ إلباين ، (3711« )ســف»والدارمل يف ، (37141أحؿد )
وصقرة الؼران أن يلخذ تؿرتقـ : طدم الؼران فؿا ٓ يجقز فقف الؼران - 14

 .وهق يلكؾ مع آخر بغقر إذكف

ـْ َجَبَؾَة قال؛ كالؼران بقـ الزبقب أو التؿر أو العـب ُكـَّا بِاْلَؿِديـَِة فِل »: َفَع

بَْقِر َيْرُزُقـَا التَّْؿرَ ، َفَلَصابَـَا َسـَةٌ ، بَْعِض َأْهِؾ اْلِعَراِق  ـُ الزُّ ـُ ُطَؿرَ ، َفَؽاَن اْب  ڤ َفَؽاَن اْب

  إِنَّ َرُسقَل : بِـَا َفَقُؼقُل  َيُؿرُّ 
ِ
ْقَرانِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ـِ اإْلِ ُجُؾ مِـُْؽْؿ ، َكَفك َط َّٓ َأْن َيْسَتْلِذَن الرَّ إِ

 .متػؼ طؾقف، (1)«َأَخاهُ 

؛ لؿا يف ذلؽ مـ الـظر: إجاكبطدم أكؾ الـساء إجاكب مع الرجال  - 15

والـساء إلك ، قد هنك طـ كظر الرجال إلك الـساء واهلل ، ولؿا يف ذلؽ مـ الؿس

 ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿: الرجال
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           ﯁ ﯀ ﮿

 ۆۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ      

 .[31 - 37 : الـقر] ﴾مئ حئ جئ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ

ـْ َحِديدٍ »: ملسو هيلع هللا ىلص وقال الـبل ـَ فِل َرأِْس أََحِدُكْؿ بِِؿْخقٍَط ِم َْن ُيطَْع ـْ أَْن : َٕ َخقٌْر لَُف ِم

َٓ َتِحؾُّ لَفُ   .ڤبـ يسار  ( طـ معؼؾ517« )الؽبقر»أخرجف الطرباين يف ، «َيَؿسَّ اْمَرأًَة 

 .أي يلكؾ الؾحؿة ثؿ يلكؾ ما حقل العظؿ، كان يتعرق ملسو هيلع هللا ىلص فنن الـبل: التعرق - 16

ـِ َكْعِب : إكؾ بثًلث أصابع - 17 ـِ اْب ـِ َمالٍِؽ  فَع ـْ َأبِقفِ ، ْب َكاَن : َقاَل ، َط

  َرُسقُل 
ِ
 .أخرجف مسؾؿ، (1)«َيْؿَسَحَفاَوَيْؾَعُؼ َيَدُه َقبَْؾ َأْن ، َيلُْكُؾ بَِثًَلِث َأَصابِعَ » ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـْ ُبَشْقرِ : الؿضؿضة بعد الطعام - 18 ـِ َيَسارٍ  فَع َأنَّ  - َبـِل َحاِرَثةَ  َمْقَلك - ْب

ـَ الـُّْعَؿاِن  ُسَقْيدَ    َأكَُّف َخَرَج َمَع َرُسقلِ »: َأْخَبَرهُ ، ڤْب
ِ
َحتَّك إَِذا ، َطاَم َخْقَبرَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 
َ

ْفَباِء َوِهل َّٓ ، َأْدَكك َخْقَبَر َفَصؾَّك اْلَعْصرَ َكاُكقا بِالصَّ َْزَواِد َفَؾْؿ ُيْمَت إِ ْٕ ُثؿَّ َدَطا بِا

ِقيِؼ  َي ، بِالسَّ   َفَلَكَؾ َرُسقُل ، َفَلَمَر بِِف َفُثرِّ
ِ
َوَأَكْؾـَا ُثؿَّ َقاَم إَِلك اْلَؿْغِرِب  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

لْ ، َفَؿْضَؿَض َوَمْضَؿْضـَا  .(2)«ُثؿَّ َصؾَّك َوَلْؿ َيَتَقضَّ

ـْ َجابِرِ : مسح القد بعد الطعام - 19 ـِ َطْبدِ  فَع   ْب
ِ
ـِ »: ڤ اهلل َأكَُّف َسَلَلُف َط
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ِت الـَّارُ  ا َمسَّ  ، َٓ : َفَؼاَل . اْلُقُضقِء مِؿَّ
ِّ

ـَ  ملسو هيلع هللا ىلص َقْد ُكـَّا َزَماَن الـَّبِل
َٓ َكِجُد مِْثَؾ َذلَِؽ مِ

َّٓ َقؾِقاًل  ـُ َوَجْدَكاهُ ، الطََّعاِم إِ ـَا َوَسَقاِطَدَكا ، َفنَِذا َكْح َّٓ َأُكػَّ ـْ َلـَا َمـَاِديُؾ إِ َلْؿ َيُؽ

لُ ، َوَأْقَداَمـَا َٓ َكَتَقضَّ  .(4547أخرجف البخاري ). «ُثؿَّ ُكَصؾِّل َو

ـِ َطبَّاسٍ : الـفل طـ الـػخ يف الطعام - 21 ـِ اْب َكَفك »: َقاَل ، ڤ فَع

  َرُسقُل 
ِ
ـِ الـَّْػِخ فِل الطََّعاِم  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َراِب َط  .(3117أخرجف أحؿد ). «َوالشَّ

ـِ َطبَّاسٍ : الـفل طـ إكؾ مـ أطؾك الصحػة - 21 ـِ اْب  ، ڤ فَع
ِّ

ـِ الـَّبِل  ملسو هيلع هللا ىلص َط

ْحَػةِ »: َقاَل  ـْ َأْطَؾك الصَّ ـْ ، إَِذا َأَكَؾ َأَحُدُكْؿ َصَعاًما َفًَل َيْلُكْؾ ِم ـْ لَِقْلُكْؾ ِم
َوَلؽِ

ـْ َأْطًَلَهاَفنِنَّ اْلَبَرَكَة : َأْسَػِؾَفا  7. (3773أخرجف أبق داود )، «َتـِْزُل ِم

  فعـ َطبْدُ : إكؾ جاثقًا إذا ازدحؿقا - 22
ِ
ـُ بُْسرٍ  اهلل  : َقاَل ، ڤ ْب

ِّ
 ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن لِؾـَّبِل

اءُ : َقْصَعٌة ُيَؼاُل َلَفا َحك ، َيْحِؿُؾَفا َأْرَبَعُة ِرَجالٍ ، اْلَغرَّ ا َأْضَحْقا َوَسَجُدوا الضُّ  َفَؾؿَّ
َ

ُأتِل

قا َطَؾْقَفا - َوَقْد ُثِرَد فِقَفا: َيْعـِل - بِتِْؾَؽ اْلَؼْصَعةِ  ا َكُثُروا َجَثا َرُسقُل ، َفاْلَتػُّ   َفَؾؿَّ
ِ
 اهلل

 ، ملسو هيلع هللا ىلص
ٌّ

 : َفَؼاَل َأْطَرابِل
ُّ

، اهَّللَ َجَعَؾـِل َطْبًدا َكرِيًؿا إِنَّ »: ملسو هيلع هللا ىلص َما َهِذِه اْلِجْؾَسُة؟ َقاَل الـَّبِل

  ُثؿَّ َقاَل َرُسقُل . «َجبَّاًرا َطـِقًدا َوَلْؿ َيْجَعْؾـِل
ِ
ـْ َحَقاَلْقَفا َوَدُطقا »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ُكُؾقا ِم

 .(3773أخرجف أبق داود )، «ِذْرَوَتَفا ُيَباَرْك فِقَفا

ـْ َأَكسِ : البدء بالطعام قبؾ الصًلة لؿـ احتاجف - 23 ـِ َمالٍِؽ  فَع َأنَّ ، ڤ ْب

  َرُسقَل 
ِ
َٓ إَِذا »: َقاَل ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َم اْلَعَشاُء َفاْبَدُءوا بِِف َقْبَؾ َأْن ُتَصؾُّقا َصًَلَة اْلَؿْغِرِب َو ُقدِّ

ـْ َطَشائُِؽؿْ   .متػؼ طؾقف. (1)«َتْعَجُؾقا َط

ـْ َطْبدِ : الدطاء لؿـ أكؾت طـده - 24   َط
ِ
ـِ بُْسرٍ  اهلل   َرُسقُل  َكَزَل : َقاَل ، ڤ ْب

ِ
 اهلل

ْبـَا : َقاَل ، َطَؾك َأبِل ملسو هيلع هللا ىلص  بَِتْؿرٍ ، َفَلَكَؾ مِـَْفا، إَِلْقِف َصَعاًما َوَوْصَبةً َفَؼرَّ
َ

َفَؽاَن ، ُثؿَّ ُأتِل
                                                                                       

 (.447(، ومسؾؿ يف صحقحف )773أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)



             

 345 األطعمة كتاب
 

ـَ إِْصَبَعْقفِ ، َيْلُكُؾفُ  بَّاَبَة َواْلُقْسَطك، َوُيْؾِؼل الـََّقى َبْق ُهَق : َقاَل ُشْعَبةُ  - َوَيْجَؿُع السَّ

ـَ  َوُهَق فِقِف إِْن َشاءَ ، َضـِّل ـِ  اهلُل إِْلَؼاُء الـََّقى َبْق ْصَبَعْق  بَِشَراٍب  - اإْلِ
َ

، َفَشِرَبفُ ، ُثؿَّ ُأتِل

ـْ َيِؿقـِفِ  : َفَؼاَل ، اهلَل َلـَا اْدعُ : َوَأَخَذ بِؾَِجاِم َدابَّتِفِ ، َفَؼاَل َأبِل: َقاَل ، ُثؿَّ كَاَوَلُف الَِّذي َط

 .(3753أخرجف مسؾؿ ). «َواْرَحْؿُفؿْ ، َواْغِػْر َلُفؿْ ، الؾَُّفؿَّ َباِرْك َلُفْؿ فِل َما َرَزْقَتُفؿْ »

 .بـ بسر السابؼ اهلل لحديث طبد: الـفل طـ رد الـقى يف إكاء التؿر - 25

أما قبؾ الطعام فؾؿ يثبت يف الغسؾ شلء مـ : الغسؾ بعد الطعام -26

ـِ َطبَّاسٍ ، بؾ ثبت خالفف، إدلة ـِ اْب َز َرُسقُل : َقاَل ، ڤ فَع   َتَبرَّ
ِ
، لَِحاَجتِفِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 بَِطَعامٍ 
َ

 .(3354أخرجف أحؿد )، َوَلْؿ َيَؿسَّ َماءً ، َفَلَكَؾفُ ، ُثؿَّ ُأتِل

طـد الـسائل يف ، ڤ وأما الغسؾ بعد الطعام فؼد ثبت حديث أبل هريرة

 : َقاَل ، (17777« )الؽربى»
َّ

ـْ َأْهِؾ ُقَباٍء الـَّبِل
َْكَصاِر مِ ْٕ ـَ ا

، ملسو هيلع هللا ىلص َدَطا َرُجٌؾ مِ

ا َصِعَؿ َوَغَسَؾ َيَدهُ ، ا َمَعفُ َفاْكَطَؾْؼـَ  ِف الَِّذي ُيْطِعُؿ »: َأْو َيَدْيِف َطَؾْقـَا َقاَل ، َفَؾؿَّ اْلَحْؿُد لِؾَّ

َٓ ُيْطَعؿُ  َـّ َطَؾْقـَا َفَفَداَكا َوَأْصَعَؿـَا َوَسَؼاَكا، َو ـٍ َأْبًَلَكا، َم ِف ، َوُكؾَّ َبًَلٍء َحَس اْلَحْؿُد لِؾَّ

َٓ ، َغقَْر ُمَقدَّعٍ  َٓ َمْؽُػقرٍ َو َٓ ُمْستَْغـًك َطـْفُ ، ُمَؽاَفٍئ َو ـَ ، َو ِف الَِّذي َأْصَعَؿ ِم الَْحْؿُد لِؾَّ

َراِب ، الطََّعامِ  ـَ الشَّ ـَ اْلُعْرِي ، َوَسَؼك ِم ًَللَةِ ، َوَكَسا ِم ـَ الضَّ ـَ ، َوَهَدى ِم َر ِم َوبَصَّ

ـْ َخْؾِؼِف َتْػِضقًًل ، الَْعَؿك َؾ َطَؾك َكثِقرٍ ِم ـَ ، َوَفضَّ ِف َربِّ اْلَعالَِؿق  .واهلل الؿقفؼ، «الَْحْؿُد لِؾَّ
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 درباب ايصٝد

 

 د«،...أفٓأنٌ يف آْٝتِٗ، إْا بأزض قّٛ أٌٖ نتاب»: رحدٜح

ِٝٔد]  [َباُب ايصَّ

ـْ َأبِل َثْعَؾَبَة اْلُخَشـِلِّ  - 392   َأَتْقُت َرُسقَل »: َقاَل  ڤ)َط
ِ
َيا : َفُؼْؾُت  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

  َرُسقَل 
ِ
ا بَِلْرِض َقْقٍم َأْهِؾ كَِتاٍب ، اهَّلل ، َأَفـَْلُكُؾ فِل آكَِقتِِفْؿ؟ َوفِل َأْرِض َصْقدٍ ، إكَّ

: َفَؿا َيْصُؾُح لِل؟ َقاَل ، َوبَِؽْؾبِل اْلُؿَعؾَّؿِ ، َأِصقُد بَِؼْقِسل َوبَِؽْؾبِل الَِّذي َلْقَس بُِؿَعؾَّؿٍ 

ا َما َذَكْرَت  ـْ آكَِقِة َأهْ  - َأمَّ ، َفنِْن َوَجْدُتْؿ َغْقَرَها َفًل َتْلُكُؾقا فِقَفا: - ِؾ اْلؽَِتاِب َيْعـِل ِم

  َفَذَكْرَت اْسؿَ ، َوَما ِصْدَت بَِؼْقِسَؽ . َوُكُؾقا فِقَفا، َوإِْن َلْؿ َتِجُدوا َفاْغِسُؾقَها
ِ
اهَّلل

 َطؾَ  َفَذَكْرَت اْسؿَ ، َوَما ِصْدَت بَِؽْؾبَِؽ اْلُؿَعؾَّؿِ ، َطَؾْقِف َفُؽْؾ 
ِ
َوَما ِصْدَت ، ْقِف َفُؽْؾ اهَّلل

ِؿ َفَلْدَرْكَت َذَكاَتُف َفُؽْؾ   .((1)«بَِؽْؾبَِؽ َغْقرِ اْلُؿَعؾَّ

امِ  - 393 ـْ َهؿَّ ـْ َطِديِّ  )َط ـِ الَْحاِرِث َط ـِ َحاتٍِؿ َقاَل  ْب   ُقْؾُت َيا َرُسقَل »: ْب
ِ
إكِّل : اهَّلل

ـَ َطَؾلَّ ، ُأْرِسُؾ اْلؽًِلَب الُْؿَعؾََّؿةَ  ؟ َفَؼاَل  َوَأْذُكُر اْسؿَ ، َفقُْؿِسْؽ
ِ
إَذا َأْرَسْؾَت َكْؾَبَؽ : اهَّلل

  الُْؿَعؾََّؿ َوَذَكْرَت اْسؿَ 
ِ
؟ َقاَل : ُقْؾُت ، َفُؽْؾ َما َأْمَسَؽ َطَؾقَْؽ ، اهَّلل ـَ ـَ : َوإِْن َقَتْؾ ، َوإِْن َقَتْؾ

قَْد َفنِكِّل َأْرِمل بِالِْؿعْ : ُقْؾُت ، َما َلْؿ َيْشَرْكَفا َكْؾٌب َلْقَس ِمـَْفا َفُلِصقُب؟ ، َراِض الصَّ

                                                                                       

 (.1137(، ومسؾؿ يف صحقحف )4571أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)
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 .((1)«َفُؽْؾُف َوإِْن َأَصاَبُف بَِعْرِضِف َفًل َتلُْكْؾفُ ، إَذا َرَمْقَت بِالِْؿْعَراِض َفَخَزَق : َفَؼاَل 

ـْ َطِديٍّ َكْحُقهُ  - 394 ْعبِلِّ َط َفنِْن َأَكَؾ ، إَّٓ َأْن َيْلُكَؾ اْلَؽْؾُب »: َوفِقفِ ، )َوَحِديُث الشَّ

َؿا َأْمَسَؽ َطَؾك َكْػِسفِ ، َفًل َتْلُكْؾ  ـْ ، َفنِكِّل َأَخاُف َأْن َيُؽقَن إكَّ َوإِْن َخاَلَطَفا كًِلٌب ِم

ْقَت َطَؾك َكْؾبَِؽ ، َغْقرَِها َفًل َتْلُكْؾ  َؿا َسؿَّ  .(2)«َوَلْؿ ُتَسؿِّ َطَؾك َغْقرِهِ ، َفنِكَّ

 َطَؾْقفِ  إَذا َأْرَسْؾَت َكْؾَبَؽ الُْؿَؽؾََّب َفاْذُكْر اْسؿَ »: َوفِقفِ 
ِ
َفنِْن َأْمَسَؽ َطَؾْقَؽ َفلَْدَرْكتَُف ، اهَّلل

 .«َفنِنَّ َأْخَذ الَْؽْؾِب َذَكاُتفُ ، َوإِْن َأْدَرْكَتُف َقْد َقتََؾ َولَْؿ َيلُْكْؾ ِمـُْف َفُؽْؾفُ ، َحقًّا َفاْذبَْحفُ 

 َطَؾْقفِ  إَذا َرَمْقَت بَِسْفِؿَؽ َفاْذُكْر اْسؿَ »: َوفِقِف َأْيًضا
ِ
 ،«اهَّلل

ِـ »: َوفِقفِ   .«َوإِْن َغاَب َطـَْؽ َيْقًما َأْو َيْقَمْق

ـِ َوالثًَّلَثَة َفَؾْؿ َتِجْد فِقِف إَّٓ َأَثَر َسْفِؿَؽ َفُؽْؾ إْن ِشْئَت »: َوفِل ِرَواَيةٍ  َفنِْن ، اْلَقْقَمْق

 .«(َأْو َسْفُؿَؽ ، َقَتَؾفُ اْلَؿاُء : َفنِكََّؽ ٓ َتْدِري، َوَجْدَتُف َغرِيًؼا فِل اْلَؿاِء َفًل َتْلُكْؾ 

l: 

 .لبقان أحؽام الصقد: ساق املصيف رمحُ تعاىل ٍذِ األحادٓث

وهل ، وقد تضؿـت هذه إحاديث أغؾب أحؽام الصقد طؾك ما يليت بقاكف

 .العؿدة يف هذا الباب

 :األصٌ يف إباح١ ايصٝد ايهتاب ٚايط١ٓ ٚاإلمجاع 

پپ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴿:  اهلل فؼقل: أما الؽتاب

ٴۇ ۋ ﴿: وققلف سبحاكف، [17: الؿائدة] ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ

 .[3: الؿائدة] ﴾ۋۅ
                                                                                       

 (.1131(، ومسؾؿ يف صحقحف )4577أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)

 (.1131(، ومسؾؿ يف صحقحف )174أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)
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گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ﴿: وقال سبحاكف

﮵   ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ﮲﮳ ﮴

 .[5: الؿائدة] ﴾﮶ ﮷

الذي  - وحديث طدي ابـ حاتؿ، ذكر حديث أبل ثعؾبة الخشـل: وأما السـة

 .- تؼدم ذكرهؿا

 هـا. وأجؿع أهؾ العؾؿ طؾك إباحة آصطقاد وإكؾ مـ الصقد: قال

 :ٚصٝد ايرب حساّ يف حايني، ٚصٝد ايبخس حالٍ يف احلٌ ٚاالحساّ 

 .أن يؽقن يف الحرم: إولك

 .أن يؽقن يف اإلحرام سقاء كان داخؾ الحرم أو خارجف: الثاين

:  اهلل مـ ققلطؾك ما تؼدم معـا يف أول الؽتاب : وإصؾ يف الصقد اإلباحة

 .[13: الجاثقة] ﴾يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت ختمت﴿

 :إٓ أن العؾؿاء اختؾػقا يف هذه الؿسللة إلك ثالثة مذاهب

 .واإلباحة فرطف الؿرتب طؾقف، أن إصؾ يف الصقد التحريؿ: إول

 .والتحريؿ فرطف الؿرتب طؾقف، أن إصؾ يف الصقد اإلباحة: الثاين

ما أصؾف الشرع بتبقان حؽؿف وإيضاح الدلقؾ  ٓ أصؾ يف شلء إٓ: الثالث

 .مـ أحؽام الؼرآن إلبـ العربل. اهـ. أو كراهة، أو كدب، أو تحريؿ، طؾقف مـ حؾ

، والتحريؿ فرطف، أن إصؾ يف الصقد اإلباحة، والصحقح الؼقل الثاين

 .والصقد يف الحرم، فقحرم صقد الؿحرم

ٱ ٻ ٻ ﴿:  اهلل لؼقل؛ وأما صقد البحر فؽؾف حالل حقفا ومقتفا

 .[17: الؿائدة] ﴾ٻ ٻ پ پ
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 َتَعاَلك َباُب َقْقلِ »: قال اإلمام البخاري رحؿف تعالك يف صحقح
ِ
ٱ ﴿: اهلل

 .«[17: الؿائدة] ﴾ٻ ٻ ٻ

 .«َما َرَمك بِفِ :  ﴾ٻ﴿، َصْقُدُه َما اْصطِقدَ »: َوَقاَل ُطَؿرُ 

 .«الطَّافِل َحالٌَل »: َوَقاَل َأُبق َبْؽرٍ 

ـُ  َّٓ َما َقِذْرَت مِـَْفا، َصَعاُمُف َمْقَتُتفُ »: َطبَّاسٍ  َوَقاَل اْب َٓ َتْلُكُؾُف الَقُفقدُ ، إِ يُّ  ، َوالِجرِّ

ـُ َكْلُكُؾفُ   .(1)«َوَكْح

 الطَُّفقرُ  ُهقَ »: طـ البحر قال ملسو هيلع هللا ىلص لؿا سئؾ الـبل: ڤ ولحديث أبل هريرة

 رضقان - مـ الصحابةوصح طـ جؿع . أخرجف الـسائل، (2)«الَْحًَلُل َمقْتَتُفُ ، َماُؤهُ 

 .- اهلل طؾقفؿ

فؽؾ ما يف البحر سقاًء ما يسؿك بعروسة ، وكالم الشافعل هق الصقاب

 .أو خـزير البحر، أو فرس، أو كؾب، أو إكسان البحر، البحر

 :ٚيف ٖرٙ األحادٜح َٔ األحهاّ اييت ذنست إٔ ايصٝد ٜكع بأَٛز 

سقاًء كان مـ الؽالب ، بـابف أو مخؾبف وهق ما يصقد، بلحد الجقارح - ١

 .وما يف بابف، أو مـ الشاهقـ والصؼر، الؿعؾؿة وكحقها

 .كالسفام وما يرمك بف كسالح الصقد وغقره، بلحد أٓت - ٢

ٕكف سفؾ التذكقة وتجري ؛ وهذا ٓ إشؽال فقف، ما يؼبضف اإلكسان بقده - ٣
                                                                                       

 (.7/11أثار أخرجفا اإلمام البخاري يف صحقحف تعؾقًؼا ) (1)

(، 131( وابـ أبل شقبة )317(، وابـ ماجف )41(، والـسائل )71(، والرتمذي )13أخرجف أبق داود ) (2)

(، وقال يف صحقح أبل داود إم 1يف اإلرواء ) (، وصححف اإلمام إلباين 111وابـ خزيؿة )

(: إسـاده صحقح، وصححف البخاري والرتمذي والحاكؿ وابـ خزيؿة وابـ حبان وابـ الؿـذر 77)

 الحؼ والـقوي والذهبل وآخرون. والطحاوي والبغقي والخطابل وابـ مـدة والبقفؼل وطبد
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ـْ ، طؾقف أحؽام الذبائح ـِ َمالٍِؽ  َأَكسِ  كؿا يف الصحقحقـ َط ، َمَرْرَكا: َقاَل ، ْب

، َحتَّك َأْدَرْكُتَفا، َفَسَعْقُت : َقاَل ، َفَؾَغُبقا، بَِؿرِّ الظَّْفَراِن َفَسَعْقا َطَؾْقفِ  َفاْسَتـَْػْجـَا َأْرَكًبا

  َوَفِخَذْيَفا إَِلك َرُسقلِ ، َفَبَعَث بَِقِركَِفا، َفَلَتْقُت بَِفا َأَبا َصْؾَحَة َفَذَبَحَفا
ِ
َفَلَتْقُت ، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

  بَِفا َرُسقَل 
ِ
 .(1)«َفَؼبَِؾفُ ، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

 :ٜٚػرتط يف صٝد احلٝٛإ اجلازح غسّٚطا 

ُٜعًِ تعًُٝ٘ بأَٛز :األٍٚ   :إٔ تهٕٛ َع١ًُ ٚ

ومعـك ذلؽ أكف إذا أغراه ، أن يسترسؾ إذا أرسؾف صاحبف يف صؾب الصقد - 1

لؿجرد ما ، لطؾبفواكبعث ، أو إشالئف هاج لذلؽ، لصقاحف بف؛ صاحبف بالصقد

 .ويشعره بذلؽ يـطؾؼ طدًوا خؾػ الصقد، يمشر لف صاحبف أن هـاك صقد

ويؽقن ٕحد ، والزجر هـا معـاه الصقاح بالجارح، أن يـزجر إذا زجر - 2

 :إغراض

 .زيادة العدو - 3. كػف طـ العدو - 2. صؾب وققفف - 1

وإذا لؿ يؽـ ، فنذا قال لف تققػ أو أشر إلقف فتققػ يعرف أكف كؾب صقد

 .ولقس بؿعؾؿ، قاباًل لْلوامر فؾقس بؽؾب صقد

وهق ققل أبل ، فنن أكؾ مـف لؿ يبح، أكف ٓ يلكؾ مـ الصقد إذا أمسؽف - 3

وطـد الؿالؽقة أكف يباح ما ، ومذهب الشافعل، وأصح الروايتقـ طـ أحؿد، حـقػة

صحقح أكف وال، وهل الرواية الثاكقة طـ أحؿد، أكؾ مـف الجارح ولق أكؾ ٕجؾف

َوإِْن َأْدَرْكَتُف َقْد َقَتَؾ َوَلْؿ »: ملسو هيلع هللا ىلص لؼقل الـبل؛ إذا أكؾ مـف لؿ يبح لؿا تؼدم مـ إدلة

ـُْف َفًَل َتْطَعْؿ ِمـُْف َشْقًئا، َيْلُكْؾ َفُؽْؾ َفَؼْد َأْمَسَؽُف َطَؾْقَؽ  َؿا ، َفنِْن َوَجْدَتُف َقْد َأَكَؾ ِم َفنِكَّ
                                                                                       

 (.1143(، ومسؾؿ يف صحقحف )3473أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)
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 .(1)«َأْمَسَؽ َطَؾك َكْػِسفِ 

 
ِّ

َقاَل : َقاَل  واستدل مـ أجاز أكؾف برواية يف حديث َأبِل َثْعَؾَبَة اْلُخَشـِل

  َرُسقُل 
ِ
 َفُؽْؾ  إَِذا َأْرَسْؾَت َكْؾَبَؽ َوَذَكْرَت اْسؿَ »: فِل َصْقِد اْلَؽْؾِب  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ِ
َوإِْن ، اهَّلل

ْت َطَؾْقَؽ َيَداكَ ، َأَكَؾ ِمـْفُ   .أخرجف أبل داود، (2)«َوُكْؾ َما َردَّ

 :ٚاحلدٜح َسدٛح بأَسٜٔ 

لقس بالؼقي أققل بؾ : قال العجؾل، بـ طؿر إودي يف إسـاده داود: إول

 .قال الذهبل يف الؿقزان وهق حديث مـؽر، فقف كؽارة

، أن الحديث مخالػ لؿا يف الصحقحقـ مـ حديث طدي ابـ حاتؿ: الثاين

وهق مطؾؼ ، الزيادةلؿ تذكر هذه ، ثؿ إن حديث أبل ثعؾبة سقاقتف مـ الصحقحقـ

 .وترك صاحبا الصحقح يدل طؾك ضعػفا

وأطؾف ، طـ جده كحقه، طـ أبقف، بـ شعقب وأخرج أبق داود طـ طؿر

 .البقفؼل يف الؽربى

ہ ﴿:  اهلل قال، بـ حاتؿ هق الؿقافؼ لؾؼرآن والؼقل بحديث طدي

بؿعـك أن الجارح إذا أكؾ مـ الصقد لؿ يؿسؽف  [5: الؿائدة] ﴾ہ ھ ھ

 .وإكؿا أمسؽف لـػسف، طؾقـا

، هؾ أمسؽ لـػسف أم لصاحبف، والجارح إذا أكؾ مـ الصقد وقع الشؽ
                                                                                       

 (.1131(، ومسؾؿ يف صحقحف )4577أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)

(، وقال إلباين فقف: إسـاده ضعقػ، 513(، وهق يف ضعقػ أبل داود إم )3143أخرجف أبق داود ) (2)

. وضعػف «اكػرد هبذا الحديث، وهق مـؽر»ل: بـ طؿرو فقف ضعػ مـ قبؾ حػظف. وقال الذهب ومـؽر؛ داود

ـِ  . قؾت: بؾ فقفؿا مـ حديث طِديِّ «؛ ولقس فقف ذكر إكؾ«الصحقحقـ»إن صح. وهق يف »البقفؼل بؼقلف:  ب

 (.3431برقؿ )« الصحقح». وهق يف «... فنن أكؾ مـف؛ فال تلكؾ، فنكف إكؿا أمسؽ طؾك كػسف»حاتؿ: 
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 .- مع زيادات «إصعؿة» أفاده الػقزان يف كتاب - فحرم الصقد لذلؽ

 :َٚٓع بعضِٗ ايصٝد بايهًب األضٛد 

َبْقرِ  بحديث، واستدلقا بعدم صقده ـَ  َجابِرَ  َأكَُّف َسِؿعَ ، َأُبل الزُّ   َطْبدِ ْب
ِ
 ڤ، اهلل

  َأَمَرَكا َرُسقُل : َيُؼقُل 
ِ
ـَ اْلَباِدَيِة بَِؽْؾبَِفا، بَِؼْتِؾ اْلؽاَِلِب  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

، َحتَّك إِنَّ اْلَؿْرَأَة َتْؼَدُم مِ

 ، َفـَْؼُتُؾفُ 
ُّ

ـْ َقْتؾَِفا ملسو هيلع هللا ىلصُثؿَّ َكَفك الـَّبِل َْسَقدِ »: َوَقاَل ، َط ْٕ ـِ ِذي  اْلَبِفقؿِ  َطَؾْقُؽْؿ بِا : الـُّْؼَطَتْق

ُف َشْقَطانٌ   .أخرجف مسؾؿ .حقث أمر بؼتؾف، (1)«َفنِكَّ

 :قال الـقوي 

بـ حـبؾ وبعض أصحابـا يف أكف ٓ يجقز صقد الؽؾب  احتج بف أحؿد

وقال ، وإكؿا حؾ صقد الؽؾب، ٕكف شقطان؛ وٓ يحؾ إذا قتؾف، إسقد البفقؿ

ولقس ، إسقد كغقره يحؾ صقد الؽؾب: الشافعل ومالؽ وجؿاهقر العؾؿاء

ولفذا لق ولغ يف إكاء وغقره وجب غسؾف كؿا ، الؿراد بالحديث أخرجف طـ جـسف

 هـا. يغسؾ مـ ولقغ الؽؾب إبقض

:  اهلل لعؿقم ققل؛ والذي ذهب إلقف الـقوي هق الحؼ الذي ٓ معدل طـف
 .ولؿا دلت طؾقف إحاديث الصحقحة، [5: الؿائدة] ﴾ں ں ڻ ڻ ڻ﴿

ًٓ ولؿ يلكؾ، تؽرار ترك إكؾوهؾ يعترب  ففؾ يؽػل ، بحقث أكف صاد أو

 أم أكف لق أكؾ ولق بعد وقت يحرم الصقد؟، هذا

اإلشراف طؾك الـؽت »: ذهب الؿالؽقة كؿا كؼؾف الؼاضل طبدالقهاب يف

وٓ يؿـع أكؾ ، لقس مـ شرط التعؾقؿ أن يؿـع مـ إكؾ، «مسائؾ الخالف

ومـ أصحاب الشافعل مـ ، حـقػة والشافعل خالًفا ٕبل، الؽؾب مـ الصقد كؾف
                                                                                       

 (.1473أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (1)
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ہ ہ ھ ﴿ودلقؾـا ، وهذا ركقب، يركب ذلؽ يف البزاة وسائر الجقارح

 .[5: الؿائدة] ﴾ھ ھ ھ ے ےۓ

 .«َوإِْن َأَكَؾ مِـْفُ »: ويف حديث أبل ثعؾبة، ولؿ يػرق بقـ أن يلكؾ مـف أو لؿ يلكؾ

أكف إن أكؾ مـف فال وبعد أن رجحـا ، تؼدم الؽالم طؾك هذه الرواية: أققل

إن أكؾ مـف هؾ يؽػل أن ، فنكف قد اختؾػ العؾؿاء الؼائؾقـ بتحريؿ الصقد، يحؾ

 .يرتك مرة واحدة أو أكثر

ٕكف قد يرتك إكؾ ابتداء ؛ والذي يظفر واهلل أطؾؿ أن يرتك إكؾ مرة واحدة

 .ثؿ تتقق كػسف لجقع أو لغقر ذلؽ فال يمثر، بسبب التعؾقؿ

؛ والذي يظفر طدم التؽرار، إلك ترجقح تؽرار الرتك: قزانوذهب الشقخ الػ

وما حؾ ٓ تدخؾف ، وطؾؿـاه أكف صاد لصاحبف، ٕن الصقد قد حؾ بالرتك إول

 .واهلل أطؾؿ، الحرمة إٓ مـ وجف آخر

 :حهِ صٝد املستد 

 .ٕن ذبقحتف ٓ تمكؾ؛ اهلل طؾقف ولق ذكر اسؿ، وأما صقد الؿرتد فال يمكؾ

 :تسى ايتط١ُٝ ع٢ً ايصٝدحهِ َٔ  

لْللػاظ الؽثقرة التل ذكرت ؛ وأما مـ ترك التسؿقة طؾك الصقد فنكف ٓ يمكؾ

 فؽؾ وذَكر اسؿ»، يف الحديث
ِ
 .«اهَّلل فًل تلكؾ وإن لؿ يذكر اسؿ، اهَّلل

 :ٚإذا ز٢َ صّٝدا ؾأصاب غريٙ 

أو رمك سفؿ طؾك ، إذا أرسؾ كؾبف: القهاب يف اإلشراف قال الؼاضل طبد

ٕن الذكاة ؛ بعقـف فعؼر غقره لؿ يجز أكؾف خالًفا ٕبل حـقػة والشافعل صقد

 هـا. تحتاج الل كقة
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الصحقح التسؿقة طؾك اإلرسال ٓ طؾك : اهَّلل  قال أبق محؿد سدده

 .فنذا صح اإلرسال ٓ طربة بؿا يلخذه بعده، الؿرسؾ طؾقف

، يمكؾثؿ أصابت غقر ذلؽ الصقد ، اهلل وإذا رمقت بسفؿؽ وذكرت اسؿ

، ثؿ جاءه الجارح بصقد، وأما إذا رمك بسفؿف أو أرسؾ الجارح ولؿ يرى صقًدا

 .وهق الذي رجحف ابـ قدامة وغقره، فنكف ٓ يمكؾ طؾك الصحقح

فقشرتط فقف أن ٓ يلكؾ ، ويؾتحؼ بلكؾ الجقارح الؿعؾؿة أيًضا الطقر الؿعؾؿ

 .ويشرتط فقف ما تؼدم مـ إحؽام، مؿا يصقده

ـْ »: قْلُ صحابل مشفقر معروف بؽـقتف كان : «- ڤَأبِل َثْعَؾَبَة اْلُخَشـِلِّ َط

 .مؿـ بايع تحت الشجرة مات ساجًدا

 .ذلؽ غقر وققؾ ،جرهؿ وققؾ ،كاشؿ وققؾ ،كاشر بـ جرثقم وهق اسؿف يف واختؾػ

  َأَتْقُت َرُسقَل »: قْلُ
ِ
  َيا َرُسقَل : َفُؼْؾُت  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

ِ
لبقعة أو ، إما أكف لؾسمال: «اهَّلل

 .ثؿ كان السمال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل

 .سمال أهؾ العؾؿ فقؿا يشؽؾ: ّفُٔ

 .وما كاكقا طؾقف مـ القرع، - اهلل طؾقفؿ رضقان - حرص الصحابة: ّفُٔ

ا بَِلْرِض َقْقٍم َأْهِؾ كَِتاٍب »: قْلُ أي يفقد أو كصارى وكاكقا يف الشام أو : «إكَّ

 .قريب الشام وأهؾفا كصارى

 .أي هؾ كلكؾ يف آكقتفؿ: «فِل آكَِقتِِفْؿ؟ َأَفـَْلُكُؾ »: قْلُ

 .أو صب فقفا الخؿر، فربؿا صبخ فقفا الخـزير

 .وهذا السمال الثاين والؿراد هبا أرض ذات صقد: «َوفِل َأْرِض َصْقدٍ »: قْلُ

 :«َأِصقُد بَِؼْقِسل»: قْلُ

أي بالرمل وهل آلة مؼقسة طؾك كصػ دائرة يربط فقفا وتر وتقضع فقفا 
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 .ويرمك هباالسفام 

 .أي الؽؾب الذي لقس بؽؾب صقد: «َوبَِؽْؾبِل الَِّذي َلْقَس بُِؿَعؾَّؿٍ »: قْلُ

 .أي الؿعؾؿ لؾصقد ولفؿ صرق يف تعؾقؿفا: «َوبَِؽْؾبِل اْلُؿَعؾَّؿ»: قْلُ

 .أي ما يجقز وما يؿـع: «َفَؿا َيْصُؾُح لِل»: قْلُ

ا َما َذَكْرَت »: قْلُ ـْ آكَِقِة  - َأمَّ َفنِْن َوَجْدُتْؿ َغْقَرَها َفًل : - َأْهِؾ اْلؽَِتاِب َيْعـِل ِم

ٓ ، وهذا الحؽؿ إول الؿـع مـ إكؾ يف آكقتفؿ طؾك الؽراهة: «َتْلُكُؾقا فِقَفا

وأكؾ طـد القفقد مـ ، قد تقضل مـ مزادة امرأة مشركة ملسو هيلع هللا ىلص فنن الـبل، التحريؿ

 .بعض صحاففؿ

كاكت حديثة طفد بطبخ  ولؽـ إولك أن تغسؾ حتك يزال طـفا إثر إن

 .أو شرب خؿر، أو مقتة، خـزير

 .«َفنِْن َوَجْدُتْؿ َغْقَرَها َفًل َتْلُكُؾقا فِقَفا»: وتركفا طؾك القرع مـ ققلف

لؿا تؼدم مـ جقاز : «َوُكُؾقا فِقَفا، َوإِْن َلْؿ َتِجُدوا َفاْغِسُؾقَها»: قْلُ

 .استخدامفا ويؽقن الغسؾ إلزالة الـجس أو ما يف حؽؿف

 َطَؾْقِف َفُؽْؾ  َفَذَكْرَت اْسؿَ ، َوَما ِصْدَت ِبَؼْقِسَؽ »: قْلُ
ِ
 :«اهَّلل

أما إذا أصابف ، - بـ حاتؿ كؿا سقليت يف حديث طدي - بشرط أن يخزق

 .بعرضف ولؿ يخزق فنكؿا هق وققذ )أي مقتة ٓ يمكؾ(

يريد بالبـدق ، وما رمقتف بالبـدق ولؿ يخزق فنكف وققذ: قال الـقوي 

 .الؿشفقر طـدهؿ كقع مـ الـقى الصغقر الذي يضرب بف الحققان وٓ يخزق

 :- كؿا قال الشقكاين يف الدراري الؿضقئة - أما البـدق الذي فقف البارود

 .اهلل طؾقف وخزق فؽؾ فنذا ذكرت اسؿ، ففق يخزق وزيادة
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  َفَذَكْرَت اْسؿَ ، َوَما ِصْدَت بَِؽْؾبَِؽ اْلُؿَعؾَّؿِ »: قْلُ
ِ
سقليت يف : «َطَؾْقِف َفُؽْؾ اهَّلل

 .«ما لؿ يلكؾ»: حديث طدي ابـ حاتؿ ققد وهق ققلف

ِؿ َفَلْدَرْكَت َذَكاَتُف َفُؽْؾ »: قْلُ والحؽؿ يف : «َوَما ِصْدَت بَِؽْؾبَِؽ َغْقرِ اْلُؿَعؾَّ

 .حؾف لؾذكاة

 .فنكف مقتة، فنن لؿ ُتدرك ذكاتف

 :ًَدص حاالت ايسَٞ 

 :حآتلرمل الصقد بالسفؿ ثالث 

 .ففق حالل، إن خزق مع التسؿقة، الرمل - 1

 .ٕكف مقتف؛ إن لؿ يخزق ووجد مقًتا ففق حرام - 2

 .فنن ذكل مع التسؿقة ففق حالل، إن لؿ يخزق ووجد حًقا - 3

 :ًَدص يصٝد ايهًب املعًِ 

 .إذا أرسؾتف مع التسؿقة وأمسؽ ففق حالل - 1

 .لـػسفلعؾة صاده ، إذا أكؾ مـف ففق حرام - 2

إٓ يف حالة ، ٕكؽ إكؿا سؿقت طؾك كؾبؽ؛ إذا أشركفا غقرها ففق حرام - 3

، اهلل وأرسؾ صاحبؽ كؾبف وسؿك، اهلل إذا أرسؾت أكت كؾبؽ وسؿقت: واحدة

 .فنهنا حالل، ثؿ اشرتكت جؿقًعا يف الصقد

 :ًَدص ايصٝد بايهًب غري املعًِ 

 :ايهًب غري املعًِ ي٘ حايتإ 

 .وإن لؿ يلكؾ مـ الصقد، فال يلكؾإن قتؾ : إول

 .ولؿ يحؾ بالصقد، ٕن إكؿا حؾ بالذكاة؛ إن أدركت ذكاتف يمكؾ: الثاكقة
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ـْ َطِديِّ »: قْلُ ـِ َحاتِؿٍ  َط اكف، كان مـ كصارى الشام: «ْب ، أسؾؿ هق وأختف سػَّ

 .وكان يضرب بلبقف الؿثؾ بالؽرم

  َيا َرُسقَل : ُقْؾُت »: قْلُ
ِ
َؿةَ إكِّل ، اهَّلل ـَ َطَؾلَّ ، ُأْرِسُؾ اْلؽًِلَب اْلُؿَعؾَّ ، َفُقْؿِسْؽ

؟ َوَأْذُكُر اْسؿَ 
ِ
 .بؿعـك أكف يسؿك حقـ يرسؾفا ولقس بعد صقدها: «اهَّلل

 :«إَذا َأْرَسْؾَت َكْؾَبَؽ اْلُؿَعؾَّؿَ »: قْلُ

ں ﴿: قال تعالك، أن يؽقن معؾًؿا: يف حؾ الصقد: هذا هق الشرط إول

 .[5: الؿائدة] ﴾ں ڻ ڻ

  َوَذَكْرَت اْسؿَ »: قْلُ
ِ
 .اهلل أي قؾت باسؿ: «اهَّلل

 .يف حؾف: هذا الشرط الثاين

 .أي أكف حالل وإمر لإلباحة: «َفُؽْؾ َما َأْمَسَؽ َطَؾْقَؽ »: قْلُ

؟ َقاَل : ُقْؾُت »: قْلُ ـَ ـَ : َوإِْن َقَتْؾ  :«َما َلْؿ َيْشَرْكَفا َكْؾٌب َلْقَس ِمـَْفا، َوإِْن َقَتْؾ

 .ٕكؽ ٓ تدري مـ قتؾف؛ كؾب لقس مـفا فال يجقز فنذا أشرك

ْقَد »: قْلُ  :«َفُلِصقُب؟، َفنِكِّل َأْرِمل بِاْلِؿْعَراِض الصَّ

 .بؽسر الؿقؿ وسؽقن العقـ سفؿ ٓ ريش لف: اْلِؿْعَراض

 :(5475قال الحافظ ابـ حجر رحؿف تعالك )

ـ ُدَريْد َوَتبعفُ  َوَقاَل » ـ ِسقَدهْ  ب  .َلفُ أَْربَُع ُقَذذٍ ِرَقاٍق َفنَِذا َرَمك بِِف اْطتََرَض َسْفٌؿ صَِقيٌؾ : ب

لُّ 
 .اْلِؿْعَراُض َكْصٌؾ َطِريٌض َلُف ثَِؼٌؾ َوَرَزاَكةٌ : َوَقاَل اْلَخطَّابِ

ك بِاْلُحَذاَفةِ : َوِققَؾ  ـِ َغؾِقُظ اْلَقَسِط َوُهَق اْلُؿَسؿَّ َرَفْق  .ُطقٌد َرقِقُؼ الطَّ

ٌد َرْأُسَفاَخَشَبٌة َثِؼقَؾٌة : َوِققَؾ  دُ ، آِخُرَها َطًصا ُمَحدَّ َٓ ُيَحدَّ  .َوَقْد 

َِخقَر الـََّقِويُّ  ْٕ ى َهَذا ا  .َتَبًعا لِِعَقاضٍ : َوَققَّ
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 .إِكَُّف اْلَؿْشُفقرُ : َوَقاَل اْلُؼْرُصبِلُّ 

ـِ  اِئُد بَِفا : َوَقاَل ابـ التِّق ْقَد اْلِؿْعَراُض َطًصا فِل َصَرفَِفا َحِديَدٌة َيْرمِل الصَّ الصَّ

ِه َفُفَق َوقِقذٌ   َفُقْمَكُؾ َوَما َأَصاَب بَِغْقِر َحدِّ
ٌّ

ِه َفُفَق َذِكل َقْقُلُف َوَما ، َفَؿا َأَصاَب بَِحدِّ

 هـا. «َأَصاَب بَِعْرِضِف َفُفَق َوقِقذٌ 

وحاصؾف أن السفؿ وما يف معـاه إذا : «إَذا َرَمْقَت بِاْلِؿْعَراِض َفَخَزَق »: قْلُ

 .بحده حؾ وكاكت ذكاتفأصاب الصقد 

 .ٕكف يخرج مـف الدم؛ أي إذا كػذ مـف السفؿ: «َفُؽْؾفُ »: قْلُ

 :«َوإِْن َأَصاَبُف بَِعْرِضِف َفًل َتْلُكْؾفُ »: قْلُ

  كؿا جاء مػسًرا يف رواية أخرى فنكف وققذ فال تلكؾ واهلل، أي ٕكف وققذ
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿قد حرم الؿقققذة 

 .[3: الؿائدة] ﴾ڀ ڀ

 .التل تؿقت بالخـؼ: َواْلُؿـَْخـَِؼةُ 

 .ولؿ يخرج مـفا دم، أو كحق ذلؽ، التل تؿقت بضرب كرة: َواْلَؿْقُققَذةُ 

ْعبِلِّ »: قْلُ  :«َوَحِديُث الشَّ

 .بـ شراحقؾ الفؿداين إمام وهق طامر

كان معؾًؿا أو غقر أي سقاًء : «َفنِْن َأَكَؾ َفًل َتْلُكْؾ ، إَّٓ َأْن َيْلُكَؾ اْلَؽْؾُب »: قْلُ

َؿا َأْمَسَؽ َطَؾك »: إذا أكؾ فال تلكؾ والعؾة ققلف، معؾؿ َفنِكِّل َأَخاُف َأْن َيُؽقَن إكَّ

 .أي لؿ يؽـ صقًدا، «َكْػِسفِ 

ـْ َغْقرَِها َفًل َتْلُكْؾ »: قْلُ ْقَت َطَؾك َكْؾبَِؽ ، َوإِْن َخاَلَطَفا كًِلٌب ِم َؿا َسؿَّ ، َفنِكَّ

أي إذا شاركتفا كالب لقست مـ كالبؽ وهذا دلقؾ طؾك : «َغْقرِهِ َوَلْؿ ُتَسؿِّ َطَؾك 

 :اشرتاط التسؿقة وٓ يجقز إكؾ إٓ يف حالتقـ
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 .إذا وجدت معفا كالًبا وأدركتفا حقة فذكقتفا: إولك

 .إذا كاكت الؽالب إخرى معؾؿة وأرسؾت طؾك التسؿقة: الثاكقة

 .أي الؿعؾؿ: «اْلُؿَؽؾََّب إَذا َأْرَسْؾَت َكْؾَبَؽ »: قْلُ

 .أي الذي يعؾؿ الؽالب طؾك الصقد [5: الؿائدة] ﴾ڻ﴿: اهلل تعالك لؼقل

 َطَؾْقفِ  َفاْذُكْر اْسؿَ »: قْلُ
ِ
 .اهلل تعالك حقـ اإلرسال أي سؿ: «اهَّلل

وسقليت  - والتسؿقة شرط يف جؿقع الصقد كؿا هل شرط يف جؿقع الذبائح

 .- اهلل إن شاء

ٕن الذبح ذكاتف طؾك هذا : «َأْمَسَؽ َطَؾْقَؽ َفَلْدَرْكَتُف َحقًّا َفاْذَبْحفُ َفنِْن »: قْلُ

 .وإٓ صار مقتة، الحال

: «َفنِنَّ َأْخَذ اْلَؽْؾِب َذَكاُتفُ ، َوإِْن َأْدَرْكَتُف َقْد َقَتَؾ َوَلْؿ َيْلُكْؾ ِمـُْف َفُؽْؾفُ »: قْلُ

بعباده ويؽقن أخذ الؽؾب ذكاة ما لؿ يلكؾ مـف فنن  اهلل  وهذا مـ رحؿة

 .أكؾ فال طؾك ما تؼدم

 :حهِ إذا قتٌ ايهًب ايصٝد بجكً٘ 

بحقث قتؾف ، إٓ أهنؿ اختؾػقا يف مسللة ما إذا طدا طؾقف الؽؾب وبرك طؾقف برًكا

 بـابف وٓ بسبعقتف؟ بثؼؾف ولؿ يؼتؾف

 .والذي يظفر أكف يؽقن حؽؿف حؽؿ القققذ

وإكؿا ، حتك يخرج مـف دم، بـابف أو ببطشف لؿ يؼتؾ الصقدفالؽؾب 

 .فؽان كضربة الؿعراض التل لؿ تخزق، بـػسف حتك قتؾف ضربف

 َطَؾْقفِ  إَذا َرَمْقَت بَِسْفِؿَؽ َفاْذُكْر اْسؿَ »: قْلُ
ِ
 :«اهَّلل

 .أكف يسؼط يف ماء: إٓ يف حال واحد وهل، فنذا أصاب فؽؾ
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ٕكؽ ٓ تدري هؾ ؛ حتك وإن خزق ٓ تلكؾفنذا رمقتف بسفؿ وسؼط يف ماء 

 .أم مات مـ الؿاء، مات مـ الرمقة

 :ْٚرنس ٖٓا حاالت ايسَٞ بايطِٗ 

 ففق حالل، اهلل طؾقف أن يخزق ويؼتؾ وقد سؿقت: إولك

 .ففق وققذه وهق حرام، أن ٓ يخزق ويؼتؾ: الثاكقة

ٓ تدري هؾ ٕكؽ ؛ ففق حرام، أن يخزق ولؽـ سؼط الصقد يف الؿاء: الثالثة

 .أم مات مـ الؿاء، مات مـ الرمقة

ـِ »: قْلُ  .بسبب هروبف: «َوإِْن َغاَب َطـَْؽ َيْقًما َأْو َيْقَمْق

 .ٕهنؿ كاكقا يرمقهنا وربؿا مشك الصقد

 :«َفَؾْؿ َتِجْد فِقِف إَّٓ َأَثَر َسْفِؿَؽ َفُؽْؾ إْن ِشْئَت »: قْلُ

 .ٕن بعض الـاس قد يتؼزز

 :«َسْفُؿَؽ  َأوْ  ،َقتََؾفُ  الَْؿاءُ  :َتْدِريٓ  َفنِكََّؽ  ،َتلُْكْؾ  َفًل الَْؿاءِ  فِل َغرِيًؼا َوَجْدَتفُ  َفنِنْ » :قْلُ

حتك ٓ يلكؾ ؛ هبذا تعؾؿ أن شلن الصقد مـ إمقر التل يـبغل أن يـتبف لفا

 .اإلكسان ما ٓ يحؾ

 :ًَٚدص ايػسح 

 :إَا إٔ ٜهٕٛ ايصٝد بسَٞ 

 .ففق حالل،  اهلل اسؿفنن خزق مع ذكر  - 1

 .ففق حالل، وإن لؿ يخزق وأدركتف حقًّا فذبحتف - 2

 .فحرام، وإن لؿ يخزق ووجدتف مّقًتا - 3

ٕكؽ ما تدري مـ ؛ فحرام، أو خزق ووجدتف يف الؿال، وإن لؿ يخزق - 4

 .الذي قتؾف
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 :ٚأَا صٝد ايهالب ؾخاالت٘ 

 .فاذبحف وكؾ، فنن أدركتف حقًّا، اهلل طؾقفا وسؿقت، إن كاكت الؽالب معؾؿة - 1

 .فؽؾ، وإن أدركتف مّقًتا ولؿ يلكؾ مـف - 2

 .فال تلكؾ، وقد أكؾ مـف، وإن أدركتف مّقًتا - 3

أو الؽالب ، وقد أشركف غقره مـ الؽالب الغقر معؾؿة، وإن أدركتف مّقًتا - 4

 .فنكؿا سؿقت طؾك كؾبؽ، فال تلكؾ، اهلل طؾقفا الؿعؾؿة التل لؿ يسؿك
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 أٚ ، َٔ اقت٢ٓ نًّبا إال نًب صٝد»: رحدٜح

 د«...فإْ٘ ٜٓكص َٔ أجسٙ نٌ ّٜٛ، َاغ١ٝ

 

ـْ َسالِؿِ  - 395 ـِ َطْبدِ  )َط   ْب
ِ
ـْ َأبِقِف  اهَّلل ـِ ُطَؿَر َط   َسِؿْعُت َرُسقَل : َقاَل  ڤْب

ِ
 اهَّلل

ـْ اْقَتـَك َكْؾًبا»: َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلص ـْ َأْجرِِه  - َأْو َماِشَقةٍ ، إَّٓ َكْؾَب َصْقدٍ  - َم ُف َيـُْؼُص ِم َفنِكَّ

َوَكاَن ، «َأْو َكْؾَب َحْرٍث »: َوَكاَن َأُبق ُهَرْيَرَة َيُؼقُل : َقاَل َسالِؿٌ ، (1)«ُكؾَّ َيْقٍم ِققَراَصانِ 

 .َصاِحَب َحْرٍث(

l: 

 .لبقان حؽؿ اقتـاء الؽؾب لغقر ما حاجة أباحفا الشرع: احلدٓث ساق املصيف 

  َأَمَرَكا َرُسقُل »، يف الصحقح ڤ وقد جاء يف حديث ابـ طؿر
ِ
بَِؼْتِؾ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـَ اْلَباِدَيِة بَِؽْؾبَِفا، اْلؽاَِلِب 
، أخرجف مسؾؿ، (2)«َفـَْؼُتُؾفُ ، َحتَّك إِنَّ اْلَؿْرَأَة َتْؼَدُم مِ

 .وأخرج البخاري كحقه

  ويف حديث َطْبدِ 
ِ
ٍؾ  اهلل ـِ ُمَغػَّ   َأَمَر رسقل»: قال ڤْب

ِ
بَِؼتِْؾ اْلؽاَِلِب ُثؿَّ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

قِْد َوَكْؾِب اْلَغـَِؿ وقال  ما َباُلُفْؿ َوَباُل اْلؽًَِلِب قال  َص يف َكْؾِب الصَّ إذا َولََغ ُثؿَّ َرخَّ

ُروُه الثَّاِمـََة يف التَُّراِب  اٍت َوَطػِّ َكاِء َفاْغِسُؾقُه َسبَْع َمرَّ  .أخرجف مسؾؿ، (3)«الَْؽْؾُب يف اإْلِ

  َأَمَرَكا رسقل»: قال ڤويف حديث جابر 
ِ
بَِؼْتِؾ اْلؽاَِلِب حتك إِنَّ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

                                                                                       

 (.1475(، ومسؾؿ يف صحقحف )4511أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)

 (.1477(، ومسؾؿ يف صحقحف )3333أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)

 (.317أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (3)
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َطَؾْقُؽْؿ : وقال، طـ َقْتؾَِفا ملسو هيلع هللا ىلصاْلَؿْرَأَة َتْؼَدُم مـ اْلَباِدَيِة بَِؽْؾبَِفا َفـَْؼُتُؾُف ُثؿَّ هنك الـبل 

ـِ فنكف َشْقَطانٌ  َْسَقِد اْلَبِفقِؿ ِذي الـُّْؼَطَتْق ْٕ  .أخرجف مسؾؿ، (1)«بِا

 .إمر بالؼتؾ يف بؼقة الؽالب وبؼل الحؽؿ يف إسقد مـفافـسخ 

 :قال اإلمام الـقوي 

والؽؾب العؼقر واختؾػقا يف قتؾ ، َأْجَؿَع اْلُعَؾَؿاُء َطَؾك قتؾ الؽؾب الؽؾب»

 
ُّ

ـْ َأْصَحابِـَا َأَمَر الـَّبِل
ـِ مِ ًٓ بَِؼْتؾَِفا ُكؾَِّفا ُثؿَّ  ملسو هيلع هللا ىلصمآ َضَرَر فِقِف َفَؼاَل إَِماُم اْلَحَرَمْق َأوَّ

ـْ َقْتِؾ  ْرُع َطَؾك الـَّْفِل َط َْسَقَد اْلَبِفقَؿ ُثؿَّ اْسَتَؼرَّ الشَّ ْٕ َّٓ ا ـْ َقْتؾَِفا إِ  َط
َ

ُكِسَخ َذلَِؽ َوُكِفل

َْسَقُد َوَغْقُرهُ  ْٕ َٓ َضَرَر فِقَفا َسَقاٌء ا تِل   ـها. «َجِؿقِع اْلؽاَِلِب الَّ
 :ألَٛز؛ ايهًب حمسّٚاقتٓا٤  

 .أن اإلكسان يتلثر بؿا حقلف مـ الحققان: إول

ولؿا كان الؽؾب خسقس الطبع حرم اقتـائف ومؿا يدل طؾك تلثر اإلكسان بؿا 

 ، َأبِل ُهَرْيَرةَ  حقلف مـ الحققان حديث
ِّ

ـِ الـَّبِل َواْلُخَقًَلُء َواْلؽِْبُر »: َأكَُّف َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَط

بِؾِ  اءِ ، فِل َأْصَحاِب اإْلِ قـَُة َواْلَقَقاُر فِل َأْصَحاِب الشَّ
ؽِ  .متػؼ طؾقف، (2)«َوالسَّ

ـَ َطْبدِ  َجابِرَ : ويف رواية   ْب
ِ
  َقاَل َرُسقُل : قال اهلل

ِ
ِغَؾُظ اْلُؼُؾقِب »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

 .أخرجف مسؾؿ، (3)«َواْلَجَػاُء فِل اْلَؿْشرِِق 

 :كؿا قال تعالك، أن الؽؾب قد ُضرب بف الؿثؾ بالحرص طؾك الدكقا: الثاين

 ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ﴿

﮷   ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲﮳ ﮴ ﮵ ﮶
                                                                                       

 (.1773أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (1)

 (.43(، ومسؾؿ يف صحقحف )5311أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)

 (.43أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (3)
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﮻ ﮼ ﮽﮾  .[177-174: إطراف] ﴾﮸ ﮹ ﮺ 

﮷ ﴿ - لؿا تؼدم يف أية - أن الؽؾب خستف طؾك جؿقع إحقال: الثالث

ولذلؽ ربؿا يؼع يف أكقة ، [177: إطراف] ﴾﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽﮾

 .ويف غقرها مـ إشقاء

طؾك ما تؼدم يف باب  - يف غسؾ اإلكاء الذي يؼع فقف الؽؾبوقد شدد 

 .أن يغسؾ سبع مرات أوٓهـ أو إحداهـ بالرتاب - الطفارة

ـْ اْقَتـَك َكْؾًبا»: قْلُ  :«َم

 .[51: الـجؿ] ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ﴿:  اهلل قال، أي مـ اتخذ كؾبا مـ الؼـقة

 .هق سعة العطاء: فالغـك

فؿؿؽـ أن يؼتـل ذهًبا أو فضًة أو ، إمقالهل ما يتخذه اإلكسان مـ : والؼـقة

 .مزرطًة أو داًرا أو غقر ذلؽ ولؽـ ٓ يجقز لف أن يؼتـل الؽؾب

 :«إَّٓ َكْؾَب َصْقدٍ »: قْلُ

 .ومـ آستثـاء بعد الـفل، هذا مـ التخصقص

 ﴾ں ں ڻ ڻ ڻ﴿: وكؾب الصقد هق الؽؾب الؿعؾؿ قال تعالك
 .[5: الؿائدة]

 .أي غـؿ وكحقها: «َأْو َماِشَقةٍ »: قْلُ

 .ويرد الشارد مـفا، ويؽقن معفا يحرسفا مـ الذئب ومـ السراق، فقرطك الغـؿ

ـْ َأْجرِِه ُكؾَّ َيْقٍم ِققَراَصانِ »: قْلُ ُف َيـُْؼُص ِم وهذا دلقؾ طؾك تحريؿ : «َفنِكَّ

 .تربقتفا واقتـاءها

يحتاجفا  ٕهنا تمدي إلك كؼصان إجقر التل؛ أن تربقة الؽالب معصقة: ّفُٔ

 .بـقن اإلكسان يف يقم ٓ يـػع فقف مال وٓ
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 :َع٢ٓ ايكرياط ايرٟ ٜٓكص ع٢ً َٔ اقت٢ٓ نًّبا 

، ولقس معـك الؼقراط الذي يف حضقر الجـازة، والؼقراط جزء مـ الحسـات

َْجرِ ِققَراَصانِ »: لحديث ْٕ ـَ ا  .«َواْلِؼقَراُط ِمْثُؾ ُأُحدٍ ، َكاَن َلُف ِم

 .بـ طؿر أحد فؼفاء الؿديـة اهلل بـ طبد وهق: «َسالِؿٌ َقاَل »: قْلُ

 .أي زاد ثالًثا: «(َأْو َكْؾَب َحْرٍث »: َوَكاَن َأُبق ُهَرْيَرَة َيُؼقُل ): قْلُ

وأما ، وأبق هريرة ثؼة يف كؼؾف فؿا زاده ففق ثابت، يعـل كؾب مزرطة يحرسفا

فقريد بف أكف أتؼـ ، (1)«َصاِحَب َزْرعٍ  َكانَ ؛ اهلُل َأبَا ُهَرْيَرةَ  َيْرَحؿُ »: ڤ ققل ابـ طؿر

 .ڤالحديث لحاجتف إلك هذا الحؽؿ ولقس فقف تقهقـ وٓ صعـ يف أبل هريرة 

وأما ما يػعؾف الـاس باقتـائفا مـ ، فرتبقة الؽالب مؿـقطة إٓ لحاجة شرطقة

ففذا ، واقبح مـف الـقم وإكؾ معفا وغقر ذلؽ، أجؾ التسؾل هبا والؾعب معفا

 .الؿستؼبحات الؿحرماتمـ 

إٓ أكف مع ذلؽ ، أويف مـ كؾب: وقد ُضرب بالؽؾب الؿثؾ يف القفاء يؼال

يا : يؼقل أحدهؿ لمخر، حققان خسقس حتك أن الـاس إذا تسابقا فقؿا بقـفؿ

، يا حؿار: يؼقل - مثاًل  - إٓ إذا أراد أن يسبف بالبالدة، كؾب كالؿستحؼر لف

مع أن سب اإلكسان بؿثؾ هذه ٓ يجقز إٓ ، أو ففدأسد : وبؽثرة الـقم ربؿا يؼقل

 .لؾحاجة الشرطقة

بـ  يقسػ إسؽات الؽؾب العاوي»: ألػ كتاًبا أسؿاه فنن الشقخ مؼبؾ 

يف   اهلل ولؿا أكؽروا طؾقف هذه التسؿقة استدل بؼقل، «طبداهلل الؼرضاوي

 .أي طالؿ السقء، [177: إطراف] ﴾﮴ ﮵ ﮶﴿: سقرة إطراف
                                                                                       

 (.1474أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (1)
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فضؾ الؽالب طؾك كثقر مؿـ لبس »: ابـ الؿرزبان رسالة بعـقانوقد ألػ 

 .فالؽؾب أفضؾ مـ الؽافر بجؿقع أصـافف، وهل مػقدة يف باهبا، «الثقاب
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 آي١ ايربذ

 

ـْ َرافِعِ  - 396 ـِ َخِديٍج  )َط   ُكـَّا َمَع َرُسقلِ »: َقاَل  ڤ ْب
ِ
بِِذي اْلُحَؾْقَػِة  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

ـْ تَِفاَمةَ  فِل ُأْخَرَياِت  ملسو هيلع هللا ىلص َوَكاَن الـَّبِلُّ ، َفَلَصاَب الـَّاَس ُجقٌع َفَلَصاُبقا إِبًًل َوَغـًَؿا، ِم

ُثؿَّ َقَسَؿ ، بِاْلُؼُدوِر َفُلْكِػَئْت  ملسو هيلع هللا ىلص َفَعِجُؾقا َوَذَبُحقا َوَكَصُبقا اْلُؼُدوَر َفَلَمَر الـَّبِلُّ ، اْلَؼْقمِ 

ـْ اْلَغـَِؿ بَِبِعقرٍ  َوَكاَن فِل اْلَؼْقِم َخْقٌؾ ، دَّ ِمـَْفا َبِعقٌر َفَطَؾُبقُه َفلَْطَقاُهؿْ َفـَ ، َفَعَدَل َطَشَرًة ِم

إنَّ لَِفِذِه اْلَبَفائِِؿ َأَوابَِد : َفَؼاَل ، اهَّللُ  َفَحَبَسفُ ، َيِسقَرٌة َفَلْهَقى َرُجٌؾ ِمـُْفْؿ ِبَسْفؿٍ 

  َيا َرُسقُل : ُقْؾُت ، ِف َهَؽَذاَفَؿا َكدَّ َطَؾْقُؽْؿ ِمـَْفا َفاْصـَُعقا بِ ، َكَلَوابِِد اْلَقْحشِ 
ِ
ا ، اهَّلل إكَّ

مَ : َأَفـَْذَبُح بِاْلَؼَصِب؟ َقاَل . َوَلْقَس َمَعـَا ُمدىً ، ُٓقق اْلَعُدوِّ َغًدا َوُذكَِر ، َما َأْكَفَر الدَّ

 َطَؾْقفِ  اْسؿُ 
ِ
َـّ َوالظُّْػرَ ، َفُؽُؾقهُ ، اهَّلل ـْ َذلَِؽ ، َلقَْس السِّ ُثُؽْؿ َط ّـُ ، َوَسُلَحدِّ ا السِّ : َأمَّ

ا الظُّْػرُ ، َفَعْظؿٌ   .((1)«َفُؿَدى اْلَحَبَشةِ : َوَأمَّ

l: 

طؾك ما يليت  - لبقان شروط التذكقة الشرطقة: احلدٓث ساق املصيف 

 .وبقان كقػقة التعامؾ مع ذبح الحققان - بقاكف

ـْ َرافِعِ »: قْلُ ـِ َخِديٍج  َط  .بـ طدي الخزرجل إكصاري ابـ رافع: «ڤ ْب

مـ أجؾ ؛ وقد جعؾ يتطاول يقم بدر ملسو هيلع هللا ىلص صغقر السـ يف زمـ الـبل كان

 .الخروج يف الغزوة فرده وأجازه يقم أحد وشفد ما بعدها ومات يف زمـ معاوية
                                                                                       

 (.1171(، ومسؾؿ يف صحقحف )3511أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)
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  ُكـَّا َمَع َرُسقلِ »: قْلُ
ِ
ـْ تَِفاَمةَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل  :«ِبِذي اْلُحَؾْقَػِة ِم

 .جفة مؽة وهل مقؼات أهؾ الؿديـة إلك، «بلبقار طؾل»التل تسؿك أن 

 .ٕهنا إلك جفة التفائؿ؛ سؿقت بتفامة

 :«َفَلَصاَب الـَّاَس ُجقعٌ »: قْلُ

 لؽثرة إسػار وقؾة ذات القد مع كثرهتؿ؛ أي لشدة الحال الذي كان يؾحؼفؿ

 .- اهلل طؾقفؿ رضقان -

 :«َفَلَصاُبقا إِبًًل َوَغـًَؿا»: قْلُ

ی ﴿لؾؿسؾؿقـ الغـقؿة   اهلل وقد أباح، أي غـقؿة مـ ققم كافريـ

 .[71: إكػال] ﴾ی ی جئ حئمئ ىئ يئجب حب خب مب ىب

وذلؽ ، أي لؿ يؽـ يتؼدمفؿ: «فِل ُأْخَرَياِت الَْؼْقمِ  ملسو هيلع هللا ىلص َوَكاَن الـَّبِلُّ »: قْلُ

 :ٕمقر

 .فؽان إذا مشك مشك أصحابف أمامف، أن ُيجعؾ ضفره لؾؿالئؽة ملسو هيلع هللا ىلصأكف َأمر : إول

، فقزجل الضعقػ ويتػؼد الجقش، أكف كان يؽقن يف أخريات الؼقم: الثاين

 .وٕكف قائد الؼقم - طؾك أصحابف ملسو هيلع هللا ىلص - وهذا مـ شػؼتف وططػف

 :«َفَعِجُؾقا َوَذَبُحقا»: قْلُ

أي تعجؾقا الذبح لإلبؾ والغـؿ لحاجتفؿ إلك إكؾ مـ لحؿفا والشرب مـ 

 .بسبب ما لحؼفؿ مـ الجقع والشدة؛ مرقفا

 :«َوَكَصُبقا اْلُؼُدورَ »: قْلُ

 .ٓ سقؿا مـ تعقد أكؾ الؾحؿ، مع أكف لق أكؾ بعضفا ينء ما ضر، لطبخفاأي 

 :«بِاْلُؼُدوِر َفُلْكِػَئْت  ملسو هيلع هللا ىلص َفَلَمَر الـَّبِلُّ »: قْلُ

ڑ ک ﴿:  اهلل قال، وطؾك القجقب، طؾك الػقر ملسو هيلع هللا ىلص وأمر الـبل
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 .[73: الـقر] ﴾ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ

، ولؿ تجِر فقف السفام، يؼسؿأهنؿ طؿدوا إلك مال لؿ  - واهلل أطؾؿ - والسبب

والؿال الؿغصقب ٓ يجقز أكؾف أو آستؿتاع بف إٓ ، فؽان كالؿال الؿغصقب

 .بنذن صاحبف

 .ويف هذا التلديب بالؿال طؾك ققل ٕهؾ العؾؿ

فؼد ، وهذا يؼع مـفؿ كثقًرا، ملسو هيلع هللا ىلص وفقف سرطة استجابة الصحابة ٕمر الـبل

 .أو استثـاءبدون اكتظار مفؾة ، أكػقا الخؿر حقـ حرمة

 :«ُثؿَّ َقَسؿَ »: قْلُ

 .واإلبؾ والغـؿ التل حصؾقها، أي قسؿ الغـائؿ

ـْ اْلَغـَِؿ بَِبِعقرٍ »: قْلُ  .أي جعؾ البعقر مؼابؾ طشرة مـ الغـؿ: «َفَعَدَل َطَشَرًة ِم

ويف بعضفا ، ويف هذا دلقؾ طؾك أن اإلبؾ أفضؾ مـ الغـؿ يف بعض الؿقاصـ

 .وكحق ذلؽ، يؼدم الغـؿ مـ حقث صقب لحؿف

 :«َفـَدَّ ِمـَْفا َبِعقرٌ »: قْلُ

 .أي فر وهرب

 :«َفَطَؾُبقُه َفَلْطَقاُهؿْ »: قْلُ

 .ٕكف سريع العدو؛ أي لحؼقه فلتعبفؿ

 .أي حتك يؾحؼقن البعقر الشارد: «َوَكاَن فِل اْلَؼْقِم َخْقٌؾ َيِسقَرةٌ »: قْلُ

 .ملسو هيلع هللا ىلص يف جقش الـبللؿ يؽـ ثؿة خققل كثقرة ، أي أغؾبفؿ مشاة أو أصحاب إبؾ

والخققل مـ أسرع آٓت الحرب يف ذلؽ إيام ومـ أحسـ الؿراكب ولؿ 

وكان معفؿ يف غزوة بدر فرس واحد ، تؽـ إٓ مع إغـقاء وذي الجدة والُقسر

 .ڤ بـ إسقد مع الؿؼداد
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 :«َفَلْهَقى َرُجٌؾ ِمـُْفْؿ بَِسْفؿٍ »: قْلُ

، أو أكف أخذ سفؿا ورماه بف، أي أخذ سفًؿا ولعؾف وضعف يف ققس ثؿ رمك بف

 .وكاكقا يجقدون ذلؽ

 .وأصقل مـف وأغؾظ الحربة، طبارة طـ قصبة ويف آخرها حديدة مذببة: والسفؿ

، والدرقة، وربؿا اتخذوا الدرع، والسفؿ، والحربة، السقػ: وكان سًلحفؿ

 .لالتؼاء مـ آثار هذه؛ والؿغػر، والبقضة

 .أصابف حتك مـع مـ العدوأي : «اهَّللُ  َفَحَبَسفُ »: قْلُ

 .فبقده الخقر وهق الؿتصرف فقؿا شاء، اهلل إضافة إمر إلك: ّفُٔ

وكان ذلؽ ذكاة لف ، أي أصابف السفؿ فعؼر بف: «اهللُ  َفَحَبَسفُ »: والؿراد بؼقل

ومثؾف لق كد بعقر أو ثقر فسؼط يف بئر وطجز الـاس طـ ، اهلل مع ذكر اسؿ

اهلل أو يف  فنذا صعـقه يف فخذه مع ذكر اسؿ، وحؾؼقمفاستخراجف وتذكقتف يف لبتف 

 .شلء مـ أجزائف قبؾ مقتف حؾ أكؾف

 :«إنَّ لَِفِذِه اْلَبَفائِؿِ »: قْلُ

وٓ يعرب طؿا ، ٕكف يبفؿ؛ وكؾ حققان يسؿك هبقؿة، اإلبؾ: الؿراد بالبفائؿ

 .يف كػسف

 :«َأَوابَِد َكَلَواِبِد اْلَقْحشِ »: قْلُ

 .ذلؽ كالقحش أي غؾظة وكػرة وغقر

الحققان القحشل الذي يعقش يف الغاب كإسد : والؿراد بالقحش هـا

فربؿا تـد ، وكحق ذلؽ، ومثؾف اإليؾ والغزٓن، والػفد والذئب وبـات آوى

 .وٓ يستطقع اإلكسان لفا إدراًكا ولؽـ برمقفا يتقصؾ إلقفا، وتشرد
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 :«بِِف َهَؽَذاَفَؿا َكدَّ َطَؾْقُؽْؿ ِمـَْفا َفاْصـَُعقا »: قْلُ

أرمقه بسفامؽؿ ، أي ما طجزتؿ طـ إدراكف وتذكقتف بذبحف فاصـعقا بف هؽذا

 .فنكف يحؾ لؽؿ  اهلل مع ذكر اسؿ

 :«َوَلْقَس َمَعـَا ُمدىً ، إكَّا ُٓقق اْلَعُدوِّ َغًدا»: قْلُ

 .السمال طؿا يؼدم طؾقف اإلكسان: فُٔ

 .ما يذبحقن بف أي، فنهنؿ لقس معفؿ مدى، استخدام البدائؾ: ّفُٔ

 :«َأَفـَْذَبُح ِباْلَؼَصِب؟»: قْلُ

 وسبحان ،أو غقر ذلؽ، أو قصب الذرة، أي جذوع الزرع مثؾ قصب السؽر

 .اهلل إذا ُكسرت لربؿا كاكت أحد مـ السؽقـ

مَ »: قْلُ  َطَؾقْفِ  َوُذكَِر اْسؿُ ، َما َأْكَفَر الدَّ
ِ
 أي كؾ ما أهنر الدم مع: «َفُؽُؾقهُ ، اهَّلل

 .التسؿقة ففق ذكاة

، ففق سلل طـ حؽؿ استخدام الؼصب، وهذا جقاب بلوسع مؿا سلل طـف

أو ، أو قصب، أو مدر، مـ حجر، باستخدام كؾ آلة تـفر الدم ملسو هيلع هللا ىلص فلفتاه الـبل

 .أو غقر ذلؽ، أو مقس، حديدة

مَ »: قْلُ وهذا طؾك الغالب وهق ، والؿراد بف إهناره مـ مقصـف: «َما َأْكَفَر الدَّ

اهلل  إٓ يف الـاد فنكف يرمقف رمقا مع ذكر اسؿ، البؾعقم والؾبة وما سقليت بقاكفقطع 

 .فنن وقعت حؾ أكؾف

 َطَؾْقفِ  َوُذكَِر اْسؿُ »: قْلُ
ِ
 :«َفُؽُؾقهُ ، اهَّلل

اهلل طؾقف قال  اهلل حرم إكؾ مؿا لؿ يذكر اسؿ ٕن؛ اشرتاط التسؿقة: فُٔ

وقال ، [131: إكعام] ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ﴿: تعالك

ٱ ٻ ٻ ﴿: وقال تعالك، [111: إكعام] ﴾ىئ ىئ ی ی ی ی﴿: تعالك
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 .[111: إكعام] ﴾ٻ ٻ پ پ پ پ

 :ؾؿٞ ٖرٙ ايجالخ اآلٜات 

 اهلل الـفل طـ إكؾ مؿا لؿ يذكر اسؿ - 1

 .اهلل طؾقف اإلكؽار طؾك مـ ترك إكؾ مؿا ذكر - 2

 .اهلل طؾقف التحضقض طؾك إكؾ مؿا ذكر اسؿ - 3

ًٓ إٓ بلمريـ: ملسو هيلع هللا ىلص وقد بقـ الـبل  :أن الحققان ٓ يؽقن حال

 .الذبح طؾك الطريؼة الشرطقة: إول

 .التسؿقة: الثاين

أو غقر ذلؽ مـ ، أو مخـقًقا، وربؿا يؽقن وققًذا، وما طدا ذلؽ ففق مقتة

 .أكقاع الؼتؾ

َـّ َوالظُّْػرَ »: قْلُ  :«َلْقَس السِّ

كؾ ما أهنر الدم ففق حالل إٓ السـ  أي، وهذا استثـاء مـ اإلصالق إول

 .فالسـ والظػر ٓ يتؿ هبا الذكاة الشرطقة، والظػر

ـْ َذلَِؽ »: قْلُ ُثُؽْؿ َط  .أي سلخربكؿ بسبب الؿـع: «َوَسُلَحدِّ

 .حتك يؽقن أقرب إلك التؿسؽ بؿا يسؿع السامع؛ بقان إسباب والعؾؾ: ّفُٔ

ّـُ »: قْلُ ا السِّ  :«َفَعْظؿٌ : َأمَّ

وربؿا تؽقن العؾة ، العؾة لعؾفا كجسة: قد يؼقل الؼائؾ، ٓ يذبح هبا والعظام

 َطَؾْقفِ  ُكؾُّ َطْظٍؿ ُذكَِر اْسؿُ »كؿؾ يف الحديث ، غقر ذلؽ
ِ
َيَؼُع فِل َأْيِديُؽْؿ َأْوَفَر َما ، اهَّلل

ُفَؿا َزاُد : َتْسَتـُْجقا بِِفَؿاَفًَل ، َطَؾٌػ لَِدَوابُِّؽؿْ  َرْوَثةٍ  َوُكؾُّ َبْعَرٍة َأوْ ، َكاَن َطَؾْقِف َلْحًؿا َفنِكَّ

ِـّ  ـَ اْلِج  .(1)«إِْخَقاكُِؽْؿ ِم
                                                                                       

 .ڤ(، مـ حديث ابـ مسعقد 547أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (1)



             

 373 األطعمة كتاب
 

ا الظُّْػرُ »: قْلُ  :«َفُؿَدى اْلَحَبَشةِ : َوَأمَّ

 .فال يجقز التشبف هبؿ، يعـل مدى ققم كػار

فتح ذي الجالل واإلكرام يف شرح »: والتذكقة لفا شروط ذكركاه يف كتابـا

 :«الحققانمـظقمة ما يحؾ ويحرم مـ 

 :ذنس غسٚط صخ١ ايترن١ٝ يف ايربٝخ١ 

 :ٚدٛب ايتط١ُٝ :ايػسط األٍٚ 

وقال ، [131: إكعام] ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ﴿: اهلل تعالك قال

: وقال تعالك، [111: إكعام] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ﴿: تعالك

 .[111: إكعام] ﴾ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ﴿

 .الذي يف الباب ڤوحديث رافع ابـ خديج 

ّٝا، حهِ َٔ تسى ايتط١ُٝ ع٢ً ايربٝخ١ عاَّدا   :أٚ ْاض

 :(311/ 22) يف التؿفقد البر  قال ابـ طبد

، واختؾػ العؾؿاء يف مـ ترك التسؿقة طؾك الذبقحة والصقد كاسقًا أو طامًدا

إن تركفا طؿًدا لؿ : بـ حل وأصحابف والحسـ وأبق حـقػة والثقري مالؽ فؼال

فنن كسل التسؿقة طـد الذبقحة وطـد اإلرسال طؾك الصقد ، الذبقحة وٓ الصقدتمكؾ 

ومـ حجة مـ ذهب إلك ، بـ حـبؾ أحؿد ورواية طـ إسحاق وهق ققل، أكؾت

 .ذلؽ أن تارك التسؿقة طؿًدا متالطب بنخراج الـػس طؾك غقر شريطتفا

لؿ تمكؾ مـ ترك التسؿقة طامًدا أو كاسًقا : بـ طؾل وداود أبق ثقر وقال

 .ذبقحتف وٓ صقده

بـ  محؿد ما أطؾؿ أحدا مـ السؾػ روي طـف هذا الؿذهب إٓ: قال أبق طؿر

 هـا. وكافًعا مقلك ابـ طؿر والشعبل، سقريـ
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 :اهَّلل تعالك قال أبق محؿد وفؼف

لعؿقم أدلة الـفل الؿبقـة ، ما ذهب إلقف أبق ثقر هق الراجح يف هذه الؿسللة

 .اهلل تعالك طؾقف لحرمة ما لؿ يذكر اسؿ

، وشقخ اإلسالم ابـ تقؿقة، وهذا الؼقل اختاره ابـ طثقؿقـ يف الشرح الؿؿتع

وهق الحؼ ، اهلل تعالك والحجقري حػظف، وهق اختقار مشايخـا القادطل 

والذي ، وحرمت ذبقحتف، ومـ تعؿد ترك التسؿقة أثؿ، الذي يجب الؿصقر إلقف

 .ذبقحتفوحرمت ، يرتكفا كاسًقا سؾؿ مـ اإلثؿ

بؼقلف وقد استدل مـ يرى جقاز إكؾ مـ الذبقحة التل ُكسقت التسؿقة طؾقفا 

، وهذه أية حؼ، [317: البؼرة] ﴾ې ې ې ى ى ائ ائەئ﴿: تعالك

اهلل قد رفع اإلثؿ طـ  ولؽـ لقعؾؿ أن، واإليؿان هبا واجب والؼقل بخالففا ضالل

 .لعدم التسؿقة؛ الذبقحةوتحرم ، والجاهؾ والؿخطئ، كاسل التسؿقة طـد الذبح

إن »: مـفا حديث، وهـاك أحاديث أخرى استدلقا هبا لقس هذا مقصـ البسط

أخرجف ، وهق حديث مرسؾ، (1)«لؿ يتعؿْد  يسّؿ إذا لؿ وإن الؿسؾِؿ حًلٌل  ذبقحةَ 

والراوي ، بـ سعد وأرسؾف راشد، كؿا يف بغقة الباحث، بـ أبل أسامة الحارث

 .بـ حؽقؿ ضعقػ طـف إحقص

ڤوأما حديث طائشة 
(2)

قا وكُؾقا»:  ففق محؿقل طؾك ، فال حجة فقف «َسؿُّ

                                                                                       

(، والبقفؼل 451زوائده(، وأخرج الدارقطـل ) - 11« )مسـده»بـ أبك أسامة يف  أخرجف الحارث (1)

بـ سعد هق  (، وقال فقف: وهذا مرسؾ، راشد3437يف اإلرواء ) (، وضعػف اإلمام إلباين 1/357)

 بـ حؽقؿ ضعقػ الحػظ. الحؿصل تابعل كثقر اإلرسال، ومع ذلؽ فالراوي طـف إحقص

 (.3734طـد البخاري ) (2)
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 .ولؽـ سِؿ وكؾ، فال تتعؿؼ وتبحث، الذبائح التل إصؾ فقفا التسؿقة

 :ايرنا٠ هلرا احلٝٛإ :ايجاْٞ 

مَ »: ڤبـ خديج  ويؽقن الذكاة لؾحققان بؿا يف حديث رافع ، َما َأْكَفَر الدَّ

  َوُذكَِر اْسؿُ 
ِ
َـّ َوالظُّْػرَ ، َفُؽُؾقهُ ، َطَؾْقفِ اهَّلل  .(1)«َلْقَس السِّ

 :قال اإلمام الـقوي 
تؿققز حالل ؛ والحؽؿة يف اشرتاط الذبح وإهنار الدم: قال بعض العؾؿاء

 .لبؼاء دمفا؛ وتـبقف طؾك أن تحريؿ الؿقتة، الؾحؿ والشحؿ مـ حرامفا

الظػر والسـ ويف هذا الحديث تصريح بجقاز الذبح بؽؾ محدود يؼطع إٓ 

، والحجر، والسـان، والسؽقـ، ويدخؾ يف ذلؽ السقػ، وسائر العظام

، وسائر إشقاء الؿحددة، والـحاس، والخزف، والؼصب، والزجاج، والخشب

 .إٓ السـ والظػر والعظام كؾفا، فؽؾفا تحصؾ هبا الذكاة

وسقاًء ، فقدخؾ فقف ضػر أدمل وغقره مـ كؾ الحققاكات: أما الظػر

 .وكؾف ٓ تجقز الذكاة بف لؾحديث، الطاهر والـجس، الؿتصؾ والؿـػصؾ

والؿتصؾ ، الطاهر والـجس، فقدخؾ فقف سـ أدمل وغقره: وأما السـ

 هـا. إلخ... والؿـػصؾ

 :اهَّلل تعالك قال أبق محؿد سدده

ٓ ، وٓ الؿرتدية، وٓ الخـؼ، فال يحؾ الصعؼ، وققلـا بؿا أهنر الدم مـ أٓت و

ٱ ٻ ٻ ﴿: وٓ الضرب قال تعالك، بلن يخذففا بشلء حتك تؿقت الخذف

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
                                                                                       

 (.1173(، ومسؾؿ يف صحقحف )3511أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)
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 .[3: الؿائدة] ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦڦ

 :تعالك♫ ثؿ قال اإلمام الـقوي 

أو ، أو الشاة، كالبعقر الـاد، وإذا كد الحققان اإلكسل الؿلكقل فؾؿ يؼدر طؾقف

فؿذهبـا أن كؾ مقضع ، وطجز طـ طؼره يف محؾ الذكاةأو تردى يف بئر ، البؼرة

وبف قال جؿفقر العؾؿاء مـفؿ ، مـ بدكف محؾ ذكاتف حقث جرحف فؼتؾف حؾ أكؾف

، وططاء، وصاووس، وابـ طباس، وابـ طؿر، وابـ مسعقد، بـ أبل صالب طؾل

، والـخعل، وحؿاد، والحؽؿ، وإسقد ابـ يزيد، والحسـ البصري، والشعبل

 .وداود، والؿزين، وأبق ثقر، وإسحاق، وأحؿد، وأبق حـقػة، والثقري

ٓ يحؾ إٓ »: ومالؽ، بـ سعد والؾقث، وربقعة، وقال سعقد ابـ الؿسقب

، «وترديف بذكاتف بؿقضع الذبح وهق الحؾؼ والؾبة وٓ يتغقر مقضع الذكاة بتقحشف

 .والصحقح الؼقل إول

 :اهلل إٔ ال ٌٜٗ بٗا يػري :ايجايح 

 ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ﴿:  اهلل لؼقل
 .[3: الؿائدة]

فلي ، لؾعقدروس: لؾفادي أو: لُفبؾ أو يؼقل: اهلل كلن يؼقل فؿا ذبح لغقر

 .اهلل ففل حرامٌ  ذبقحة أهؾت لغقر

 :إٔ ٜهٕٛ إْٗاز ايدّ َٔ َهإ ايربح :ايسابع 

 .وهق قطع البؾعقم والؿريء وإن زاد القدجقـ فحسـ

 :تٓبٝ٘ 

ـْ  ،اْلُعَشَراءِ َأبِل  حديث   َيا َرُسقَل »: َأكَُّف َقاَل  َأبِقفِ  َط
ِ
َّٓ ، اهلل َكاُة إِ  َأَما َتُؽقُن الذَّ
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ـَ    َفَؼاَل َرُسقُل : َأِو اْلَحْؾِؼ؟ َقاَل  الؾَّبَّةِ  مِ
ِ
َْجَزَأ : ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َٕ  .(1)«َطـَْؽ لَْق َصَعـَْت فِل َفِخِذَها 

يف سـده أبق ، وهق ضعقػ، أخرجف أحؿد وأبق داود والـسائل وابـ ماجف

وقال ، ٓ يدرى مـ هق وٓ مـ أبقه: قال الذهبل يف الؿقزان، العشراء مجفقل

 .يف اسؿف وسؿاطف مـ أبقف كظر: «التاريخ»البخاري يف 

 .مسؾًؿا كان أو كتابًقا، أن يؽقن الذابح لفا طاقًًل : الخامس

 .الؿجـقن والسؽران: «طاقال»وخرج بؼقلـا 

 .القثـل والؿرتد: «أو كتابًقامسؾًؿا »وبؼقلـا 

 :يف الشرح الؿؿتع قال اإلمام ابـ طثقؿقـ 

 :«وشروط حؾ الذبقحة ثؿاكقة»

 .ويتػرع طؾقف الثاين وهق قصد الزكاة، أهؾقة الؿذكل - ١

 .قصد الزكاة - ٢

 .ألة - ٣

 .قطع الحؾؼقم والؿريء - ٤

 .التسؿقة - ٥

 .اهلل ففل حرام فنن ذبح لغقر، اهَّلل أن ٓ يذبح لغقر - ٦

 .اهلل طؾقفا ففل حرام فنن ذكر غقر اسؿ، اهَّلل طؾقفا أن ٓ يذكر غقر اسؿ - ٧

 :فنن كان غقر ملذون فقف فال يخؾق مـ حالقـ، أن يؽقن الذبح ملذون فقف شرًطا - ٨

                                                                                       

(، وهق يف 3115(، وبـ ماجف )5571(، والـسائل )1511(، والرتمذي )3134أخرجف أبق داود ) (1)

(، وقال فقف: حديث مـؽر، وإسـاد مجفقل؛ أبق العشراء ٓ ُيدرى مـ هق، 514ضعقػ أبل داود إم برقؿ )

ضعػقا هذا الحديث؛ ٕن راويف مجفقل، وأبق الُعشراء ٓ ُيدرى »لخطابل والؿـذري: وٓ مـ أبقه. قال ا

 . واستغربف الرتمذي.«بـ سؾؿة مـ أبقه، ولؿ يرو طـف غقر حؿاد
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 .اهلل إما أن يؽقن غقر ملذون فقف لحؼ - 1

 .اهلل وإما أن يؽقن غقر ملذون فقف لحؼ غقر - 2

، كالصقد يف حال اإلحرام أو الصقد يف الحرم، اهلل الذي ٓ يمذن فقف لحؼ: فإول

 .ٕكف لؿ يلذن فقف شرًطا؛ وإن تؿت الشروط، فنذا ذبح الؿحرم صقًدا ففق حرام

وهق ما كان غقر ملذون فقف لحؼ الغقر كالؿغصقب والؿسروق  ::وأما الثاين

 :روايتان طـ اإلمام أحؿدفػقف لؾعؾؿاء ققٓن هؿا ، والؿـفقب وما أشبفف

 .ٕكف غقر ملذون فقف مثؾ رجؾ غصب شاة وذبحفا؛ أكف ٓ يحؾ: إول

، وذلؽ ٕن هذا الذبح صار مـ أهؾف؛ أن الؿحرم يف حؼ الغقر يحؾ: الثاين

فالتحريؿ ، لؽـف لحؼ آدمل، وهذا الحققان لقس محرتًما لعقـف وٓ محرًما لعقـف

 .ٓ لف، والحرمة فقف لغقره

فنذا كان ، أكف حالل لؽـ مع اإلثؿ وهق الراجح، إخقر هق الؿذهب وهذا

ًٓ ففؾ معـاه أكف يحؾ أكؾف  أو ٓ يحؾ؟، حال

 .ٕكف مال الغقر؛ ولؽـ، ٓ مـ أجؾ أكف حرام مـ حقث الذبح، ٓ يحؾ

إذ لق أذن فقف صاحبف ، ولفذا لق غصب لحًؿا مذبقًحا ذبحف صاحبف حرم أكؾف

 ًٓ  هـا. لصار حال

ُٜربح بٗا   :حهِ إحداد ايػؿس٠ اييت 

ادِ ؛ ويستحب إحداد الشػرة ـِ َأْوسٍ  لحديث َشدَّ ـْ : َقاَل  ڤ، ْب ثِـْتَاِن َحِػْظتُُفَؿا َط

  َرُسقلِ 
ِ
، َفنَِذا َقتَْؾتُْؿ َفلَْحِسـُقا الِْؼتَْؾةَ ، اهَّللَ َكتََب اإْلِْحَساَن َطَؾك ُكؾِّ َشْلءٍ  إِنَّ »: َقاَل ، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

بَْح َوإَِذا   .أخرجف مسؾؿ (1)«َوْلُقِحدَّ َأَحُدُكْؿ َشْػَرَتُف َفْؾُقرِْح َذبِقَحَتفُ ، َذبَْحُتْؿ َفلَْحِسـُقا الذَّ
                                                                                       

 (.1144أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (1)



             

 379 األطعمة كتاب
 

 :حهِ ذبٝخ١ أٌٖ ايهتاب ايٝٗٛد ٚايٓصاز٣ 

وهذا هق الؼقل ، ويحؾ ذبقحة القفقدي والـصراين بشروصفا التل تؼدمت

 .والـصراين مطؾًؼإن بعض أهؾ العؾؿ أباح ذبقحة القفقدي ؛ الصحقح

 .وأما ذبائح الؿرتديـ فال تمكؾ

 :ٚاملستدٜٔ، حهِ ذبٝخ١ املٓاؾكني 

وإكؿا ، هنك طـ ذبائح الؿـافؼقـ ملسو هيلع هللا ىلص وأما ذبائح الؿـافؼقـ فؾؿ يصح أن الـبل

أٓ مـ أضفر الـػاق ، كان يعامؾفؿ بؿا ضفر مـفؿ مـ اإلسالم فقعامؾقن طؾك هذا

 .واهلل أطؾؿ، حؽؿ ذبائح الؽػارفحؽؿ ذبقحتف ، حتك طؾؿت زكدقتف

 :حهِ ايربح َٔ ايكؿا 

 .فال يحؾفا، وأما الذبح مـ الؼػا

 :يف الؿغـل قال ابـ قدامة 

فنن كحر ما ، فنن ذبحفا مـ قػاها اختقاًرا فؼد ذكركا طـ أحؿد أهنا ٓ تمكؾ»

 هـا. «ففق جائز وٓ حرج يف ذلؽ، وذبح ما يـحر. يذبح

 :ٚاملسأ٠، حهِ ذبح ايصيب 

 .والؿرأة كذلؽ فنكف حالل، وذبح الصبل والؿرأة إذا كان مؿقًزا

 :(13/311كؿا يف الؿغـل ) قال ابـ الؿـذر 

أجؿع كؾ مـ كحػظ طـفؿ مـ أهؾ العؾؿ طؾك إباحة ذبقحة الؿرأة والصبل 

 هـا. سقاًء كاكت الؿرأة حائًضا أو غقر حائض

 :بايهس٠ احلدٜد٠ٚايسَٞ ، حهِ ايربح بايصعل ايهٗسبا٥ٞ 

 .فال يجقز، وأما الصعؼ بالؽفرباء والرمل بالؽرة الحديدية حتك الؿقت
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 :«مجؿقع الػتاوى»كؿا يف  قال الشقخ ابـ باز 

وأما ما ذبح طؾك غقر القجف الشرطل كالحققان الذي طؾؿا أكف مات بالصعؼ 

سقاًء ، ففق يعترب مـ الؿقققذة أو الؿـخـؼة حسب القاقع، أو بالخـؼ وكحقهؿا

وما لؿ تعؾؿ كقػقة ذبحف ، كان ذلؽ مـ طؿؾ أهؾ الؽتاب أو طؿؾ الؿسؾؿقـ

وما صعؼ أو ضرب ، فإصؾ حؾف إذا كان مـ ذبائح الؿسؾؿقـ أو أهؾ الؽتاب

 هـا. أو درك حًقا وذكل طؾك الؽقػقة الشرطقة ففق حالل

 :حهِ ايربح بػري ايطهني 

ـْ  فؼد أخرج اإلمام، وأما الذبح بغقر السؽقـ ـِ َسْعٍد َأْو  ُمَعاذِ  البخاري َط ْب

ـِ ُمَعاذٍ  َسْعدِ  ـِ َمالٍِؽ َكاَكْت َتْرَطك َغـًَؿا بَِسْؾعٍ  َأنَّ َجاِرَيًة لَِؽْعِب ، َأْخَبَرهُ  ْب ، ْب

 ، َفَلْدَرَكْتَفا َفَذَبَحْتَفا بَِحَجرٍ ، َفُلِصقَبْت َشاٌة مِـَْفا
ُّ

 .(1)«ُكُؾقَها»: َفَؼاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَفُسئَِؾ الـَّبِل

ـْ  ـَ »: َقاَل  ڤ َأبِل َسِعقٍد اْلُخْدِريِّ  ويف ســ الـسائل َط
َكاَكْت لَِرُجٍؾ مِ

َْكَصاِر َكاَقٌة َتْرَطك فِل قَِبِؾ ُأُحدٍ  ْٕ ـْ : َفُؼْؾُت لَِزْيدٍ ، َفُعِرَض َلَفا َفـََحَرَها بَِقَتدٍ ، ا
َوَتٌد مِ

 ، َبْؾ َخَشٌب ، َٓ : َخَشٍب َأْو َحِديٍد؟ َقاَل 
َّ

 .(2)«َفَسَلَلُف َفَلَمَرُه بَِلْكؾَِفا، ملسو هيلع هللا ىلصَفَلَتك الـَّبِل

ـْ َمْعَؿرٍ : طـف الرزاق  ويف مصـػ طبد ـِ َصاُوسٍ ، َط ـِ اْب ـْ َأبِقِف ، َط َط

ـْ ِطـَْدَك َشْػَرةٌ »: َقاَل   .(3)«ُثؿَّ َذَبْحَت َشاًة َبَقتٍِد َأْجَزَأ َطـَْؽ ، إَِذا َلْؿ َيُؽ

ـِ َطبَّاٍس : أيًضا الرزاق  ويف الؿصـػ لعبد ـِ اْب اْذَبْح »: َقاَل  ڤَط

دٍ  َْوَداَج َغْقَر ُمَثرِّ ْٕ  .(4)«بِاْلُعقِد إَِذا َأْفَرى ا

                                                                                       

 (.4474أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)

 (.314برقؿ ) (، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل 5573أخرجف الـسائل يف ســف ) (2)

 (.1733الرزاق يف مصـػف ) أخرجف طبد (3)

ـِ َطبَّاٍس َقاَل: فذكره.1735الرزاق يف مصـػف ) أخرجف طبد (4) ـِ اْب ـْ ِطْؽِرَمَة، َط ـْ َأيُّقَب، َط ـ صريؼ َمْعَؿٍر، َط  (، م
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 :حهِ اضتكباٍ ايكب١ً يف ايربٝخ١ 

: ملسو هيلع هللا ىلص لؿا صح طـ الـبل؛ ولؽـ يسـ، وأما استؼبال الؼبؾة فال يشرتط ذلؽ

 .«أكف لؿا ذبح أضحقتف وجففا»

 .والحؿد هلل رب العالؿقـ، جفة الؼبؾة أي وجففا إلك: قال العؾؿاء
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 درباب األضاحٞ

 

ٞٓ َباُب]  [اأَلَضأح

l: 

وهل اسؿ لؿا يذبح مـ الـعؿ تؼرًبا : جؿع أضحقة: «إضاحل»: قْلُ

 .يف أيام الـحر بشروط  اهلل إلك

 .وإضحقة مشروطة بالؽتاب والسـة واإلجؿاع

فؼد استدل ، [3: الؽقثر] ﴾ژ ژ ڑ﴿:  اهلل فؼقل: أما الؽتاب

كحر يقم : وققؾ الؿراد بف، بالـحر إضحقة: بعضفؿ هبذه أية طؾك أن الؿراد

 .وٓ يؿـع أن يستدل بأية طؾك إمريـ، الـحر لؾحاج

بـػسف وثبت طـف أكف أمر هبا  أكف ضحك ملسو هيلع هللا ىلص فؼد ثبت طـ الـبل: وأما السـة

 .وحث طؾقفا لحديث الباب وما يف معـاه

 :اختؾػ العؾؿاء فقف إلك ققلقـ فؼد: وأما حؽؿفا

وأحاديث  واستدلقا بآثار، وهذا ققل جؿاهقر العؾؿاء، أهنا سـة ممكدة: إول

 .يف الباب

 .وهق ققل مالؽ والؾقث، أهنا واجبة: الؼقل الثاين

وحديث ، لفا ٓ يدل طؾك القجقب ملسو هيلع هللا ىلص وفعؾ الـبل، والصحقح أهنا مستحبة

وإكؿا ، فؾقس طؾك القجقب، مؽاهنا أخرىأكف أمر مـ ذبح قبؾ الصالة أن يذبح 

 .هق طؾك التحضقض والتقجقف
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مـ بعد صالة يقم الـحر إلك قبؾ غروب شؿس يقم الثالث : ووقت ذبحفا

 .طشر مـ ذي الحجة

 .ومـ مـع بالؾقؾ فال دلقؾ لف طؾك ذلؽ: ويجقز أن تذبح بالؾقؾ أو الـفار

لحديث ؛ بشره شقًئا ومـ أراد أن يضحل فال يجقز لف أن يلخذ مـ شعره وٓ

ـْ ُأمِّ َسَؾَؿةَ   ، َط
ِّ

ـِ الـَّبِل َل فًل »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص َط ِة َفَلَراَد َأْن ُيَضحِّ مـ َرَأى ِهًَلَل ِذي اْلِحجَّ

لَ  وذكر العؾؿاء مـ . أخرجف مسؾؿ، (1)«َيْلُخْذ مـ َشْعرِِه وٓ مـ َأْضَػاِرِه حتك ُيَضحِّ

 .واهلل أطؾؿ، الحؽؿة يف ذلؽ التلسل بالحاج

 .وهذا الحؽؿ متعؾؼ بؿريد إضحقة ولقس بؽؾ أصحاب البقت

؛  اهلل ٕكف كسؽ يتؼرب بف إلك؛ وذبح إضحقة أفضؾ مـ التصدق بثؿـفا
 ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴿: اهلل قال تعالك وٕهنا مـ شعائر

 .[33: الحج]

 .تؼدموإن كاكت الصدقة فضقؾة ٓإ أهنا يف مثؾ هذا الققت الذي تظفر فقف الشعائر 

 :ٚاحله١ُ َٔ َػسٚع١ٝ األضخ١ٝ 

 :إحقاء سـة إبراهقؿ  - ١

ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی ﴿اهلل طؾقـا يف الؼرآن خربه مع ولده  فؼد قص

جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خبمب ىب يب جت حت ختمت ىت يت جث مث ىث 

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پڀ ڀ ڀڀ ٺ  يث حج

 ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ٺ ٺ ٺ ٿ
 .[177-173: الصافات]

                                                                                       

 (.1177أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (1)
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 :التقسعة طؾك الـػس - ٢

 : َقاَل ، لؿا جاء يف حديث َأَكسٍ 
ُّ

ًَلِة َفْؾُقِعْد »: ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل الـَّبِل ـْ َذَبَح َقْبَؾ الصَّ ، «َم

 ، َهَذا َيْقٌم يْشَتَفك فِقِف الؾَّْحؿُ : َفَؼاَم َرُجٌؾ َفَؼاَل 
َّ

ـْ ِجقَراكِِف َفَؽَلنَّ الـَّبِل
 ملسو هيلع هللا ىلص َوَذَكَر مِ

َقفُ   َلْحؿٍ َوِطـِْدي َجَذَطٌة َأَحبُّ : َقاَل ، َصدَّ
ْ

ـْ َشاَتل
 مِ

َّ
 ، إَِلل

ُّ
َص َلُف الـَّبِل َفاَل  ملسو هيلع هللا ىلص َفَرخَّ

 َٓ ـْ ِسَقاُه َأْم  ْخَصُة َم  .أخرجف البخاري ومسؾؿ (1)«َأْدِري َأَبَؾَغِت الرُّ

 :اهَّلل بالـسؽ التؼرب إلك - ٣

 ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ﴿: اهلل  كؿا قال
 .[173: إكعام]

 :اهَّلل طؾك كعؿف الؽثقرة شؽرا - ٤

 ،[114 :البؼرة] ﴾ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ﴿ :تعالك قال

﮵ ﴿ ﮳﮴  ﮲   ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ

  ﯁  ﯀  ﮿  ﮾  ﮼﮽ ﮻   ﮺  ﮹  ﮸  ﮷   ﴾﮶
 .[37: الحج]

 :طًلمة لؾتؼقى - ٥

، [37 :الحج] ﴾ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئوئ﴿: قال تعالك

 .حقث أكف ضحك بؽبشقـ

 .ملسو هيلع هللا ىلص التلسل بالـبل - 6

، قد ثبت طـف يف أحاديث طديدة أكف كان يضحل طـ كػسف ٕن الـبل 

 .الػؼراء مـفؿ، وطـ أمتف، وطـ أزواجف
                                                                                       

 (.1173(، ومسؾؿ يف صحقحف )145أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)
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 :مخالػة الؿشركقـ - ٧

والؿممـقن يذبحقن لرهبؿ ، فنن الؿشركقـ يذبحقن ٕكصاهبؿ وأصـامفؿ

. 
 .ويشرتط يف قبقلفا مـ حقث إكؾ وثبقت حؽؿفا ما تؼدم مـ شروط التذكقة

 :األضخ١ٝ َٔ حٝح ٖٞذنس غسٚط  

 :إٔ تهٕٛ َٔ ب١ُٝٗ األْعاّ :األٍٚ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿: بـقطقف الضلن والؿعز قال تعالك أو الغـؿ، أو البؼرة، اإلبؾ

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

 .[155، 153 : إكعام] ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ

ما طدا ذلؽ مـ الحققان الحالل فال يجقز وأما ، ويدخؾ يف البؼر الجقامقس

فنكف ذهب إلك جقازه إضحقة ، خالًفا ٓبـ حزم، أن يتؼرب هبا طؾك أكف أضحقة

حديث ؛ وحجتف يف ذلؽ، كان صائًرا أو مـ ذوات إربع، مـ كؾ حققان حالل

  َأنَّ َرُسقَل  ڤ َأبِل ُهَرْيَرةَ 
ِ
ـِ اْغَتَسَؾ َيْقَم »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل اْلُجُؿَعِة ُغْسَؾ اْلَجـَاَبِة ُثؿَّ َم

َب َبَدَكةً ، َراَح  َؿا َقرَّ َب َبَؼَرةً ، َفَؽَلكَّ َؿا َقرَّ اَطِة الثَّاكَِقِة َفَؽَلكَّ ـْ َراَح فِل السَّ ـْ َراَح ، َوَم َوَم

َب َكْبًشا َأْقَرنَ  َؿا َقرَّ اَطِة الثَّالَِثِة َفَؽَلكَّ اَطِة ، فِل السَّ ـْ َراَح فِل السَّ َؿا َوَم ابَِعِة َفَؽَلكَّ الرَّ

َب َدَجاَجةً  َب َبْقَضةً ، َقرَّ َؿا َقرَّ اَطِة اْلَخاِمَسِة َفَؽَلكَّ ـْ َراَح ِفل السَّ َماُم ، َوَم َفنَِذا َخَرَج اإْلِ

ْكرَ   .أخرجف البخاري ومسؾؿ، (1)«َحَضَرِت اْلَؿًَلئَِؽُة َيْسَتِؿُعقَن الذِّ

 .وٓ حجة لف يف ذلؽ
                                                                                       

 (.147(، ومسؾؿ يف صحقحف )111أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)
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 :تبًؼ ضٔ األضخ١ٝإٔ  :ايػسط ايجاْٞ 

والدلقؾ طؾك ذلؽ ؛ والجؿفقر طؾك الثـل مـ كؾ شلء إٓ الضلن فالجذع

  َقاَل َرُسقُل : َقاَل  ڤ، حديث َجابِرٍ 
ِ
َّٓ ُمِسـَّةً »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َّٓ َأْن َيْعُسَر ، َٓ َتْذَبُحقا إِ إِ

ْلنِ  ـَ الضَّ  .أخرجف مسؾؿ (1)«َطَؾْقُؽْؿ َفَتْذَبُحقا َجَذَطًة ِم

، ٓبـ كقار يف ذبح جذطة ملسو هيلع هللا ىلص وقد رخص الـبل، يؽقن مـ الضلن: والجذع

ولؽـ طؾك ما تؼدم إذا تعسرت الؿسـة فؾقذبح ، «ٓ تجزء طـ أحد بعدك»: وقال

 .مؽاهنا جذطة

 .والؿعز، والبؼر، يؽقن مـ اإلبؾ: الثـل

 .ما لف خؿس سـقات ودخؾ يف السادسة: فؿـ اإلبؾ

 .الثالثةما لف سـتان ودخؾ يف : ومـ البؼر

 .ما لف سـة ودخؾ يف الثاكقة: ومـ الؿعز

والجؿفقر  ،وققؾ تسعة أشفر، وققؾ ثؿاكقة أشفر، ما لف ستة أشفر: ومـ الضلن

 .طؾك ستة أشفر

 :إٔ تهٕٛ ضامل١ َٔ ايعٝٛب :ايػسط ايجايح 

ـَ َفْقُروزَ  لحديث ُطَبْقدَ  ـِ َطاِزٍب  ُقْؾُت لِْؾَبَراءِ : َقاَل ، ْب ْثـِل : ْب بَِؿا َكِرَه َأْو َكَفك َحدِّ

  َطـُْف َرُسقُل 
ِ
؟ َفَؼاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ِّ
ََضاِحل ْٕ ـَ ا

  َقاَل َرُسقُل : مِ
ِ
َوَيِدي  - َهَؽَذا بَِقِدهِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـْ َيِدهِ 
ََضاِحلِّ »: - َأْقَصُر مِ ْٕ ل ا

َٓ ُتْجِزُئ فِ ـُ َطَقُرَها: َأْرَبٌع  َواْلَؿرِيَضُة ، اْلَعْقَراُء اْلَبقِّ

ـُ  ـُ َضْؾُعَفا، َمَرُضَفاالْبَقِّ َٓ ُتـِْؼل، َواْلَعْرَجاُء الَْبقِّ  .ماجف أخرجف ابـ، (2)«َوالَْؽِسقَرُة الَّتِل 

                                                                                       

 (.1173أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (1)

 يف صحقح الســ. (، وصححف اإلمام إلباين 3155أخرجف ابـ ماجف ) (2)
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إِكِّل أَْكَرُه أَْن َيُؽقَن فِل : ُقْؾُت »: (5377( والـسائل )714ويف رواية ٕبل داود )

ِـّ كَْؼٌص ، اْلَؼْرِن كَْؼٌص  ْمُف َطَؾك َأَحدٍ ، َكِرْهتَفُ َفَدْطفُ َما »: َقاَل ، َوأَْن َيُؽقَن فِل السِّ َٓ ُتَحرِّ  .«َو

  َأَمَرَكا َرُسقُل »: ڤ بـ أبل صالب وأخرج أحؿد طـ طؾل
ِ
َأْن  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ُُذنَ  ْٕ ـَ َوا  .والحديث ضعقػ لؽـف يف الباب، (1)«َكْسَتْشِرَف اْلَعْق

، وإذا اشرتاها سؾقؿة مـ العققب ثؿ وقع طؾقفا طقب وقد أطدت لْلضحقة

 .بلس أن يضحل هبافال 

َـّ َلؽؿ »: ڤوبالـسبة لحديث ابـ طباس  َـّ طؾلَّ فرائُض َوُه َثًلٌث ُه

عٌ  حك، والِقترُ ، الـَّحرُ : تطقُّ  .أخرجف أحؿد (2)«وركعتل الضُّ

وقد احتج بف بعض ، ففق ضعقػ مداره طؾك أبل جـاب ضعقػ ومدلس

 .أهؾ العؾؿ طؾك استحباب إضحقة

 .هذا القجفوآستحباب ثابت مـ غقر 

كا َمـ َوجد َسعًة َفؾؿ ُيضحِّ فًل َيؼرْب »: ڤ وأما حديث أبل هريرة ، (3)«ُمصًلَّ
                                                                                       

يف ضعقػ أبل  (، قال اإلمام إلباين 3153(، وابـ ماجف )5377أخرجف الـسائل يف ســف ) (1)

، سلذكرها يف ڤ(: كعؿ؛ جؿؾة العقـ وإذكقـ لفا صريؼ أخرى طـ طؾل 517داود إم طـد حديث رقؿ )

 (.5/373« )اإلرواء»تخريج الحديث أيت؛ ففل لذلؽ صحقحة. واهلل أطؾؿ. وهل مخرجة يف 

(، حقث قال فقف: 3137)(، وهق يف الضعقػة لإلمام إلباين 3747أخرجف أحؿد يف مسـده ) (2)

. ثؿ قال: هق أبق جـاب «ضعػف الـسائل والدارقطـل -بـ أبل حقة  هق يحقك -وهق غريب مـؽر، ويحقك 

بعض  . ثؿ قال: ولعؾف دلسف طـ«ضعػقه لؽثرة تدلقسف»الؽؾبل كػسف، وهق مدلس مشفقر؛ قال الحافظ: 

 .«حديث مقضقع»(: 33/3)ق « الػروع»الفادي يف  الؽذابقـ؛ فؼد قال الحافظ ابـ طبد

بـ يزيد الؿؼرئ،  اهلل ( مـ صريؼ طبد333 - 331/ 5(، والحاكؿ )1373أخرجف أحؿد يف مسـده ) (3)

الرحؿـ الؿؼرئ فقق الثؼة. وأخرجف  بـ وهب إٓ أن الزيادة مـ الثؼة مؼبقلة، وأبق طبد اهلل وقال أوقػف طبد

يف صحقح الرتغقب  ، وحسـف اإلمام إلباين ڤ(، مـ حديث أبل هريرة 3133ابـ ماجف )

 أشبف. (، وقال اإلمام الؿـذري طؼبف: رواه الحاكؿ مرفقطا هؽذا وصححف، ومقققًفا ولعؾف1717والرتهقب )
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بـ طقاش  اهلل ففق حديث ضعقػ ٓ يثبت يف سـده طبد، أخرجف أحؿد وغقره

 .وقد اضطرب فقف

 :ٚاحلاج، حهِ األضخ١ٝ يف حل املطاؾس 

ثالثة  اختالففؿ إلكمع ، والؿؼقؿ، والحاج، وإضحقة جائزة يف حؼ الؿسافر

 :أققال

إلك  - مـفؿ الشافعقة والحـابؾة - فذهب جؿفقر أهؾ العؾؿ: الؼقل إول

 .وهبذا الؼقل أخذ الظاهرية، أهنا مشروطة لؾجؿقع

ـِ َطامِرٍ  فقجقز لؾؿسافر أن يضحل ويدل طؾك ذلؽ حديث ُطْؼَبةَ  َأنَّ ، ڤ ْب

 
َّ

 َطُتقدٌ ، َطَؾك َصَحاَبتِفِ َأْطَطاُه َغـًَؿا َيْؼِسُؿَفا  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل
َ

 ، َفَبِؼل
ِّ

: َفَؼاَل  ملسو هيلع هللا ىلص َفَذَكَرُه لِؾـَّبِل

 .أخرجف البخاري ومسؾؿ، (1)«َضحِّ َأْكَت »

ك َرُسقُل »: ڤ ويدل طؾقف حديث طائشة   َوَضحَّ
ِ
ـْ كَِسائِِف بِاْلبََؼرِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  .(2)«َط

 .لؽـ قال بعض العؾؿاء هذا الؿراد بف الفدي

 .أبل حـقػة أهنا يف حؼ الؿؼقؿ ٓ الؿسافرققل : الؼقل الثاين

إٓ أن اإلمام مالؽ إستثـك مـفا الحاج ، أهنا يف حؼ الجؿقع: الؼقل الثالث

 .مـ الؿسافريـ

 .وٓ حرج يف ذلؽ، والصحقح أكف يجقز أن يضحل ويفدي

 .وكؾؿا كاكت إضحقة أسؿـ كؾؿا كاكت أفضؾ

قسؿة إضحقة إلك ثالثة فنن إحاديث يف ؛ وٓ يشرتط أن يؼسؿفا ثالًثا
                                                                                       

 (.1174حقحف )(، ومسؾؿ يف ص4444، 3377أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)

 (.1311(، ومسؾؿ يف صحقحف )315أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)
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 .أقسام مـسقخة مـفا حديث طؾل وطائشة وجاء طـ غقرهؿ

ـْ َطْبدِ    َط
ِ
ـِ َواقِدٍ  اهلل   َكَفك َرُسقُل : َقاَل ، ْب

ِ
َحاَيا َبْعَد  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ـْ َأْكِؾ ُلُحقِم الضَّ َط

  َقاَل َطْبدُ . َثاَلٍث 
ِ
ـُ َأبِل بَْؽرٍ  اهلل  َسِؿْعُت ؛ َصَدَق : َفَؼاَلْت ، َفَذَكْرُت َذلَِؽ لَِعْؿَرةَ : ْب

ـَ َرُسقلِ : َتُؼقُل ، َطائَِشةَ  َْضَحك َزَم ْٕ ـْ َأْهِؾ اْلبَادَِيِة َحْضَرَة ا
  َدفَّ َأْهُؾ َأبْقَاٍت مِ

ِ
، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

  َفَؼاَل َرُسقُل 
ِ
ُققا بَِؿا بَِؼلَ ، ادَِّخُروا َثًَلًثا»: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ا َكاَن بَْعَد َذلَِؽ . «ُثؿَّ َتَصدَّ : َقاُلقا، َفَؾؿَّ

  َيا َرُسقَل 
ِ
ـْ َضَحاَياُهؿْ ، اهلل

َْسِؼقََة مِ ْٕ َفَؼاَل ، َوَيْجُؿُؾقَن مِـَْفا اْلَقَدكَ ، إِنَّ الـَّاَس َيتَِّخُذوَن ا

  َرُسقُل 
ِ
َحاَيا بَْعَد َثاَلٍث : َقاُلقا «؟ َوَما َذاكَ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل : َفَؼاَل . كََفقَْت َأْن ُتْمَكَؾ ُلُحقُم الضَّ

ِة الَّتِل َدفَّْت َفُؽُؾقاإِكََّؿا » افَّ ـْ َأْجِؾ الدَّ ِخُروا، َكَفقُْتُؽْؿ ِم ُققا، َوادَّ  .(1)«َوَتَصدَّ

ويجقز ، ذلؽ ملسو هيلع هللا ىلص لػعؾ الـبل: بـػسف ويستحب لإلكسان أن يذبح أضحقتف

 .ويجقز أن تذبح الؿرأة والصبل الؿؿقز طؾك ما تؼدم، أن يقكؾ غقره

وتؽقن  :الجزار مـفا شقئا طؾك أكفا أجرةٓ يجقز أن يعطل ، وإذا ذبح لف الجزار

إجرة  وإن أططك لؾجزار مـفا ٓ طؾك سبقؾ، أجرة الجزار مـ خارج إضحقة

 .والصدقة فقجقز

وذهب أبق حـقػة إلك أهنا ، وتشرع يف حؼ مـ مؾؽ ققؿتفا زائًدا طـ حاجتف

 والصحقح أن اإلكسان إن لؿ يؽـ معف شلء حتك لق أراد، طؾك مـ مؾؽ الـصاب

 .فؾف ذلؽ، أن يتسؾػ ثؿ يؼضل بعد ذلؽ

 

 

  

                                                                                       

 (.1171أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (1)
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 ضخ٢ ايٓيب بهبػني »: رحدٜح

 د«..ذعُٗا بٝدٙ، أًَخني أقسْني

 

ـْ َأَكسِ  - 397 ـِ َمالٍِؽ  )َط ك الـَّبِلُّ »: َقاَل  ڤ ْب ـِ  ملسو هيلع هللا ىلص َضحَّ ـِ َأْمَؾَحقْ بَِؽْبَشْق

ـِ َذَبَحُفَؿا بَِقِدهِ  ك َوَكبََّر َوَوَضَع ، َأَقْرَكْق  .((1)«ِرْجَؾُف َطَؾك ِصَػاِحِفَؿاَوَسؿَّ

 .وهق الذي فقِف سقاٌد وبقاٌض  إَغَبرُ : إَْمَؾح

 .والؿراُد ِصػاُح َأطـاِق . صْػَحُة كِؾ شلٍء وْجُفُف وجاكُِبفُ : ِصَػاِحِفَؿا

l: 

قد ضحك والتلسل بف يف  ملسو هيلع هللا ىلص لبقان أن الـبل: احلدٓث ساق املصيف 

 .قريـة تدل طؾك غقرهفعؾف يدل طؾك آستحباب حتك تليت 

 .طـف وطـ مـ لؿ يضِح مـ أمتف ملسو هيلع هللا ىلص وقد ضحك الـبل

ك الـَّبِلُّ »: قْلُ  :«ملسو هيلع هللا ىلص َضحَّ

 . اهلل بـقة التؼرب إلك أي ذبح يقم الـحر

ـِ »: قْلُ  :«بَِؽْبَشْق

 .ٕن الؽباش تؽقن مـف؛ أي مـ الضلن

 :ولفذا اختؾػ العؾؿاء أيفؿا أفضؾ يف إضحقة

وٕكف ؛ ضحك هبا ملسو هيلع هللا ىلص ٕن الـبل؛ الضلن طؾك غقرهافذهب مالؽ إلك تؼديؿ 
                                                                                       

 (، والؾػظ لف.1177(، ومسؾؿ يف صحقحف )4445أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)
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 .وٕهنا ٓ تشرك إلك غقر ذلؽ؛ أصقب لحًؿا

 .وذهب الشافعل وأبق حـقػة إلك تؼديؿ اإلبؾ طؾك غقرها

وإضحقة الؿؼدم ، وهذا مجؿع طؾقف، والصحقح أن اإلبؾ مؼدمة يف الفدي

 .ملسو هيلع هللا ىلص وتلسًقا بالـبل، بفوذلؽ إحقاء لسـة إبراهقؿ وتلسًقا ؛ فقفا الضلن وما يف بابف

ـِ »: قْلُ  :«َأْمَؾَحْق

 .وهق وصػ صردي ٓ دخؾ لف يف إضحقة، وهذا وصػ لفؿا، أغرب: أي

 :«َأَقْرَكْقـ»: قْلُ

دلقؾ طؾك أهنؿا قد كربا يف السـ وصارا سؿقـقـ وصفرت قروهنؿا ويجقز 

 .غقرهؿا مـ الثـل

 :«َذَبَحُفَؿا بَِقِده»: قْلُ

 .بـػسف ويجقز التقكقؾ اإلكسان أضحقتف استحباب أن يذبح: ّفُٔ

ك َوَكبَّرَ »: قْلُ  :«َوَسؿَّ

 .ولق اكتػل بالتسؿقة أجزئف، اهلل أكرب اهلل قال بسؿ: أي

وأما ، والجؿع بقـ التسؿقة والتؽبقر ٓ يؽقن إٓ يف حؼ إضحقة والفدي

 .غقرها مـ الذبائح فال يؽرب لفا

، أيام التشريؼ وهل أيام تؽبقروأما التؽبقر يف الفدي وإضحقة ٕكف يف 

 .فاستحب أن يمتك بالتؽبقر مع التسؿقة

ولؾقضح أسباب ، أي طؾك جاكبقفؿا: «َوَوَضَع ِرْجَؾُف َطَؾك ِصَػاِحِفَؿا»: قْلُ

 .مـفا ثـل إشارة إلك أكف فعؾ ذلؽ يف كؾ مـفؿا

 :قال الحافظ ابـ حجر 

َْيَسِر َفَقَضُع ِرْجَؾُف َطَؾك » ْٕ َواتََّػُؼقا َطَؾك َأنَّ إِْضَجاَطَفا َيُؽقُن َطَؾك اْلَجاكِِب ا
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ـِ َوإِْمَساِك  ـِ بِاْلَقِؿق ق ؽِّ ابِِح فِل َأْخِذ السِّ ـِ لَِقُؽقَن َأْسَفَؾ َطَؾك الذَّ َْيَؿ ْٕ اْلَجاكِِب ا

 ـها. «َرْأِسَفا بَِقِدِه اْلَقَسارِ 
 :ايسدٌ عٓد ايربح ع٢ً صؿاحُٗاذنس ضبب ٚضع  

 .إلراحتفا: إول

 .ٕكف أبؾغ يف طدم تحركفا: الثاين

 .أبؾغ يف خروج الدم مـفا: الثالث

 .أبؾغ يف إحسان ذبحفا: الرابع

ـْ ، َهَذا َطـِّل»: أكف قال -  - اهلل وقد جاء طـ رسقل ـْ َلْؿ ُيَضحِّ ِم َوَطؿَّ

تِل  .ڤ، وأبل سعقد، اهلل بـ طبد جابرأخرجف أحؿد وغقره طـ ، (1)«ُأمَّ

 .ملسو هيلع هللا ىلص وذهب بعض أهؾ العؾؿ إلك أن هذا خاص بالـبل

كلن يخشك أن تتحرك ، ويجقز أن يستعقـ اإلكسان بغقره يف ذبح إضحقة

 .فقجعؾ أحدهؿ يؿسؽ وهق يذبح، طؾقف

 :حهِ إذا عٝٓت األضخ١ٝ ثِ حصٌ عٝب بعد ذيو 

، العقب فال يمثر فقفاثؿ صرأ طؾقف ، وإذا كاكت إضحقة بدون طقب

 .والؿؿـقع هق ما كان قبؾ تعقـفا

وإذا أراد أن يذبحفا لضقػ ثؿ يشرتي بدلفا ، وإذا تؾػت لف أن يليت ببدلفا

 .بـذر إن لؿ يؽـ قد طقـفا، جاز ذلؽ

                                                                                       

(، 454 ،455(، والدارقطـل )3/373(، وكذا الطحاوي )1/317(، والرتمذي )3117أخرجف أبق داود ) (1)

(، وصححف اإلمام إلباين 373، 3/347(، وأحؿد )317، 1/375(، والبقفؼل )5/331والحاكؿ )

 ( 1131يف اإلرواء.) 
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 :األضخ١ٝ جتصئ عٔ أٌٖ ايبٝت ايٛاحد 

وإن ذبح كؾ ، إذا اشرتك مطبخفؿ؛ وتجزئ إضحقة طـ أهؾ البقت أجؿع

 .واحد مـفؿا أضحقة جاز ذلؽ

 الؿقت كان إن لؽـ ،طؾقفا وحث هبا أمر أو مقت طـ ضحل ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أن يثبت ولؿ

 .ذبحفا إلك يحتاج فال ،هبا أوصك قد يؽـ لؿ وإن ،تـػذ أن بلس فال هبا أوصك قد

 :قال يف طقن الؿعبقد 

َص َبْعُض َأْهِؾ : َقاَل التِّْرِمِذيُّ فِل َجاِمِعفِ » ـِ اْلَؿقِِّت َقْد َرخَّ ك َط اْلِعْؾِؿ َأْن ُيَضحَّ

ك َطـُْف َوَقاَل َطْبدُ    َوَلْؿ َيَر َبْعُضُفْؿ َأْن ُيَضحَّ
ِ
َق  اهلل  َأْن ُيَتَصدَّ

َّ
ـُ اْلُؿَباَرِك َأَحبُّ إَِلل ْب

ُق بَِفا ك َفاَل َيْلُكُؾ مِـَْفا َشْقًئا َوَيَتَصدَّ ك َوإِْن َضحَّ َٓ ُيَضحَّ  ـها. ُكؾَِّفا َطـُْف َو
 ِّ ِٛ ِّ اِيَبَػ ََا ١َِّ ِيإِل ََٖهَرا ِؾٞ َغِسِح ايطُّ َٚ: 

َْلَؿِعلِّ  ْٕ ـِ : َقاَل فِل ُغـَْقِة ا ُْضِحقَِّة َط ْٕ َص فِل ا َقْقُل َبْعِض َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ الَِّذي َرخَّ

ٌة َفاَل  ـْ َمـََعَفا َلْقَس فِقِف ُحجَّ ِة َوَقْقُل َم َْمَقاِت ُمَطابٌِؼ لِْْلَِدلَّ ْٕ َّٓ بَِدلِقٍؾ ا ُيْؼَبُؾ َكاَلُمُف إِ

َٓ َدلِقَؾ َطَؾْقفِ   .َأْقَقى مِـُْف َو

 
ِّ

ـِ الـَّبِل ـْ َشِفَد َلُف بِالتَّْقِحقِد َوَشِفَد  ملسو هيلع هللا ىلصَوالثَّابُِت َط تِِف مِؿَّ ـْ ُأمَّ ل َط َأكَُّف َكاَن ُيَضحِّ

تَُف  َٓ َيْخػل َأنَّ ُأمَّ ـْ َكْػِسِف َوَأْهِؾ بَقْتِِف َو ـْ َشِفَد َلُف بِالتَّْقِحقِد َوَشِفَد  ملسو هيلع هللا ىلصَلُف بِاْلباََلِغ َوَط مِؿَّ

 
ِّ

ـَ الـَّبِل  ملسو هيلع هللا ىلصَوَكثِقٌر مِـُْفْؿ ُتُقفُّقا فِل َطْفِدِه  ملسو هيلع هللا ىلصَلُف بِاْلباََلِغ َكاَن َكثِقٌر مِـُْفْؿ َمْقُجقًدا َزَم

َْمَقاُت  ْٕ تِِف  َفا ـْ ُأمَّ
َْحقَاُء ُكؾُُّفْؿ مِ ْٕ   ملسو هيلع هللا ىلصَوا

ِّ
َواْلَؽبُْش ، ملسو هيلع هللا ىلصَدَخُؾقا فِل ُأْضِحقَِّة الـَّبِل

تِِف  ـْ ُأمَّ
تِِف َكَذلَِؽ لِْْلَْمَقاِت مِ ـْ ُأمَّ

 ـها. «باَِل َتْػِرَقةٍ  ملسو هيلع هللا ىلصاْلَقاِحُد َكَؿا َكاَن لِْْلَْحقَاِء مِ
 وشقخـا ،العثقؿقـ صالح بـ محؿد :الشقخقـ مـ كال إضحقة أحؽام يف ألػ وقد

 .العالؿقـ رب هلل والحؿد ،الؿستعان واهلل ،جؿقًعا اهلل رحؿفؿ الحجقري يحقك
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 درنتاب األغسب١

 

 (1)[نتاب األغسب١]

l: 

وربؿا اشرتكت معفا يف كثقر مـ ، وإشربة آداهبا قريبة مـ آداب إصعؿة

بؾ ، يستغـل طـ الطعام والشرابفنن اإلكسان ٓ ؛ كظًرا ٕن باهبؿا واحدٌ ؛ أداب

 .كؾ حققان ٓ يستغـل طـ الطعام والشراب

بؾ إنَّ مـ أطظؿ كعقؿ ، اهلل طؾك طباده بلكقاع الؿآكؾ والؿشارب وقد امتـ

ذلؽ يف كثقر مـ   اهلل كؿا قص، الجـة لَؿا فقفا مـ الؿطاطؿ والؿشارب

 .الصادق إمقـ ملسو هيلع هللا ىلص وقصة رسقلف، كتابف الؽريؿ

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ﴿:  اهلل إٓ ققلولق لؿ يؽـ 

 .وهذا يدل طؾك سعة الؿآكؾ والؿشارب، [35 : الحاقة] ﴾ۈ

 ڑ * ژ ژ ڈ * ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ﴿:  اهلل ومـفا ققل

 ﴾ڱ ڱ ڱ ڳ * ڳ ڳ * گ گ * ک ک * ک
، مآكؾفؿ ومشارهبؿ يف الجـة ٓ تـؼطع طـفؿ وٓ تؿـع مـفؿ: أي، [33 - 37 : القاقعة]

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: اهلل  وققل

 ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ

  .[34 : البؼرة] ﴾ڃ ڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ
                                                                                       

 هـ.1557بدأكا فقف يف يقم السادس طشر مـ شفر محرم لعام  (1)



             

 395 األطعمة كتاب
 

 :ذنس آداب ايػسب 

 :آداب الشرب كثقرة يف الؽتاب والسـة ومـفا

 :الـفل طـ الشرب قائًؿا - 1

َٓ »: قال، ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ الـبل، (3737طـد مسؾؿ ) ڤ فػل حديث أبل هريرة

َـّ َأَحٌد  ـْ َكِسَل َفْؾَقْسَتِؼلء، ِمـُْؽْؿ َقائًِؿاَيْشَرَب  .«َفَؿ

ـْ َأَكسٍ   ، ڤ وَأبِل َسِعقٍد اْلُخْدِريِّ ، ويف الصحقح َط
َّ

ـِ »: ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ الـَّبِل َزَجَر َط

ْرِب َقائًِؿا  .(3734، 3735أخرجف مسؾؿ ). «الشُّ

ـِ َطبَّاسٍ ، «الصحقحقـ»ويف  ـِ اْب   َأنَّ َرُسقَل ، ڤ َط
ِ
ـْ َشِرَب »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

مِ

 .(1)«َزْمَزَم َوُهَق َقائِؿٌ 

ُة  َْكَصاِريَّ ْٕ   َأنَّ َرُسقَل ، ڤوجاء مـ حديث َكْبَشُة ا
ِ
، َدَخَؾ َطَؾْقَفا»: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

، َفَؼَطَعْت َفَؿ اْلِؼْرَبِة َتْبَتِغل َبَرَكةَ ، َوُهَق َقاِئؿٌ ، َفَشِرَب مِـَْفا، َوِطـَْدَها قِْرَبٌة ُمَعؾََّؼةٌ 

  َرُسقلِ َمْقِضِع فِل 
ِ
 .(2)«ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

 :حهِ ايػسب قا٥ُا 

 :واختؾػ العؾؿاء يف حؽؿ ذلؽ

وذهب بعضفؿ إلك جقازه واستحباب ، فذهب بعضفؿ إلك تحريؿ الشرب قائًؿا

 :وقد كظؿفا بعضفؿ بؼقلف، ملسو هيلع هللا ىلص مستدلقـ بؿا ثبت طـ الـبل؛ الشرب قاطًدا

 إذا َمـــــا َشـــــرِْبَت َفـــــاْجِؾس تُػـــــزْ 

 

ــــــَِّة َصـــــْػَقِة    أْهـــــِؾ الِحَجـــــازْ بسُّ

روا ُشـــــْرَبُف َقائـــــــــًؿا   وَقــــــْد َقـــــرَّ

 

 َوَذلِـــــــــَؽ لِــَبَقــــــــــاِن الـَجــــــــــَقازْ  

 
                                                                                       

 (.3737أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (1)

 يف صحقح ابـ ماجف. (، وصححف اإلمام إلباين 3533أخرجف ابـ ماجف يف ســف ) (2)
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 :الـفل طـ التـػس يف اإلكاء - 2

ـْ َأبِل َقــتَاَدةَ    َقاَل َرُسقُل : َقاَل ، ڤ فَع
ِ
َـّ َأَحُدُكْؿ َذَكَرُه بِقَِؿقـِِف »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َٓ ُيْؿِسَؽ

َٓ ، َوُهَق َيُبقُل  ـَ الَْخًَلِء بِقَِؿقـِفِ َو ْح ِم َكاءِ ، َيتََؿسَّ ْس فِل اإْلِ َٓ َيَتـَػَّ  .متػؼ طؾقف، (1)«َو

 .التـػس داخؾ اإلكاء: والؿراد بالتـػس يف اإلكاء الؿـفل طـف

 :التـػس ثًلًثا حال الشرب - 3

 أن هذا التـػس يؽقن خارج اإلكاء بحقث أن، والػرق بقـ هذا وما تؼدم

 .ثؿ يشرب ثؿ يتـػس، يتـػس اإلكسان يشرب ثؿ

ـْ َأَكسِ « الصحقحقـ»فػل  ـِ َمالٍِؽ  َط  ، ڤ ْب
َّ

َكاَن إَِذا َشِرَب  ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ الـَّبِل

َس َثاَلًثا َوَقاَل   .بخالف ما لق شرب مرة واحدة، (2)«ُهَق َأْهـَُل َوَأْمَرُأ َوَأْبَرأُ »: َتـَػَّ

 :الـفل طـ الشرب مـ يف السؼاء - 4

ـْ َأبِل َسِعقٍد    َكَفك َرُسقُل »: َقاَل ، ڤ اْلُخْدِريِّ َط
ِ
َْسِؼقَةِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ْٕ ـِ اْختِـَاِث ا  ،«َط

 .(4734أخرجف البخاري )، َفُقْشَرَب مِـَْفا، َيْعـِل َأْن ُتْؽَسَر َأْفَقاُهَفا

 .وشرب مـ جرة، وقد شرب مـ فِل الؼدح، مـ يف السؼاء ملسو هيلع هللا ىلص وشرب الرسقل

، بحقث يشرب هذا ويـاول ذاك، إسؼقةالـفل طـ اختـاث : لؽـ الؿراد هـا

لؿا يمدي إلك التؼذر وإلك غقر ؛ فقـبغل اجتـاب ذلؽ، ويشرب هذا ويـاول ذاك

 ملسو هيلع هللا ىلص فنن الـبل، أو يف حآت كادرة كزوجة مع زوجفا، إٓ يف حآت ضرورية، ذلؽ

وتتقخك الؿؽان  ملسو هيلع هللا ىلص ثؿ شربت مـ فضؾ الـبل، ڤ شرب وكاول فضؾف طائشة

 .ملسو هيلع هللا ىلص الـبلالذي كان يشرب مـف 
                                                                                       

 (.377(، ومسؾؿ يف صحقحف )143)أخرجف البخاري يف صحقحف  (1)
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 :مـاولة إيؿـ فإيؿـ - 5

ـْ َأَكسِ  ـِ َمالٍِؽ  فَع  ، ڤ ْب
َّ

 ، َشِرَب  ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ الـَّبِل
ٌّ

ـْ َيِؿقـِِف َأْطَرابِل ـْ ، َوَط َوَط

ـَ »: َوَقاَل ، َفـَاَوَلفُ ، َيَساِرِه َأُبق َبْؽرٍ  َْيَؿ ْٕ ـَ َفا َْيَؿ ْٕ  .(13131أخرجف أحؿد ). «ا

َْيَؿـُقنَ »: ويف رواية ْٕ  .(13413) «ا

ـِ َسْعدٍ  ويف حديث َسْفؾِ   َرُسقُل : َقاَل ، يف الصحقح ڤ ْب
َ

  ُأتِل
ِ
بَِؼَدٍح  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـْ َيِؿقـِِف ُغاَلٌم ُهَق َأْحَدُث اْلَؼْقمِ  ـْ َيَساِرهِ ، َفَشِرَب َوَط َْشَقاُخ َط ْٕ ، َيا ُغًَلمُ »: َقاَل ، َوا

َْشَقاَخ؟ ْٕ ُوثِرَ : َفَؼاَل ، «َأَتْلَذُن لِل َأْن ُأْططَِل ا
ِ

بِـَِصقبِل مِـَْؽ َأَحًدا َيا  َما ُكـُْت ٕ

  َرُسقَل 
ِ
اهُ ، اهلل  .(1)«َفَلْطَطاُه إِيَّ

 :طدم الشرب يف آكقة الذهب والػضة - 6

ةِ »: ڤ لؿا تؼدم مـ حديث حذيػة َهِب َوالِْػضَّ َٓ َتْشَرُبقا فِل آكِقَِة الذَّ َٓ ، َو َو

ْكقَاَفنِكََّفا : َتلُْكُؾقا فِل ِصَحافَِفا ِخَرةِ ، لَُفْؿ فِل الدُّ ْٔ  .(4537أخرجف البخاري ). «َولَـَا فِل ا

 :جقاز الشرب يف جؿقع أكقة ما خًل الذهب والػضة - 7

ـْ َأبِل َسِعقٍد اْلُخْدِريِّ ، كؿا تؼدم يف الذيـ قدمقا طؾك  ڤ وما جاء َط

ـْ »: اْلَؼْقسِ  مـ َوْفِد َطْبدِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل بَّاءِ : َأْرَبعٍ َوَأْكَفاُكْؿ َط ـِ الدُّ ، َواْلَحـَْتؿِ ، َط

 : َقاُلقا، «َوالـَِّؼقرِ ، َواْلُؿَزفَِّت 
َّ

  َيا َكبِل
ِ
ِجْذٌع ، َبَؾك»: َما ِطْؾُؿَؽ بِالـَِّؼقِر؟ َقاَل ، اهلل

ـَ اْلُؼَطْقَعاءِ ، َتـُْؼُروَكفُ  ـَ التَّْؿرِ : َأْو َقاَل : َقاَل َسِعقٌد  - َفَتْؼِذُفقَن فِقِف ِم ُثؿَّ َتُصبُّقَن  - ِم

ـَ َغَؾَقاُكُف َشرِْبُتُؿقهُ  ـَ اْلَؿاِء َحتَّك إَِذا َسَؽ َأْو إِنَّ َأَحَدُهْؿ ، َحتَّك إِنَّ َأَحَدُكؿْ ، فِقِف ِم

ْقِػ  ِف بِالسَّ ـَ َطؿِّ ، َوفِل اْلَؼْقِم َرُجٌؾ َأَصاَبْتُف ِجَراَحٌة َكَذلَِؽ َقاَل : َقاَل  «َلَقْضرُِب اْب

ـْ َرُسقلِ َوُكـُْت َأْخَبُمهَ 
  ا َحَقاًء مِ

ِ
؟ َقاَل  َفِػقَؿ َكْشَرُب َيا َرُسقَل : َفُؼْؾُت ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ِ
: اهلل

                                                                                       

 (.3737(، ومسؾؿ يف صحقحف )3341أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)
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ََدِم الَّتِل ُيًَلُث َطَؾك َأْفَقاِهَفا» ْٕ   َيا َرُسقَل : َقاُلقا، «فِل َأْسِؼَقِة ا
ِ
إِنَّ َأْرَضـَا َكثِقَرُة ، اهلل

ََدمِ ، اْلِجْرَذانِ  ْٕ َٓ َتْبَؼك بَِفا َأْسِؼَقُة ا  ، َو
ُّ

  َفَؼاَل َكبِل
ِ
، َوإِْن َأَكَؾْتَفا اْلِجْرَذانُ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 .(11« )صحقحف»أخرجف مسؾؿ يف ، «َوإِْن َأَكَؾْتَفا اْلِجْرَذانُ ، َوإِْن َأَكَؾْتَفا اْلِجْرَذانُ 

  َقاَل َرُسقُل : َقاَل ، ڤ ففق مـسقٌخ بحديث ُبَرْيَدةَ 
ِ
ـْ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َكَفْقُتُؽْؿ َط

ََضاِحلِّ َفْقَق َثًَلٍث ، َفُزوُروَها، ِزَياَرِة اْلُؼُبقرِ  ْٕ ـْ ُلُحقِم ا َفَلْمِسُؽقا َما ، َوَكَفْقُتُؽْؿ َط

َّٓ فِل ِسَؼاءٍ ، َبَدا َلُؽؿْ  ـِ الـَّبِقِذ إِ َفا، َوَكَفْقُتُؽْؿ َط َْسِؼَقِة ُكؾِّ ْٕ َٓ َتْشَرُبقا ، َفاْشَرُبقا ِفل ا َو

 .(1177أخرجف مسؾؿ )، «ُمْسؽًِرا

 :الشرب حتك آمتًلءجقاز  - 8

ِذي : َكاَن َيُؼقُل ، ڤ َأنَّ َأَبا ُهَرْيَرةَ ، (7543« )صحقح البخاري»فػل   الَّ
ِ
آ هلل

َّٓ ُهقَ  ـَ الُجقعِ ، َٓ إَِلَف إِ
َْطَتِؿُد بَِؽبِِدي َطَؾك إَْرِض مِ َٕ َُشدُّ ، إِْن ُكـُْت  َٕ َوإِْن ُكـُْت 

ـَ الُجقعِ 
َوَلَؼْد َقَعْدُت َيْقًما َطَؾك َصِريِؼِفُؿ الَِّذي َيْخُرُجقَن ، الَحَجَر َطَؾك َبْطـِل مِ

ـْ ِكَتاِب ، َفَؿرَّ َأُبق َبْؽرٍ ، مِـْفُ 
ـْ آَيٍة مِ   َفَسَلْلُتُف َط

ِ
َّٓ لُِقْشبَِعـِل، اهلل َفَؿرَّ َوَلْؿ ، َما َسَلْلُتُف إِ

ـْ كِ ، ُثؿَّ َمرَّ بِل ُطَؿرُ ، َيْػَعْؾ 
ـْ آَيٍة مِ   َتاِب َفَسَلْلُتُف َط

ِ
َّٓ لُِقْشبَِعـِل، اهلل َفَؿرَّ ، َما َسَلْلُتُف إِ

ـَ َرآكِل، ملسو هيلع هللا ىلص ُثؿَّ َمرَّ بِل َأُبق الَؼاِسؿِ ، َفَؾْؿ َيْػَعْؾ  َؿ ِحق َوَطَرَف َما فِل َكْػِسل َوَما ، َفَتَبسَّ

  َلبَّْقَؽ َيا َرُسقَل : ُقْؾُت  «َيا َأَبا ِهرٍّ »: ُثؿَّ َقاَل ، فِل َوْجِفل
ِ
َوَمَضك  «الَحْؼ »: َقاَل ، اهلل

ـَ »: َفَؼاَل ، َفَقَجَد َلَبـًا فِل َقَدٍح ، َفَدَخَؾ ، َفَلِذَن لِل، َفاْسَتْلَذنَ ، َفَدَخَؾ ، َفَتبِْعُتفُ  ـْ َأْي ِم

؟ ـُ َب َلبَّْقَؽ َيا : ُقْؾُت  «َأَبا ِهرٍّ »: َقاَل ، َأْهَداُه َلَؽ ُفالٌَن َأْو ُفالََكةُ : َقاُلقا «َهَذا الؾَّ

 ا َرُسقَل 
ِ
ِة َفاْدُطُفْؿ لِل»: َقاَل ، هلل ػَّ ِة َأْضَقاُف : َقاَل  «الَحْؼ إَِلك َأْهِؾ الصُّ ػَّ َوَأْهُؾ الصُّ

َٓ َطَؾك َأَحدٍ ، اإِلْسالَمِ  َٓ َماٍل َو إَِذا َأَتْتُف َصَدَقٌة َبَعَث بَِفا إَِلْقِفْؿ ، َٓ َيْلُووَن إَِلك َأْهٍؾ َو

ٌة َأْرَسَؾ إَِلْقِفْؿ َوَأَصاَب مِـَْفا َوَأْشَرَكُفْؿ فِقَفا ،َوَلْؿ َيَتـَاَوْل مِـَْفا َشْقًئا ، َوإَِذا َأَتْتُف َهِديَّ
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ةِ : َفُؼْؾُت ، َفَساَءكِل َذلَِؽ  ػَّ ـُ فِل َأْهِؾ الصُّ َب ـْ ، َوَما َهَذا الؾَّ
ُكـُْت َأَحؼُّ َأَكا َأْن ُأِصقَب مِ

ى بَِفا ـِ َشْرَبًة َأَتَؼقَّ َب َوَما َطَسك َأْن ، َفُؽـُْت َأَكا ُأْططِقِفؿْ ، َجاَء َأَمَركِلَفنَِذا ، َهَذا الؾَّ

ـِ  َب ـْ َهَذا الؾَّ
ـْ َصاَطةِ ، َيْبُؾَغـِل مِ

ـْ مِ  َوَصاَطِة َرُسقلِفِ  َوَلْؿ َيُؽ
ِ
َفَلَتْقُتُفْؿ ، ُبدٌّ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـَ الَبْقِت َوَأَخُذوا َمَجالَِس ، َفاْسَتْلَذُكقا َفَلِذَن َلُفؿْ ، َفَدَطْقُتُفْؿ َفَلْقَبُؾقا
َيا َأَبا »: َقاَل ، ُفْؿ مِ

  َلبَّْقَؽ َيا َرُسقَل : ُقْؾُت  «ِهرٍّ 
ِ
، َفَلَخْذُت الَؼَدَح : َقاَل  «ُخْذ َفَلْططِِفؿْ »: َقاَل ، اهلل

ُجَؾ َفَقْشَرُب َحتَّك َيْرَوى  الَؼَدَح ، َفَجَعْؾُت ُأْططِقِف الرَّ
َّ

ُجَؾ ، ُثؿَّ َيُردُّ َطَؾل َفُلْططِقِف الرَّ

 الَؼَدَح َفَقْشَرُب َحتَّك َيْرَوى، َفَقْشَرُب َحتَّك َيْرَوى
َّ

 الَؼَدَح ، ُثؿَّ َيُردُّ َطَؾل
َّ

، ُثؿَّ َيُردُّ َطَؾل

 
ِّ

، َفَلَخَذ الَؼَدَح َفَقَضَعُف َطَؾك َيِدهِ ، َوَقْد َرِوَي الَؼْقُم ُكؾُُّفؿْ  ملسو هيلع هللا ىلص َحتَّك اْكَتَفْقُت إَِلك الـَّبِل

 َفــتَـ
َّ

ؿَ َفـََظَر إَِلل   َلبَّْقَؽ َيا َرُسقَل : ُقْؾُت  «َأبَا ِهرٍّ »: َفَؼاَل ، َبسَّ
ِ
 «بَِؼقُت َأَكا َوَأْكَت »: َقاَل ، اهلل

  َصَدْقَت َيا َرُسقَل : ُقْؾُت 
ِ
 «اْشَرْب »: َفَؼاَل ، َفَؼَعْدُت َفَشِرْبُت  «اْقُعْد َفاْشَرْب »: َقاَل ، اهلل

َما َأِجُد َلُف ، َٓ َوالَِّذي بََعَثَؽ بِالَحؼِّ : َحتَّك ُقْؾُت  «اْشَرْب »: َفَؿا َزاَل َيُؼقُل ، َفَشِرْبُت 

ك َفَحِؿدَ ، َفَلْطَطقْتُُف الَؼَدَح  «َفَلِركِل»: َقاَل ، َمْسَؾًؽا  .(1)«َوَشِرَب الَػْضَؾةَ  اهلَل َوَسؿَّ

 :وغقرها مـ الؿشروبات، والعصقرات، شرب فضؾ الؿاء - 9

َٓ َتْدُروَن فِل َأيِّ َصَعاِمُؽُؿ اْلَبَرَكةُ »ولؿا تؼدم ، لؾحديث السابؼ ُؽْؿ   .«َفنِكَّ

 :جقاز شرب فضؾ القضقء - 11

ـْ َأبِل َحقَّةَ 1334فػل الؿسـد )؛ خالًفا لؿـ زطؿ أكف يسبب الـسقان ، ( َط

ْقفِ »: ڤ َرَأْيُت َطؾِقًّا: َقاَل  َل َفَلْكَؼك َكػَّ ، َوِذَراَطْقِف َثالًثاُثؿَّ َغَسَؾ َوْجَفُف َثالًثا ، َتَقضَّ

ـِ  ُثؿَّ ، «ُثؿَّ َقاَم َفَشِرَب َفْضَؾ َوُضقئِفِ ، َوَمَسَح بَِرْأِسِف ُثؿَّ َغَسَؾ َقَدَمْقِف إَِلك اْلَؽْعَبْق

  إِكََّؿا َأَرْدُت َأْن ُأِرَيُؽْؿ ُصُفقَر َرُسقلِ »: َقاَل 
ِ
 .«ملسو هيلع هللا ىلص اهلل
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 :شرب الرجؾ فضؾ زوجتف وشربفا فضؾف - 11

ـِ اْلِؿْؼَدامِ 377) «صحقح مسؾؿ»يف  ـِ ُشَرْيٍح  ( َط ـْ َأبِقفِ ، ْب ـْ َطائَِشةَ ، َط ، ڤ َط

 ، ُكـُْت َأْشَرُب َوَأكَا َحائٌِض »: َقاَلْت 
َّ

  ملسو هيلع هللا ىلص ُثؿَّ ُأكَاِوُلُف الـَّبِل
َّ

، َفقََضُع َفاُه َطَؾك َمْقِضِع فِل

ُق اْلَعْرَق َوَأكَا َحائٌِض ، َفقَْشَرُب   ُثؿَّ ُأكَاِوُلُف ، َوَأَتَعرَّ
َّ

  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل
َّ

 .«َفقََضُع َفاُه َطَؾك َمْقِضِع فِل

 .لعؿقم إمر بالتسؿقة طـد إكؾ والشرب: التسؿقة - 12

َوالتَّْسِؿَقُة فِل : كؼًل طـ الترمذي، «شرح مسؾؿ»يف  قال الـقوي 

ـِ ، ُشْرِب اْلَؿاءِ  َب َواءِ ، َواْلَؿَرِق ، َواْلَعَسؾِ ، َوالؾَّ َكالتَّْسِؿَقِة ، اْلَؿْشُروَباِت َوَسائِِر ، َوالدَّ

َعاِم فِل ُكؾِّ َما َذَكْرَكاهُ    بِْسؿِ »: َوَتْحُصُؾ التَّْسِؿَقُة بؼقلف، َطَؾك الطَّ
ِ
: َفنِْن َقاَل ؛ «اهلل

ِحقِؿ َكاَن َحَسـًا بِْسؿِ  ـِ الرَّ ْحَؿ  الرَّ
ِ
ـُُب ، اهلل َوَسَقاٌء فِل اْستِْحَباِب التَّْسِؿَقِة اْلُج

ـَ ، َواْلَحائُِض َوَغْقُرُهَؿا كِؾِق ْٔ ـَ ا
 ُكؾُّ َواِحٍد مِ

َ
ل  هـا. َوَيـَْبِغل َأْن ُيَسؿِّ

 : الحؿد هَّلل - 13
ـِ َمالٍِؽ  كؿا يف حديث َأَكسِ : يؼقل ملسو هيلع هللا ىلص ٕن الـبل طـد مسؾؿ ، ڤ ْب

ـِ اْلَعْبدِ  إِنَّ »: (3735) َْكَؾَة  اهَّللَ تعالك َلَقْرَضك َط ْٕ َفَقْحَؿَدُه َطَؾْقَفا َأْو َأْن َيْلُكَؾ ا

ْرَبَة َفَقْحَؿَدُه َطَؾْقَفا  .«َيْشَرَب الشَّ

 :الشرب بالقؿقـ - 14

  َأنَّ َرُسقَل ، وغقره يف الصحقح، ڤ لحديث ابـ طؿر
ِ
إَِذا »: َقاَل ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ْقَطاَن َيْلُكُؾ : َوإَِذا َشِرَب َفْؾَقْشَرْب بَِقِؿقـِفِ ، َأَكَؾ َأَحُدُكْؿ َفْؾَقْلُكْؾ بَِقِؿقـِفِ  َفنِنَّ الشَّ

 .(3737أخرجف مسؾؿ )، «َوَيْشَرُب بِِشَؿالِفِ ، بِِشَؿالِفِ 

 :ومـ أداب أن ساقل الؼقم آخرهؿ شرًبا - 15

أمر أبا قتادة  ملسو هيلع هللا ىلص أن الـبل، (711« )صحقح مسؾؿ»يف  ڤ لحديث أبل قتادة

: َفُؼْؾُت ، «اْشَرْب »: ٕبل قتادة حقـ كاولف ملسو هيلع هللا ىلص ثؿ قال الـبل، أن يسؼل الـاس فسؼاهؿ
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  َٓ َأْشَرُب َحتَّك َتْشَرَب َيا َرُسقَل 
ِ
 .«إِنَّ َساِقَل الَْؼْقِم آِخُرُهْؿ ُشْرًبا»: َقاَل ، اهلل

 :الدطاء لؿـ سؼاه - 16

ـْ َأْصَعَؿـِل»: ڤ لحديث اْلِؿْؼَدادِ  ـْ َسَؼاكِل، الؾَُّفؿَّ َأْصِعْؿ َم أخرجف  ،«َواْسِؼ َم

 .(33171أحؿد )

 .واهلل أطؾؿ، أن هذا الدطاء يؽقن قبؾ اإلصعام وقبؾ السؼقا: أهؾ العؾؿ وقال بعض

 :شرب الحًلل وترك الحرام لؿا يلتل - 17

: يؼقل ، واهلل، ومـفا الحرام الخبقث، ٕن إشربة مـفا الحالل الطقب

 .[171 : البؼرة] ﴾وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې﴿

 :يزال بغقر ذلؽطدم الـػخ يف الشراب ان كان فقف أذى وإكؿا  - 18

 َقاَل ، (11745« )الؿسـد»جاء طـد أحؿد يف 
ِّ

ـْ َأبِل اْلُؿَثـَّك اْلُجَفـِل : َط

  َهْؾ َكَفك َرُسقُل : َسِؿْعُت َمْرَواَن َوُهَق َيْسَلُل َأَبا َسِعقٍد اْلُخْدِريَّ 
ِ
َس  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َأْن َيَتـَػَّ

  َيا َرُسقَل : َفَؼاَل َلُف َرُجٌؾ . َعؿْ كَ : َوُهَق َيْشَرُب فِل إَِكائِِف؟ َفَؼاَل َأُبق َسِعقدٍ 
ِ
َٓ ، اهلل َفنِكِّل 

ـْ َكَػٍس َواِحٍد؟ َقاَل 
ْسَت »: ُأْرَوى مِ ـْ َوْجِفَؽ ، َفنَِذا َتـَػَّ َكاَء َط َفنِكِّل : َقاَل ، «َفــَحِّ اإْلِ

َٓ ، َفنَِذا َرَأْيَتَفا َفَلْهرِْقَفا»: َأَرى اْلَؼَذى َفَلْكُػُخَفا؟ َقاَل   .«َتـُْػْخَفاَو

 :غؿس الذباب إذا وقع يف الشراب - 19

 : َقاَل ، ڤ فعـ َأبِل ُهَرْيَرةَ 
ُّ

َباُب فِل َشَراِب »: ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل الـَّبِل إَِذا َوَقَع الذُّ

 .(1)«َفنِنَّ فِل إِْحَدى َجـَاَحْقِف َداًء َوإُْخَرى ِشَػاءً ، َأَحِدُكْؿ َفْؾَقْغِؿْسُف ُثؿَّ لَِقـِْزْطفُ 

 :أواين الشراب تغطقة - 21

ـْ َجابِرٍ    َأنَّ َرُسقلِ ، ڤ َط
ِ
َكاءَ »: َقاَل ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َؼاءَ ، َغطُّقا اإْلِ َوَأْغِؾُؼقا  ،َوَأْوُكقا السِّ
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َراَج ، اْلَباَب  َٓ َيُحؾُّ ِسَؼاءً ، َوَأْصِػُئقا السِّ ْقَطاَن  َٓ َيْػَتُح َباًبا، َفنِنَّ الشَّ َٓ َيْؽِشُػ ، َو َو

َّٓ َأْن َيْعُرَض َطَؾك إَِكائِِف ُطقًداَفنِْن َلْؿ ، إَِكاءً    َوَيْذُكَر اْسؿَ ، َيِجْد َأَحُدُكْؿ إِ
ِ
، َفْؾَقْػَعْؾ ، اهَّلل

 .(3713أخرجف مسؾؿ )، «َفنِنَّ اْلُػَقْيِسَؼَة ُتْضرُِم َطَؾك َأْهِؾ اْلَبْقِت َبْقَتُفؿْ 

 والحؿد هلل رب العالؿقـ
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 : رحدٜح

 د«..ارتُسأٜٗا ايٓاع إْ٘ ْصٍ حتسِٜ »

 

ـْ َطبْدِ  (- 398   َط
ِ
ـِ ُطَؿرَ  اهَّلل   َطَؾك ِمـَْبِر َرُسقلِ  - َأنَّ ُطَؿَر َقاَل » ڤ ْب

ِ
ا  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل َأمَّ

ـْ َخْؿَسةٍ ، َأيَُّفا الـَّاُس ، بَْعُد  ُف َكَزَل َتْحرِيُؿ الَْخْؿِر َوِهَل ِم ـْ الِْعـَِب : إكَّ ، َوالتَّْؿرِ ، ِم

ِعقرِ ، َوالِْحـْطَةِ ، َواْلَعَسؾِ    َما َخاَمَر اْلَعْؼَؾ َثًلٌث َوِدْدُت َأنَّ َرُسقَل : َوالَْخْؿرُ ، َوالشَّ
ِ
 اهَّلل

َبا، َواْلَؽًلَلةُ ، اْلَجدُّ : َكاَن َطِفَد إلَقْـَا فِقَفا َطْفًدا َكـَْتِفل إلَقْفِ  ملسو هيلع هللا ىلص ـْ الرِّ  .((1)«َوَأْبَقاٌب ِم

ـْ َطائَِشةَ  - 399   َأنَّ َرُسقَل »: ڤ )َط
ِ
ـْ اْلبِْتِع؟ َفَؼاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل ُكؾُّ َشَراٍب : ُسئَِؾ َط

 .َكبقُذ الَعَسؾِ : اْلبِْتعُ     ). (2)«َأْسَؽَر َفُفَق َحَرامٌ 

ـْ َطْبدِ  - 411   )َط
ِ
ـِ َطبَّاسٍ  اهَّلل : َأنَّ ُفًلًكا َباَع َخْؿًرا َفَؼاَل : َبَؾَغ ُطَؿرَ : َقاَل  ڤ ْب

  َرُسقَل  َأَلْؿ َيْعَؾْؿ َأنَّ ، اهَّللُ ُفًلًكا َقاَتَؾ 
ِ
َمْت َطَؾْقِفْؿ ، اهَّللُ اْلَقُفقدَ  َقاَتَؾ »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل ُحرِّ

ُحقمُ   .((3)«َفَجَؿُؾقَها َفَباُطقَها؟، الشُّ

l: 

  َطَؾك ِمـَْبرِ َرُسقلِ  - َأنَّ ُطَؿَر َقاَل »: قْلُ
ِ
 .«ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

 .فقفؿ  اهلل ومبؾغ ديـ، ومعؾؿفؿ، وخطقبفؿ، إذ كان أمقر الؿممـقـ

 .اهلل لقمة ٓئؿ كان ٓ يخشك يف ڤ وطؿر
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ٓسقؿا مـ ، أن الـاس قد فشا فقفؿ شرب الخؿر؛ وسبب ذكر هذا الحديث

 .الـاس واستشارهؿ يف حد الخؿر ڤ ولذلؽ جؿع طؿر؛ كان يف أصراف البقادي

ـِ َمالٍِؽ  كؿا يف صحقح مسؾؿ مـ حديث َأَكسِ   »، ڤْب
َّ

 بَِرُجٍؾ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِل
َ

ُأتِل

ـَ ، َقْد َشِرَب اْلَخْؿرَ  ـِ َكْحَق َأْربَِعق ا َكاَن ، َوَفَعَؾُف َأبُق بَْؽرٍ : َقاَل ، «َفَجَؾَدُه بَِجِريَدَتْق َفَؾؿَّ

ـِ  َفَؼاَل َطْبدُ ، ُطَؿُر اْستََشاَر الـَّاَس  ْحَؿ ـَ : الرَّ  .(1)«َفَلَمَر بِِف ُطَؿرُ »، َأَخػَّ اْلُحُدوِد َثَؿاكِق

ا َبْعُد »: قْلُ  :«َأمَّ

لؾػصؾ ؛ «أما بعد»اهلل ويثـل طؾقف يليت بؽؾؿة  فقف أن الخطقب بعد أن يحؿد

 .بقـ الحؿد والثـاء وبقـ ما بعده

َفا الـَّاُس »: قْلُ  :«َأيُّ

 وتطؾــؼ مـ أجــؾ تـبقــف، ويراد بف الخصقص، هذا مـ إلػاظ العامة

:  اهلل بؼقل، كداء الـاسوقد جاء يف الؼرآن . الـاس لإلصغاء لؿا يؼال
 ﴾ڄ ڄ﴿، [175: البؼرة] ﴾ڭ ڭ ڭ﴿، [31: البؼرة] ﴾ڱ ڱ﴿
إلك غقر ، [75: إكػال] ﴾ڃ ڃ﴿، [57: البؼرة] ﴾ڦ ڦ﴿، [37: إطراف]

 .ذلؽ مـ الـداءات

ـْ ُأمِّ َسَؾَؿةَ   ، وَط
ِّ

ُكـُْت َأْسَؿُع الـَّاَس َيْذُكُروَن : َأكََّفا َقاَلْت ، ملسو هيلع هللا ىلصَزْوِج الـَّبِل

ـْ َرُسقلِ ، اْلَحْقَض 
  َوَلْؿ َأْسَؿْع َذلَِؽ مِ

ِ
ـْ َذلَِؽ ، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ا َكاَن َيْقًما مِ َواْلَجاِرَيُة ، َفَؾؿَّ

  َفَسِؿْعُت َرُسقَل ، َتْؿُشُطـِل
ِ
َفا الـَّاُس »: َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل اْسَتْلِخِري : َفُؼْؾُت لِْؾَجاِرَيةِ  «َأيُّ

َجاَل : َقاَلْت ، َطـِّل ـَ الـَّاسِ : َفُؼْؾُت ، َوَلْؿ َيْدُع الـَِّساءَ إِكََّؿا َدَطا الرِّ
َفَؼاَل ، إِكِّل مِ

  َرُسقُل 
ِ
ِـّل ، إِكِّل َلُؽْؿ َفَرٌط َطَؾك اْلَحْقضِ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َـّ َأَحُدُكْؿ َفُقَذبُّ َط َٓ َيْلتَِق َفنِيَّاَي 
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الُّ  َؽ : فِقَؿ َهَذا؟ َفُقَؼاُل : َفَلُققُل ، َكَؿا ُيَذبُّ اْلَبِعقُر الضَّ ، َٓ َتْدِري َما َأْحَدُثقا َبْعَدكَ إِكَّ

 .أخرجف مسؾؿ. (1)«ُسْحًؼا: َفَلُققُل 

ُف َكَزَل َتْحرِيُؿ اْلَخْؿرِ »: قْلُ  :«إكَّ

 .أي كزلت أيات يف تحريؿ الخؿر

 :وكان كزول تحريؿ الخؿر طؾك ثالثة أكحاء

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ﴿:  اهلل ققل: إول

 .[311 : البؼرة] ﴾ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ

 ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے﴿: الثاين
 .[53: الـساء]

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ﴿: الثالث

 .[17: الؿائدة] ﴾ڀ ٺ ٺ

حتك ٓ ؛ وذكر طؿر هذه إمقر، وكان أكثر خؿر الؿديـة مـ بسر وتؿر

 .يحتج محتج بلن هذه إشقاء لقست بخؿر

ـْ َخْؿَسةٍ »: قْلُ  :«َوِهَل ِم

وإٓ فؼد تصـع ، وهذا مؿا يقجد يف البؾد، أشقاءأي الخؿر تصـع مـ خؿسة 

 .مـ شرها  كعقذ باهلل، مـ غقر ذلؽ طؾك ما يتػــ أصحاهبا

 ،لؽـ تصـع إما بؿجؿقطفا، ولقس معـك ذلؽ أكف ٓ بد مـ اجتؿاع الخؿسة فقفا

 .وإما بؿجؿقع بعضفا، وإما باكػرادها

ـْ اْلِعـَب»: قْلُ طـ  ملسو هيلع هللا ىلص وقد هنك الـبل، تسؿك الؽرمة، والعـبة معروف: «ِم
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 .تسؿقتفا بالؽرم

 .وهل ثؿرة الـخؾ، التؿر معروفة: «َوالتَّْؿر»: قْلُ

 .معروف: «َواْلَعَسؾِ »: قْلُ

 .وما يف باهبؿا، الذرة والؼؿح: «َواْلِحـَْطةِ »: قْلُ

ِعقرِ »: قْلُ  .كقع مـ الحبقب: «َوالشَّ

طام بعد أن بقـ أن الخؿر هذا تعريػ : «َواْلَخْؿُر َما َخاَمَر اْلَعْؼَؾ »: قْلُ

أي كؾ شلء ، «والخؿر ما خامر العؼؾ»: قال، يصـع مـ هذه الخؿسة إشقاء

 .ملسو هيلع هللا ىلص كؿا قال الـبل، أدى إلك اإلسؽار ففق خؿر

ـْ َطائَِشةَ   ، ڤ وَط
ِّ

ـِ الـَّبِل أخرجف  ،(1)«ُكؾُّ َشَراٍب َأْسَؽَر َفُفَق َحَرامٌ »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص َط

 .البخاري ومسؾؿ

ـِ ُطَؿَر   : َقاَل ، ڤوَطـ اْب
ِّ

ـِ الـَّبِل َّٓ َط َٓ َأْطَؾُؿُف إِ ُكؾُّ ُمْسؽٍِر »: َقاَل ، ملسو هيلع هللا ىلص َو

 .أخرجف مسؾؿ، (2)«َوُكؾُّ َخْؿرٍ َحَرامٌ ، َخْؿرٌ 

هذا : حتك ٓ يحتج محتج ويؼقل؛ ملسو هيلع هللا ىلص هذه مـ إلػاظ الجقامع مـ الـبل

 .وهذا

ـْ َجابِرِ  ـِ َطْبدِ  َط   ْب
ِ
  َقاَل َرُسقُل : َقاَل  ڤاهلل

ِ
َما َأْسَؽَر َكثِقُرُه َفَؼِؾقُؾُف »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 .أخرجف أبق داود، (3)«َحَرامٌ 

  َسِؿْعُت َرُسقَل : َقاَلْت  ڤ ويف رواية طـ َطاِئَشةَ 
ِ
ُكؾُّ ُمْسؽٍِر »: َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل
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 أخرجف أبق داود، (1)«َوَما َأْسَؽَر ِمـُْف اْلَػْرُق َفِؿْؾُء اْلَؽػِّ ِمـُْف َحَرامٌ ، َحَرامٌ 

 .معاقرتف يجقز ٓ حراًما أصبح يسؽر كثقره كقن لؽـ ،الؽػ مؾء يسؽر لؿ وإن حتك

هؽذا يؼقل ، لؿ يطعؿفا يف أخرة، ومـ شرب الخؿر ومات ولؿ يتب مـفا

ـِ ُطَؿرَ : كؿا يف الصحقحقـ، ملسو هيلع هللا ىلص الـبل ـِ اْب  ، َط
َّ

ـْ َشرَِب الَْخْؿَر »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ الـَّبِل َم

ْكقَافِل  َمَفا، ُثؿَّ َماَت َوُهَق َيْشَربَُفا َلْؿ َيتُْب ِمـَْفا، الدُّ ِخَرةِ  َحرَّ ْٔ  .(2)«اهَّللُ َطَؾْقِف فِل ا

هؽذا يؼقل ، ومـ شرب الخؿر ثؿ لؿ يتب لؿ تؼبؾ لف صالة أربعقـ يقًما

ڤ بـ العاص بـ طؿر كؿا يف حديث طبداهلل ملسو هيلع هللا ىلص الـبل
(3)

. 

وذهب بعضفؿ ، مـ أققال أهؾ العؾؿطؾك الصحقح ، والعؼؾ محؾف الؼؾب

 .والصحقح إول، إلك أكف يف الدماغ

مـ حقث أن اإلكسان إذا ضرب يف رأسف ربؿا ، وبقـ الؼؾب والدماغ تعؾؼات

 ﴾ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ﴿:  اهلل قال، فسد طؼؾف
 .[57: الحج]

ولؾعالمة الشـؼقطل مملػ يف ذلؽ ، فإدلة دالة طؾك أن العؼؾ يف الؼؾب

 .فقف وأفادأجاد 

  َثًلٌث َوِدْدُت َأنَّ َرُسقَل »: قْلُ
ِ
 :«َكاَن َطِفَد إَلْقـَا فِقَفا ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

أن يؽقن الحؽؿ الـبقي  ڤ بـ الخطاب أحب طؿر، يعـل ثالث مسائؾ

اهلل  رضقان - وذلؽ لقققع آختالف فقفـ يف زمـ الصحابة؛ فقفـ ضاهر
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، وربؿا خالػف ابـ طباس، كان مـ الػرضّقـ ڤ وتعؾؿقن أن طؿر، - طؾقفؿ

وكان يحب ، إلك غقر ذلؽ مـ الؿسائؾ التل وقع فقفا الخالف، بـ ثابت وزيد

ٓ يجقز الخروج طـف  ملسو هيلع هللا ىلص ٕن ققل الـبل؛ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل أن يؽقن العفد فقفا مـ رسقل

 .بحال إٓ أن يؽقن مـسقًخا

 :«َطْفًدا َكـَْتِفل إَلْقفِ »: قْلُ

ڻ ڻ ڻ ڻ ﴿:  اهلل لؼقل؛ أي طؾًؿا كـتفل إلقف وكلخذ بف

 .[7: الحشر] ﴾ۀ ۀ ہ ہہ

إٓ إذا وجد ، أي حؽؿف طـد الػرضّقـ أن مـزلتف مـزلة إب: «اْلَجدُّ »: قْلُ

 .إب فنكف يحجب الجد

وقد ذكره الشقخ ، ورث الجد ملسو هيلع هللا ىلص وقد جاء حديث طـ أبل سعقد أن الـبل

طـف ولؽـ رجع ، يف كتابف الصحقح الؿسـد مؿا لقس يف الصحقحقـ  مؼبؾ

 .واهلل أطؾؿ، لتصحقػ فقف

 :«َواْلَؽًلَلةُ »: قْلُ

ٱ ٻ ٻ ﴿:  اهلل كؿا قال، هق الرجؾ يؿقت لقس لف ولد وٓ والد

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

 .[177 : الـساء] ﴾چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

أن : بـ أبل صؾحة فػل مسؾؿ طـ معدان ڤ جابر وقد كزل شلن الؽاللة يف

َٓ َأَدُع َبْعِدي شقئا َأَهؿَّ ِطـِْدي مـ »: قام خطقبا وكان مؿا قال ڤ طؿر إين 

  اْلَؽاَلَلِة ما َراَجْعُت َرُسقَل 
ِ
ٍء ما َراَجْعُتُف يف اْلَؽاَلَلِة وما َأْغَؾَظ لل يف  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ْ
يف َشل

ـَ بِنِْصَبِعِف يف َصْدِري فؼال يا ُطَؿُر أٓ َتْؽِػقَؽ آَيُة  ٍء ما َأْغَؾَظ لل فقف حتك َصَع
ْ

َشل
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ْقِػ التل يف آِخِر ُسقَرِة الـَِّساِء َوإِكِّل إن َأِطْش َأْقِض فقفا بَِؼِضقٍَّة َيْؼِضل هبا مـ  الصَّ

َٓ َيْؼَرُأ اْلُؼْرآنَ  ـْ   .(1)«َيْؼَرُأ اْلُؼْرآَن َوَم

َبا»: قْلُ ـْ الرِّ ويجؿعفا أن الربا يـؼسؿ ، ٕن أبقاب الربا كثقرة: «َوَأْبَقاٌب ِم

 :طؾك قسؿقـ

 ربا فضؾ - ١

 .ربا كسقئة - 2

حتك يسؾؿ اإلكسان مـ ؛ وٓبد مـ معرفة تػاصقؾ هذا الـقع مـ البققع

 .اهلل  القققعة فقؿا حرم
، مثاًل بؿثؾ، فال يجقز بقعفؿا إٓ يًدا بقد، وأشفر الربقيات الذهب والػضة

 .فنذا اختؾػت إصـاف فبقعقا كقػ شئتؿ، سقاًء بسقاء

 .والحؿد هلل، وقد تؼدم الؽالم طؾك الربا يف باب البققع

ـْ اْلبِْتِع؟»: قْلُ وهق البتع كقع مـ ، أي سئؾ طـ شراب آخر: «ُسئَِؾ َط

 ملسو هيلع هللا ىلص والذيـ سللقا الـبل، ٓسقؿا يف البالد الباردة، كان يشربف القؿـققن، الشراب

ـْ َجابِرٍ  ـْ َجْقَشانَ ، ققم مـ جقشان فَع
ـِ ، َأنَّ َرُجاًل َقِدَم مِ ـَ اْلَقَؿ

َفَسَلَل ، َوَجْقَشاُن مِ

 
َّ

َرةِ  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِل ـَ الذُّ
ـْ َشَراٍب َيْشَربُقكَُف بَِلْرِضِفْؿ مِ  ، اْلِؿْزرُ : فُ ُيَؼاُل لَ ، َط

ُّ
: ملسو هيلع هللا ىلص َفَؼاَل الـَّبِل

  َقاَل َرُسقُل ، َكَعؿْ : َقاَل  «َأَو ُمْسؽٌِر ُهَق؟»
ِ
  إِنَّ َطَؾك، ُكؾُّ ُمْسؽِرٍ َحَرامٌ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ِ
اهَّلل

  ِـْ صِقـَِة الَْخَبال ـْ َيْشَرُب الُْؿْسؽَِر َأْن َيْسِؼقَُف ِم   َيا َرُسقَل : َقاُلقا «َطْفًدا لَِؿ
ِ
، اهلل

 .أخرجف مسؾؿ، (2)«ُطَصاَرُة َأْهِؾ الـَّارِ »َأْو  «َطَرُق َأْهِؾ الـَّارِ »: صِقـَُة اْلَخبَاِل؟ َقاَل َوَما 

وسللقه طـ شراب يصـعقكف مـ ، أو مـ أحدهؿا، وجقشان بقـ البقضاء وشبقة
                                                                                       

 (.477أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (1)

 (.3773أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (2)
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 .«اهلل كعؿ يا رسقل: أيسؽر هق؟ قالقا: ملسو هيلع هللا ىلص فؼال لفؿ الـبل، العسؾ وكذلؽ مـ الشعقر

 .وكؾ مـ ألػاظ العؿقم: «َشَراٍب َأْسَؽَر َفُفَق َحَرامٌ  ُكؾُّ »: قْلُ

 .«التل تحدد الؿباح مـ إشربة مـ الحرام»: وذكر هذه الؼاطدة العظقؿة

طؾك ، وما كان مسؽر ففق حرام، طؾك أي حال كان، ما لؿ يسؽر ففق حالل

 .أي حال كان

 :«َكبقُذ الَعَسؾِ : اْلبِْتعُ »: قْلُ

 .كبذوا الشعقروربؿا ، يـبذون العسؾ

ٓسقؿا يف ، إذا كان يـتبذ صباًحا ويشرب مساءً ، وبالـسبة لؾـبقذ مـ حقث هق

 ٕن الـبل؛ بؾ ربؿا يف أيام الشتاء يستؿر لثالثة أيام وٓ يضر، البالد الباردة ٓ بلس بف

، وأكس، كؿا يف حديث طائشة، وربؿا إلك يقمقـ، كان يـتبذ لف إلك ثالثة أيام ملسو هيلع هللا ىلص

 .يف الصحقح وأما يف البالد الحارة فربؿا آكتباذ لقؾة واحدة يمثر فقفا، وابـ طباس

ويـتبذ لف طشقة ، ربؿا اكتبذ لف غدوة فقشربف طشقة ملسو هيلع هللا ىلص وقد جاء أن الـبل

وأكف ، فقحؿؾ طؾك أكف كان يشرب يف أكثر مـ يقم يف أيام الشتاء، فقشربف غدوة

، ا يتغقر بسبب الحرارةٕن الشراب سرطان م؛ كان يشرب يف يقم يف أيام الصقػ

 .وإذا تخؿر لؿ يجز شربف

وإٓ أمر بف ، فنذا بؼل شلء سؼاه الخادم، يشربف لققم والؾقؾة ملسو هيلع هللا ىلص وكان الـبل

 .فصب يف إرض

، وقد أخطل أبق حـقػة خًطا جسقًؿا حقـ ذهب إلك إباحة الـبقذ مطؾًؼا

يؽـ ولؿ ، لؿ يؽـ يسؽر ملسو هيلع هللا ىلص فنن كبقذ الـبل، احتجاًجا بؿثؾ هذه إحاديث

 .يؾحؼفا التغقر إلك درجة التخؿر

لؽـ ما ضابط الـبقذ الذي ، أن باب الـبقذ مـ حقث إصؾ حالل: فالشاهد
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 .ما لؿ يتخؿر ويسؽر: الجقابهق حالل؟ 

 :«َأنَّ ُفًلًكا َباَع َخْؿًرا: َبَؾَغ ُطَؿرَ »: قْلُ

ًٓ ، أي سؿرة وإٓ ففق ، كؿا جاء يف بعض الروايات لعؾف باع خؿًرا متلو

 .صحابل جؾقؾ ٓ يجقز الطعـ فقف بحال

 :«اهَّللُ ُفًلًكا َقاَتَؾ »: قْلُ

ک ک گ گ گگ ڳ ﴿: اهلل فالن قال تعالك لعـ: بؿعـك، وهذا دطاء طؾقف

 .[11-17: طبس] ﴾ڳ ڳ ڳ

وهذه مـ إوجف التل يستدل هبا أهؾ العؾؿ طؾك جقاز لعـ الؿعقـ إذا 

 .والجؿفقر طؾك الؿـع مـ ذلؽ، احتقج إلك ذلؽ

  َأَلْؿ َيْعَؾْؿ َأنَّ َرُسقَل »: قْلُ
ِ
 :«ملسو هيلع هللا ىلص - اهَّلل

 .أن العالؿ قد يػقتف بعض العؾؿ: ّفُٔ

أو ، وهذا دلقؾ مـ إدلة طؾك أن كثقًرا مـ الخالف الذي وقع بقـ الصحابة

وإما وجقد كص يراه ، وإما التلويؾ، إما غقاب الدلقؾ والـص؛ بقـ العؾؿاء سببف

 .أققى مـ الـص الذي خالػف

رفع الؿالم طـ »كتاب بعـقان   وقد ألػ شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة

 ذكر فقف مثؾ هذه الؿسائؾ التل اختؾػ فقفا الصحابة والسؾػ، «إئؿة إطالم

 .- اهلل طؾقفؿ رضقان -

 .أي لعـ: «اهَّللُ اْلَقُفقدَ  َقاَتَؾ »: قْلُ

 .ويليت بؿعـك السب، اهلل هق الطرد مـ رحؿة: والؾعـ

 .ويف حؼ الؽافر دطاء بالطرد الؿمبد، الؿممـ والؿسؾؿ صرد ممقتوهق يف حؼ 

ققؾ ، مـ أبـاء يعؼقب، إما لتفقدهؿ أو كسبة إلك يفقدا: والقفقد سؿقا بفذا
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 .أي يتؿايؾقن، بلهنؿ يؼرأون التقراة وهؿ يتفقدون

ُحقمُ »: قْلُ َمْت َطَؾْقِفْؿ الشُّ  :«َفَباُطقَها؟، َفَجَؿُؾقَها، ُحرِّ

ۉ ې ې ې ې ﴿: قال تعالك طؾقفؿ الشحقم اهلل أي حرم

ى ىائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 

 .[157: إكعام] ﴾ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ ی ی یی جئ حئ

، كحـ ما كلكؾفا: وقالقا، ثؿ يبقعقهنا مـ غقرهؿ، فذهبقا يصـعقهنا ويجؿؾقهنا

وإٓ طؾك هذا سقذهب آخر ، وآكؾ الثؿـ كآكؾ العقـ، وهؿ يف القاقع قد أكؾقا ثؿـفا

 .أكا ما آكؾفا: وأخر يبقع الحشقش ويؼقل، أكا ما أشرهبا: الخؿر ويؼقلويبقع 

وطؾك شرطف ، - طزوجؾ - اهلل ما طؾقف القفقد مـ التحقؾ طؾك: ّيف احلدٓث

 .يف تحؾقؾ الحرام وتحريؿ الحالل

 .الـفل طـ التشبف بالقفقد ومـ إلقفؿ: ّفُٔ

 .هبذا الحديث كؽقن قد اكتفقـا مـ كتاب إشربة

 .وٓ حقل وٓ ققة إٓ باهلل، والحؿد هلل
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 درنتاب ايًباع

 

 (1)[نتاب ايًباع]

l: 

، اهلل وأشفد أن ٓ إلف إٓ، اهلل والصالة والسالم طؾك رسقل، الحؿد هلل

 .وأشفد أن محؿًدا طبده ورسقلف

وإكؿا كزع طـف الؾباس حقـ ، كسك آدم حقـ خؾؼف  اهلل الؾباس كعؿة مـ

ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ﴿: قال تعالك،  اهلل طصك

طراف] ﴾ىئ يئ جب ڄ ﴿آدم إلك إرض وأكزل معف لباسف   اهلل ثؿ أهبط [33 : ٕا

 .[37 : إطراف] ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

 .هق ما وارى الجسؿ وسرت العقرة: ققؾ الؾباس

 .وما يف باهبا، هق الزيـة: والريش

ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ﴿:  اهلل وقد قال

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ 

ففق مـ الـعؿ ، [11-17: الـحؾ] ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

، اهلل خص اإلكسان بالؾباس وسرت العقرة دون غقره مـ الحققان الجؾقالت إذ أن
                                                                                       

 كان آبتداء يف تدريسف يف السابع طشر مـ محرم لعام أربعقـ وأربعؿائة وألػ. (1)
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ُؽْؿ َطارٍ »: ويف الحديث ـْ َكَسْقُتفُ ، َيا ِطَباِدي ُكؾُّ َّٓ َم  (1)«َفاْسَتْؽُسقكِل َأْكُسُؽؿْ ، إِ

 .ڤ أخرجف مسؾؿ طـ أبل ذر

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿:  اهلل قال، وقد تعقـ الؾباس يف حال العبادة

وسبب  [31: إطراف] ﴾پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

كزول هذه أية ما كان يػعؾف أهؾ الجاهؾقة مـ الطقاف بالبقت طراة كؿا يف 

الققم يبدو بعضف أو كؾف وما بدى مـف فال »: حديث ابـ طباس يف الصحقحقـ وفقف

  بـ طبد وكان هذا إمر معتاًدا طـد الؽػار فػل البخاري َجابِرَ ، «أحؾف
ِ
 ڤ اهلل

ا»: قال َوَطبَّاٌس َيـُْؼاَلِن اْلِحَجاَرَة فؼال اْلَعبَّاُس  ملسو هيلع هللا ىلص ُبـَِقْت اْلَؽْعَبُة َذَهَب الـبل َلؿَّ

 
ِّ

َؿاِء اْجَعْؾ إَِزاَرَك  ملسو هيلع هللا ىلص لِؾـَّبِل طؾك َرَقَبتَِؽ َفَخرَّ إلك إرض َوَصَؿَحْت َطْقـَاُه إلك السَّ

ُه طؾقف  .(2)«فؼال َأِركِل إَِزاِري َفَشدَّ

استدل بأية ، [5: الؿدثر] ﴾ڭ ۇ﴿: ملسو هيلع هللا ىلص آمًرا لؿحؿد  اهلل وقد قال

 .طؾك تطفقر الظاهر والباصـ

 .مـ الشرك وما يف بابف: تطفقر الباصـ

 :ومـ ذلؽ ققلفؿ، ويدخؾ فقف تطفقر الثقاب، الؿعاصلبرتك : وتطفقر الظاهر

 ٓ َثــــْقَب فــــاِجر وإّكــــل بَِحْؿــــدِ 
ِ
 اهَّلل

 

ـــــعُ   ـــــْدَرٍة أَتَؼـَّ ـْ َغ ـــــ ـــــُت َوٓ ِم  َلبِْس

 .أن الثقب قد يطؾؼ طؾك ما يتخؾؼ بف اإلكسان مـ إخالق: فالشاهد 

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ﴿:  اهلل لؼقل، وإصؾ يف الثقاب الحؾ

 .[31: البؼرة] ﴾ۆئ
                                                                                       

 (.3477أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (1)

 (.1413أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)
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  ويف حديثُ  َطْبدِ 
ِ
ـِ َطْؿٍرو َأنَّ َرُسقَل  اهلل   ْب

ِ
، َواْشَرُبقا، ُكُؾقا»: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ُققا  «مـ غقر إسراف وٓ مخقؾة»: ويف رواية، (1)«َمِخقَؾةٍ  َواْلَبُسقا فِل َغْقرِ ، َوَتَصدَّ

 .وجاء مقققًفا طـ ابـ طباس طـد ابـ أبل شقبة يف الؿصـػ، أخرجف أحؿد

لؿا يليت مـ حديث ؛ يحرم طؾك الرجال لبس الذهب والػضة والحريرإٓ أكف 

 .ڤ حذيػة

 .فنهنا تؾبس ما بدا لفا مـ الثقاب ويدخؾ يف ذلؽ الحرير والديباج: وأما الـساء

 :ٚأذنس ٖٓا بعض آداب َٚٓٗٝات ايًباع 

 :يستحب يف إلبسة البقاض - 1

ـِ َطبَّاسٍ    َرُسقُل َقاَل : َقاَل  ڤ كؿا يف حديث اْب
ِ
ـْ ثَِقابُِؽُؿ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل اْلَبُسقا ِم

ـْ َخْقرِ ثَِقابُِؽؿْ : اْلَبَقاَض  َفا ِم ـُقا فِقَفا َمْقَتاُكؿْ ، َفنِكَّ  .أخرجف إربعة وأحؿد (2)«َوَكػِّ

 .بـحقه أخرجف الـسائل ڤ وجاء طـ سؿرة

وطؿر ابـ  ڤ كؿا صح طـ جابر، طؿامة سقداء ملسو هيلع هللا ىلص وقد لبس الـبل

 َأنَّ »حريث 
َّ

َة َوَطَؾْقِف ِطَؿاَمٌة َسْقَداءُ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل  .أخرجف مسؾؿ« َدَخَؾ َمؽَّ

 ملسو هيلع هللا ىلص رأيت الـبل»: قال ڤ كؿا صح طـ أبل رمثة، إخضر ملسو هيلع هللا ىلص ولبس
                                                                                       

ًٓ )7/157أخرجف البخاري يف صحقحف تعؾقًؼا ) (1) (، ورواه 3441(، وأخرجف الـسائل يف ســف مقصق

/ فتح(، ولؽـف طـدهؿا بؾػظ  343/ 17(، وطؾَّؼف البخاري )7771و  7714(، وأحؿد )3371الطقالسل )

لؾطقالسل إٓ أن طـده:  -أيضا  -، وهل «اهلل يحب أن ُترى كعؿتف طؾك طبده إن»الجؿع. وطـد أحؿد زيادة: 

(، 3111، والباقل مثؾف، ولؽـ الحديث طـده دون آستثـاء، وروى الرتمذي الزيادة فؼط )«ُيرى أثر»

يف  (، وحسـف اإلمام إلباين 3774(، وابـ ماجف )71/ 4، ورواه الـسائل )«حديث حسـ» وقال:

 (، ويف صحقح الســ.5311الؿشؽاة )

برقؿ  (، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل 115(، والرتمذي )3171أخرجف أبق داود ) (2)

 ، وصححف اإلمام إلباين ڤبـ جـدب  (، مـ حديث سؿرة1117(، وأخرجف الـسائل )753)
 يف صحقح الســ.
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 .أخرجف أبق داود وأحؿد، (1)«وطؾقف برديـ أخضريـ

: َقاَل ، يف الصحقحقـ ڤ كؿا يف حديث أبل جحقػة، إحؿر ملسو هيلع هللا ىلص وقد لبس

« 
َّ

ةَ  ملسو هيلع هللا ىلص َأَتْقُت الـَّبِل ـْ َأَدمٍ  َوُهقَ ، بَِؿؽَّ
َْبَطِح فِل ُقبٍَّة َلُف َحْؿَراَء مِ ْٕ َفَخَرَج باَِلٌل : َقاَل ، بِا

ـْ َكائٍِؾ َوَكاِضٍح ، بَِقُضقئِفِ   : َقاَل ، َفِؿ
ُّ

ٌة َحْؿَراءُ  ملسو هيلع هللا ىلص َفَخَرَج الـَّبِل َكَلكِّل َأْكُظُر ، َطَؾْقِف ُحؾَّ

 .(2)«إَِلك َبَقاِض َساَقْقفِ 

 :األمحس يًسداٍحهِ يبظ  

، واختؾػ العؾؿاء يف لبس إحؿر لؾرجال فذهب بعضفؿ إلك تحريؿف

ـِ َطاِزٍب  وذهب بعضفؿ إلك كراهقتف اطتؿاًدا طؾك حديث الَبَراءِ  : َقاَل  ڤ، ْب

« 
ُّ

  ملسو هيلع هللا ىلصَكَفاَكا الـَّبِل
ِّ

ل ـِ الَؿَقاثِِر الُحْؿِر َوالَؼسِّ  .(3)«َط

 .غقر ذلؽ: وققؾ، شديد الحؿرة هق: فؼقؾ: ثؿ اختؾػقا يف كقع إحؿر الؿحرم

وأن الؿراد بإحؿر ، ڤ وذهبقا إلك تلويؾ حديث أبل جحقػة والرباء

 .الؿعؾؿ والؿخطط

وقد ، قد لبسف، ملسو هيلع هللا ىلص ٕن الـبل؛ لؽـ الذي يظفر أن لبس إحؿر لقس بؿؽروه

 .جاء طـ اإلمام أحؿد الـفل طـف

 :يستحب لبس الؼؿص - 2

كان أحب »: ويف حديث أم سؾؿة قالت، ٕهنا تغطل الجسؿ وتسرت العقرة

 .أخرجف أبق داود والرتمذي، «الؼؿص ملسو هيلع هللا ىلص اهلل الثقاب إلك رسقل

 .ويجقز لبس إردية
                                                                                       

 (.1337برقؿ ) (، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل 5774أخرجف أبق داود ) (1)

 (.473(، ومسؾؿ يف صحقحف )377أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)

 (.4131أخرجف البخاري يف صحقحف ) (3)
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 .هق كاإلزار إٓ أكف يؽقن يف أطؾك الجسؿ: والرداء

ـُ ُمْطِعؿٍ  ويف حديث ُجَبْقرُ    َأكَُّف َبْقـَؿا ُهَق َمَع َرُسقلِ »: ڤ، ْب
ِ
َوَمَعُف  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـٍ الـَّاُس  ـْ ُحـَْق
  َطؾَِؼْت َرُسقَل ، ُمْؼباًِل مِ

ِ
َْطَراُب َيْسَلُلقكَفُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ْٕ وُه إَِلك ، ا َحتَّك اْضَطرُّ

  َفَقَقَػ َرُسقُل ، َفَخطَِػْت ِرَداَءهُ ، َسُؿَرةٍ 
ِ
َفَؾْق َكاَن َطَدُد ، َأْطُطقكِل ِرَدائِل»: َفَؼاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

َٓ َتِجُدوكِل بَِخقًًل ، َبْقـَُؽؿْ لََؼَسْؿتُُف  الِْعَضاِه َكَعًؿا َهِذهِ  َٓ َكُذوًبا، ُثؿَّ  َٓ ، َو  .(1)«َجَباًكا َو

وقد وردت أحاديث كثقرة ، هق ما يقضع طؾك أسػؾ الجسؿ: وتؾبس إزر

 .لإلزار - اهلل طؾقفؿ رضقان - والصحابة، ملسو هيلع هللا ىلص يف لبس الـبل

 .الؿغرب بالد يف وتقجد الخؾػ مـ تشؼ التل الثقاب مـ كقع وهل :إقبقة وتؾبس

 .وهق كقع مـ الؿالبس إٓ أكف يغطل الرأس مع بؼقة الجسؿ: والبراكس

 .يؾبسفا ملسو هيلع هللا ىلص فنن الـبل: والعؿائؿ

 - يؾبس العؿامة ويؿسح طؾقفا ملسو هيلع هللا ىلص وكان الـبل، وقد ققؾ العؿائؿ تقجان العرب

مرض كان  ولؿا، ودخؾ مؽة وطؾقف طؿامة سقداء، - كؿا تؼدم يف باب الطفارة

 .إلك غقر ذلؽ، طؾقف طؿامة دسؿاء

إٓ أكف يـبغل لالبس السراويالت أن يؽقن لبسفا تحت : وتؾبس السراويًلت

 .أو الؼباء، أو الؼؿقص، أو الرداء، اإلزار

كؿا هق حال كثقر مـ الـاس أن بؾبس البـطايؾ ، وٓ يؾبس السراويؾ طؾك حدهتا

 .وكذلؽ التشبف بالؽافريـ، شلء طؾقفالتل قد جؿعت بقـ لبس السراويؾ بغقر 

عَ »: َقاَل  ڤ وطـد البخاري مـ حديث ُطَؿرَ  َجَؿَع ، اهلُل َفَلْوِسُعقا إَِذا َوسَّ

فِل ، فِل إَِزاٍر َوَقَباءٍ ، فِل إَِزاٍر َوَقِؿقصٍ ، َصؾَّك َرُجٌؾ فِل إَِزاٍر َوِرَداءٍ ، َرُجٌؾ َطَؾْقِف ِثَقاَبفُ 
                                                                                       

 (.3131أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)
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فِل ُتبَّاٍن ، َوَقَباءٍ  فِقُتبَّانٍ ، فِل َسَراِويَؾ َوَقَباءٍ ، َسَراِويَؾ َوَقِؿقصٍ فِل ، َسَراِويَؾ َوِرَداءٍ 

 .(1)«فِل ُتبَّاٍن َوِرَداءٍ : َوَأْحِسُبُف َقاَل : َقاَل ، َوَقِؿقصٍ 

: َقاَل  ُبَرْيَدةَ ، بؾ قد جاء يف حديث، ولؿ يذكر أكف يصؾل يف سراويؾ وحدها

  َكَفك َرُسقُل »
ِ
َٓ َأْن  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ُح بِفِ  ُيَصؾَّك فِل لَِحاٍف   فِل ، ُيَتَقشَّ

َ
َخُر َأْن ُتَصؾِّل ْٔ َوا

 .(2)«َسَراِويَؾ َوَلْقَس َطَؾْقَؽ ِرَداءٌ 

 :يحرم اإلسبال - ٣

  َرُسقُل  َقاَل  :َقاَل  ،ڤ ُهَرْيَرةَ  َأبِل فعـ
ِ
ـَ  أَْسَػَؾ  َما» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ـِ  ِم  .(3)«الـَّارِ  َفِػل الَْؽْعبَْق

ـْ َجرَّ إَِزاَرُه َبَطًرا َٓ َيـُْظرُ »: ملسو هيلع هللا ىلص ولؼقل الـبل مـ ، (4)«اهَّللُ َيْقَم الِؼَقاَمِة إَِلك َم

 .ڤحديث أبل هريرة 

 .(5)«وصله يف الـار، مـ وصل رداءه»: ويف رواية

اهَّلل وٓ يزكقفؿ ولفؿ طذاب  ثًلثة ٓ يؽؾؿفؿ»: ڤ ويف مسؾؿ طـ أبل ذر

 .(6)«الؽاذب والؿـػؼ سؾعة بالحؾػ، والؿـان، الؿسبؾ، ألقؿ

 :تحرم الؿخقؾة - ٤

  لحديث َطْبدِ 
ِ
ـِ َطْؿٍرو َأنَّ َرُسقَل  اهلل   ْب

ِ
ُققا ،َواْشَرُبقا، ُكُؾقا»: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ، َوَتَصدَّ

                                                                                       

 (.374البخاري يف صحقحف )أخرجف  (1)

(، وقال فقف: إسـاده حسـ، 757(، وهق يف صحقح أبل داود إم برقؿ )737أخرجف أبق داود ) (2)

برقؿ  وصححف الحاكؿ، ووافؼف الذهبل، وحديث بريدة يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل 

 (، بؾػظ مؼارب لف أخرجف ابـ أبل شقبة.144)

 .ڤ(، مـ حديث أبل هريرة 4717أخرجف البخاري يف صحقحف ) (3)

 (.3717(، ومسؾؿ يف صحقحف )4711أخرجف البخاري يف صحقحف ) (4)

 لؿ أجده هبذا الؾػظ، وٓ بؾػظ مؼارب لف. (5)

 (.177أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (6)
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 .وقد سبؼ معـا تخريجف، أخرجف أحؿد، «َمِخقَؾةٍ  َواْلَبُسقا فِل َغْقرِ 

  َأنَّ َرُسقَل  ڤ وابـ طؿر، وجاء يف الصحقحقـ طـ أبل هريرة
ِ
: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

َْرَض َفُفَق  َفَخَسَػ ، َبْقـََؿا َرُجٌؾ َيَتَبْخَتُر َيْؿِشل فِل ُبْرَدْيِف َقْد َأْطَجَبْتُف َكْػُسفُ » ْٕ اهَّللُ بِِف ا

 .(1)«فِقَفا إَِلك َيْقِم اْلِؼَقاَمةِ  َيَتَجْؾَجُؾ 

 .وطظقؿ أثام، وهذا يدل طؾك أن الؿخقؾة يف الثقاب مـ كبائر الذكقب

 :ٖٚٓا تٓبٝ٘ 

وهق أن البعض يظـ أن الؿـفل طـف الؿخقؾة فؼط ويرى جقاز آسبال ويستدل 

 
ِّ

ـْ َجرَّ َثْقَبفُ »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص بحديث ابـ طؿر طـد البخاري أن الـَّبِل اهَّللُ  لَْؿ َيـُْظرِ  ُخقًََلءَ  َم

  َيا َرُسقَل : ؟ َقاَل َأبُق بَْؽرٍ «إِلَقِْف َيْقَم الِْؼَقاَمةِ 
ِ
 ، اهلل

ْ
ل َّٓ َأْن ، إَِزاِري َيْسَتْرِخل إِنَّ َأَحَد ِشؼَّ إِ

 ، َأَتَعاَهَد َذلَِؽ مِـْفُ 
ُّ

ـْ َيْصـَُعُف ُخقًََلءَ »: ملسو هيلع هللا ىلص َفَؼاَل الـَّبِل  .(2)«َلْسَت ِمؿَّ

، وإفراد اإلسبال، أن الؿـفل طـف الجؿع بقـ الؿخقؾة واإلسبال: والصحقح

 .فؼد ارتؽب إثًؿا طظقًؿا، أو جؿع بقـفؿا، فليفؿا فعؾ العبد، أو الؿخقؾة

ـِ  ـِ ُطَؿرَ  وَط   َمَرْرُت َطَؾك َرُسقلِ : َقاَل ، اْب
ِ
: َفَؼاَل ، َوفِل إَِزاِري اْستِْرَخاءٌ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

  َيا َطْبَد »
ِ
اَها َبْعدُ ، َفِزْدُت ، «ِزدْ »: ُثؿَّ َقاَل ، َفَرَفْعُتفُ ، «اْرَفْع إَِزاَركَ ، اهَّلل ، َفَؿا ِزْلُت َأَتَحرَّ

؟ َفَؼاَل : َبْعُض اْلَؼْقمِ َفَؼاَل  ـَ ـِ : إَِلك َأْي اَقْق  .أخرجف مسؾؿ، (3)«َأْكَصاِف السَّ

اِق »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل قال رسقل ڤ وطـ ابـ طؿر ، َواْرَفْع إَِزاَرَك إَِلك كِْصِػ السَّ

ـِ  َزارِ ، َفنِْن َأَبقَْت َفنَِلك الَْؽْعَبْق ـَ : َوإِيَّاَك َوإِْسَباَل اإْلِ َٓ  َوإِنَّ ، الَْؿِخقَؾةِ  َفنِكََّفا ِم ُيِحبُّ  اهَّللَ 

 .«اْلَؿِخقَؾةَ 
                                                                                       

 (.3711(، ومسؾؿ يف صحقحف )3514أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)

 (.4715البخاري يف صحقحف )أخرجف  (2)

 (.3717أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (3)
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اِق »: ملسو هيلع هللا ىلص وقال الـبل  .«إِْزَرُة اْلُؿْسِؾِؿ إَِلك كِْصِػ السَّ

اِق »: ويف رواية ـِ ، َواْرَفْع إَِزاَرَك إَِلك كِْصِػ السَّ ثؿ ، «َفنِْن َأَبْقَت َفنَِلك اْلَؽْعَبْق

 .ذكر أن ما أسػؾ مـ الؽعبقـ فػل الـار

َزارِ »: ڤ بـ ُسؾقؿ حديث أبل جري جابرويف  اَك َوإِْسَباَل اإْلِ َفا : َوإِيَّ َفنِكَّ

ـَ  َٓ ُيِحبُّ اْلَؿِخقَؾةَ  َوإِنَّ ، اْلَؿِخقَؾةِ  ِم  .أخرجف أبق داود، (1)«اهَّللَ 

 :يحرم طؾك الرجال لبس الحرير والديباج - 5

ـْ  ـِ َطامِرٍ  ُطْؼَبةَ  َط  ُأْهِدَي إَِلك »: َقاَل ، ْب
ِّ

وُج  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل َفَصؾَّك ، َحِريٍر َفَؾبَِسفُ  َفرُّ

َٓ َيـَْبِغل َهَذا »: َوَقاَل ، َكاْلَؽاِرِه َلفُ ، َفـََزَطُف َكْزًطا َشِديًدا، ُثؿَّ اْكَصَرَف ، فِقفِ 

 .متػؼ طؾقف، (2)«لِْؾُؿتَِّؼقـ

 
ُّ

ْكَقا َلْؿ »: ملسو هيلع هللا ىلص وَقاَل الـَّبِل ـْ َلبَِس اْلَحرِيَر فِل الدُّ ِخَرةِ َم ْٔ ل ا
متػؼ ، (3)«َيْؾَبْسُف فِ

 .ڤطؾقف طـ أكس 

ـِ ُطَؿرَ  ـِ اْب ًة َطَؾك َرُجٍؾ ُتَباعُ »: َقاَل ، ڤ وَط  ، َرَأى ُطَؿُر ُحؾَّ
ِّ

: ملسو هيلع هللا ىلص َفَؼاَل لِؾـَّبِل

َؿا »: َفَؼاَل . َوإَِذا َجاَءَك اْلَقْفدُ ، َتْؾَبْسَفا َيْقَم اْلُجُؿَعةِ  اْلُحؾَّةَ  اْبَتْع َهِذهِ  ـْ إِكَّ َيْؾَبُس َهَذا َم

ِخَرةِ  َٓ  ْٔ ل ا
 َرُسقُل ، «َخًَلَق َلُف فِ

َ
  َفُلتِل

ِ
َفَلْرَسَؾ إَِلك ُطَؿَر مِـَْفا ، مِـَْفا بُِحَؾؾٍ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

إِكِّل َلْؿ َأْكُسَؽَفا »: َكْقَػ َأْلَبُسَفا َوَقْد ُقْؾَت فِقَفا َما ُقْؾَت ؟ َقاَل : َفَؼاَل ُطَؿرُ ، بُِحؾَّةٍ 

َة َقْبَؾ َأْن ، «َتبِقُعَفا َأْو َتْؽُسقَها، لَِتْؾَبَسَفا ـْ َأْهِؾ َمؽَّ
َفَلْرَسَؾ بَِفا ُطَؿُر إَِلك َأٍخ َلُف مِ

 .أخرجف البخاري ومسؾؿ، (4)«ُيْسؾِؿَ 
                                                                                       

 يف صحقح الســ. (، وصححف اإلمام إلباين 5715أخرجف أبق داود ) (1)

 (.3774(، ومسؾؿ يف صحقحف )374أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)

 (.3773(، ومسؾؿ يف صحقحف )4133أخرجف البخاري يف صحقحف ) (3)

 (.3771(، ومسؾؿ يف صحقحف )117يف صحقحف )أخرجف البخاري  (4)
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 :يحرم يف الؾباس التشبف بالؽػار - 6

ـْ : لحديث   َطبْدِ  َط
ِ
ـِ َطْؿٍرو اهلل  : َقاَل ، ْب

ُّ
  ملسو هيلع هللا ىلص َرَأى الـَّبِل

َّ
ـِ َطَؾل ـِ ُمَعْصَػَرْي ، َثْقبَْق

َؽ َأَمَرْتَؽ بَِفَذا ؟»: َفَؼاَل   .أخرجف مسؾؿ، (1)«بَْؾ َأْحرِْقُفَؿا»: َأْغِسُؾُفَؿا؟ َقاَل : ُقْؾُت  «َأُأمُّ

 :يحرم لبس الحرير والذهب لؾرجال - 7

 
َّ

ـَ َأبِل َصالٍِب  لحديث َطؾِل   َأَخَذ َرُسقُل : َيُؼقُل  ڤْب
ِ
، َحِريًرا بِِشَؿالِفِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

تِل»: َفَؼاَل ، ُثؿَّ َرَفَع بِِفَؿا َيَدْيفِ ، َوَذَهًبا بَِقِؿقـِفِ  ـِ َحَراٌم َطَؾك ُذُكقِر ُأمَّ ِحؾٌّ ، إِنَّ َهَذْي

َكاثِِفؿْ  ِ ِ
 .أخرجف ابـ ماجف، (2)«إل

 :يؽره لبس التصاوير والصؾبان - 8

َثْتفُ  ڤ، لحديث َطائَِشةَ   : َحدَّ
َّ

ـْ َيْتُرُك فِل َبْقتِِف َشْقًئا فِقِف » ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِل َلْؿ َيُؽ

َّٓ َكَؼَضفُ   .أخرجف البخاري، (3)««َتَصالِقُب إِ

 :الـفل طـ اشتؿال الصؿاء - 9

 .وطـ غقرهؿ، وحديث أبل سعقد، وقد جاء يف حديث جابر

بحقث ، أن يؾبس الرجؾ الثقب أو الرداء يؾقيف طؾقف لقيا: واشتؿال الصؿاء

ما استطاع أن يدافع طـ ، أو غقره، فنذا ما أدركف شلء مـ تعثر، يؽقن كالؿؼقد

 .وققؾ غقر ذلؽ، كػسف

 :الـفل طـ تشبف الـساء بالرجال والرجال بالـساء - 11

بالـساء  الؿتشبفقـ مـ الرجال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لعـ رسقل»: قال ڤ فعـ ابـ طباس

                                                                                       

 (.3777أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (1)

إِنَّ »(، بؾػظ: 4155(، والـسائل )5747(، وأخرج بعضف أبق داود )3414أخرجف بتؿامف ابـ ماجف ) (2)

تِل ـِ َحَراٌم َطَؾك ُذُكقِر ُأمَّ  يف صحقح الســ. ، والحديث يصححف اإلمام إلباين «َهَذْي

 (.4143أخرجف البخاري يف صحقحف ) (3)
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 .(1)«والـساء بالرجال

 :غقره إذا كان الًلبس لقس طؾقف سراويؾالـفل طـ اإلستؾؼاء يف الؿسجد أو  - 11

ـْ  ـِ َطْبدِ  َجابِرِ  فَع   ْب
ِ
 ، اهلل

َّ
َـّ  َٓ »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ الـَّبِل َأَحُدُكْؿ ُثؿَّ َيَضُع  َيْسَتْؾِؼَق

ُْخَرى ْٕ  .وذلؽ خشقة أن تـؽشػ طقرتف، أخرجف مسؾؿ، (2)«إِْحَدى ِرْجَؾْقِف َطَؾك ا

ـْ  ـِ َتِؿقؿٍ  َطبَّادِ  وقد صح يف الصحقحقـ َط فِ ، ْب ـْ َطؿِّ   َأْبَصَر َرُسقَل »: َأكَّفُ ، َط
ِ
 اهلل

ُْخَرى، ُمْسَتْؾِؼًقا فِل اْلَؿْسِجِد َطَؾك َضْفِرهِ  ملسو هيلع هللا ىلص ْٕ  .(3)«َواِضًعا إِْحَدى ِرْجَؾْقِف َطَؾك ا

أو كان واضًعا إحدى رجؾقف ، فقحؿؾ طؾك مـ أمـ طؾك كػسف كشػ طقرتف

 .بحقث ٓ ترى العقرة، طؾك إخرى

 :الـفل طـ الؾباس الذي يؽشػ العقرة - 12

ـْ  مسؾؿ فػل كبقرة ذلؽ أن مع الزمـ هذا يف أكثره وما  َقاَل  :َقاَل  ،ُهَرْيَرةَ  َأبِل َط

  َرُسقُل 
ِ
ـْ  ِصـَْػانِ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  َيْضرِبُقنَ  الْبََؼرِ  َكلَْذَكاِب  ِسقَاطٌ  َمَعُفؿْ  َقْقمٌ  ،أََرُهَؿا لَؿْ  الـَّارِ  َأْهؾِ  ِم

َـّ  ،َمائًِلٌَت  ُمِؿقًلٌَت  َطاِرَياٌت  َكاِسقَاٌت  َوكَِساءٌ  ،الـَّاَس  بَِفا  الْبُْخِت  َكلَْسـَِؿةِ  ُرُؤوُسُف

ـَ  َٓ  ،الَْؿائَِؾةِ  ـْ  لَقُقَجُد  ِريَحَفا َوإِنَّ  ،ِريَحَفا َيِجْدنَ  َوَٓ  ،الَْجـَّةَ  َيْدُخْؾ  .(4)«َوَكَذا َكَذا َمِسقَرةِ  ِم

 :واحدالـفل طـ الصًلة يف ثقب  - 13

ٓ يصؾل أحدكؿ يف الثقب »: قال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل أن رسقل ڤ فعـ أبل هريرة

 .(5)«القاحد لقس طؾك طاتؼف مـف يف شلء

َأنَّ َسائِاًل َسَلَل  ڤ َأبِل ُهَرْيَرةَ  لحديث؛ والصالة يف هذا الحال مؽروه
                                                                                       

 (.4114أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)

 (.3711أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (2)

 (.3177(، ومسؾؿ يف صحقحف )574أخرجف البخاري يف صحقحف ) (3)

 (.3131أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (4)

 (.417(، ومسؾؿ يف صحقحف )341أخرجف البخاري يف صحقحف ) (5)
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  َرُسقَل 
ِ
اَلِة فِل َثْقٍب َواِحدٍ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ـِ الصَّ   َفَؼاَل َرُسقُل ، َط

ِ
ُؽْؿ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َأَولُِؽؾِّ

 .أخرجف البخاري ومسؾؿ، (1)«؟ َثْقَبانِ 

 :الـفل طـ ثقب الشفرة - 14

اهَّلل ثقب مذلف يقم  مـ لبس ثقب شفرة ألبسف»: لحديث ابـ طؿر طـد أحؿد

 .ولف شاهد طـ أبل ذر طـد ابـ ماجف، أخرجف أحؿد وأبق داود، (2)«الؼقامة

 :الـفل طـ لبس الؿعصػر مـ الثقاب - 15

 ، ڤبـ طؿرو  اهلل لؿا تؼدم طـ طبد
ِّ

ـِ َأبِل َصالٍِب  ويف حديث َطؾِل ، ڤْب

  َأنَّ َرُسقَل »: قال
ِ
  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ِّ
ل ـْ ُلْبِس اْلَؼسِّ  .أخرجف مسؾؿ، (3)«َواْلُؿَعْصَػرِ ، َكَفك َط

 :لؿـ استجد ثقًبا  اهَّلل حؿد - 16

  َكاَن َرُسقُل : َقاَل ، ڤفعـ َأبِل َسِعقٍد اْلُخْدِريِّ 
ِ
اُه  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل إَِذا اْسَتَجدَّ َثْقبًا َسؿَّ

ا َقِؿقًصا َأْو ِطَؿاَمةً ؛ بِاْسِؿفِ  ـْ ، َأْكَت َكَسْقَتـِقفِ : الؾَُّفؿَّ َلَؽ الَْحْؿُد »: ُثؿَّ َيُؼقُل ، إِمَّ َأْسلَُلَؽ ِم

هِ َوَشرِّ َما ُصـَِع لَفُ ، َخقْرِهِ َوَخقْرِ َما ُصـَِع لَفُ  ـْ َشرِّ  .أخرجف أبق داود، (4)«َوَأُطقُذ بَِؽ ِم

 :الدطاء لؿـ لبس ثقبا جديًدا - 17

 ، بِـِْت َخالِدٍ  ُأمِّ َخالِدٍ  فػل حديث
ُّ

 الـَّبِل
َ

َخِؿقَصٌة َسْقَداُء  بِثَِقاٍب فِقَفا ملسو هيلع هللا ىلص ُأتِل

ـْ َتَرْوَن َكْؽُسق َهِذهِ »: َفَؼاَل ، َصِغقَرةٌ  ، «اْئُتقكِل ِبلُمِّ َخالِدٍ »: َقاَل ، َفَسَؽَت اْلَؼْقمُ ، «؟ َم

 بَِفا ُتْحَؿُؾ 
َ

َوَكاَن ، «َأبِْؾل َوَأْخِؾِؼل»: َوَقاَل ، َفَلْلَبَسَفا، َفَلَخَذ اْلَخِؿقَصَة بَِقِدهِ ، َفُلتِل

: َوَسـَاْه بِاْلَحَبِشقَّةِ . «َهَذا َسـَاهْ ، َيا ُأمَّ َخالِدٍ »: َفَؼاَل ، َأْخَضُر َأْو َأْصَػرُ  َطَؾؿٌ  فِقَفا

                                                                                       

 (.414(، ومسؾؿ يف صحقحف )341البخاري يف صحقحف )أخرجف  (1)

 يف صحقح الســ. (، وحسـف اإلمام إلباين 3777(، وابـ ماجف )5731أخرجف أبق داود ) (2)

 (.3771أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (3)

 (.5353يف الؿشؽاة ) (، وصححف اإلمام إلباين 1777(، والرتمذي )5737أخرجف أبق داود ) (4)
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ـٌ   .أخرجف البخاري، (1)«َحَس

 :استخدام ثقًبا جديًدا كظقًػا لؾجؿعة والقفد والعقد - 18

ـِ ُطَؿرَ ، لؿا جاء يف حديث طؿر ـِ اْب  َرَأى: َقـــاَل ، ڤ َط

ًة َطَؾك َرُجٍؾ ُتَباعُ   ، ُطَؿُر ُحؾَّ
ِّ

َتْؾَبْسَفا َيْقَم  اْبَتْع َهِذِه اْلُحؾَّةَ »: ملسو هيلع هللا ىلص َفَؼاَل لِؾـَّبِل

 .(2)«َوإَِذا َجاَءَك اْلَقْفدُ ، اْلُجُؿَعةِ 

 .طؾك ذلؽ ملسو هيلع هللا ىلص وأقره الـبل، «لِْؾِعقِد َواْلَقْفد»: ويف رواية

 :التجؿؾ يف الثقاب - 19

  كؿا يف حديث َطْبدِ ، جؿقؾ يحب الجؿال  اهلل فنن
ِ
ـِ َمْسُعقدٍ  اهلل ـِ ، ْب َط

 
ِّ

ـْ »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل ٍة ِم ـْ َكاَن فِل َقْؾبِِف ِمْثَؼاُل َذرَّ : َقاَل َرُجٌؾ ، «كِْبرٍ َٓ َيْدُخُؾ اْلَجـََّة َم

ُجَؾ ُيِحبُّ َأْن َيُؽقَن َثْقُبُف َحَسـًا َوَكْعُؾُف َحَسـَةً  اهَّللَ َجِؿقٌؾ ُيِحبُّ  إِنَّ »: َقاَل ، إِنَّ الرَّ

بـ  اهلل طبد وجاء طـ، أخرجف مسؾؿ، (3)«الـَّاسِ  َوَغْؿطُ ، الَْحؼِّ  بََطرُ  الْؽِْبرُ ، الَْجَؿاَل 

 .طؿرو أخرجف أحؿد

 :إضفار الـعؿة طؾك العبد - 21

ـِ َكْضَؾة َقاَل  كؿا يف حديث َمالِِؽ    َرآكِل َرُسقُل »: ْب
ِ
 َأْصَؿارٌ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

َّ
: َفَؼاَل ، َوَطَؾل

ـْ َأيِّ الَْؿالِ »: َقاَل ، كََعؿْ : ُقْؾُت ، «؟ َهْؾ َلَؽ َماٌل » ـْ ُكؾِّ اْلَؿاِل َقْد آَتاكِل: ُقْؾُت ، «؟ِم
 مِ

بِؾِ  اهلُل  اِء َواإْلِ ـَ الشَّ
  َفْؾتَُر كَِعؿُ »: َقاَل ، مِ

ِ
 .أخرجف أحؿد، (4)«َوَكَراَمتُُف َطَؾْقَؽ ، اهَّلل

                                                                                       

 (.4133أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)

 (.3711أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)

 (.11أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (3)

(، وقال هذا 1711برقؿ ) (، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل 14117أخرجف أحؿد ) (4)

 حديث صحقح.
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 :الـظافة يف الثقاب - 21

ـْ ، [5: الؿدثر] ﴾ڭ ۇ﴿:  اهلل لؼقل ـِ َطْبدِ  َجابِرِ  وقد جاء َط   ْب
ِ
اهلل

  َأَتاَكا َرُسقُل : َقاَل 
ِ
َق َشْعُرهُ  َشِعًثا َفَرَأى َرُجاًل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َأَما َكاَن َيِجُد »: َفَؼاَل ، َقْد َتَػرَّ

ـُ بِِف َشْعَرُه ؟ َأَما َكاَن »: َفَؼاَل ، َوَرَأى َرُجاًل آَخَر َوَطَؾْقِف ثَِقاٌب َوِسَخةٌ . «َهَذا َما ُيَسؽِّ

 .أخرجف أبق داود، (1)«؟ َهَذا َيِجُد َماًء َيْغِسُؾ بِِف َثْقَبفُ 

 :التقسعة يف الؾباس - 22

أثقاب وقؿص وطؿائؿ وسراويالت  فقسع لقؽـ لؽ  اهلل كان قد أططاك إن

وحتك ؛ حتك يستجدها بقـ الحقـ وأخر؛ وغقر ذلؽ مؿا يؾبسف اإلكسان، وفـايؾ

 .ڤ طؾقف كؿا تؼدم طـ طؿر  اهلل يؽقن أرفؼ لـػسف وأضفر لـعؿة

 :التقؿـ طـد الؾبس - 23

  ڤ لحديث َحْػَصةُ 
َّ

َيْجَعُؾ َيِؿقـَُف لَِطَعامِِف َوَشَرابِِف  َكانَ »: ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ الـَّبِل

 .أخرجف أبق داود. (2)«َوَيْجَعُؾ ِشَؿاَلُف لَِؿا ِسَقى َذلَِؽ ، َوثَِقابِفِ 

  َقاَل َرُسقُل : َقاَل  َأبِل ُهَرْيَرةَ  وحديث
ِ
ْلُتؿْ  إَِذا َلبِْسُتْؿ َوإَِذا»: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َفاْبَدُءوا  َتَقضَّ

 .أخرجف أبق داود، (3)«بَِلَياِمـُِؽؿْ 

 :آستؽثار مـ الـعؾ - 24

ـْ   : َقاَل ، َجابِرٍ  فَع
َّ

ـَ »: َيُؼقُل فِل َغْزَوٍة َغَزْوَكاَها ملسو هيلع هللا ىلص َسِؿْعُت الـَّبِل اْسَتْؽثُِروا ِم
                                                                                       

 يف صحقح الســ. (، وصححف اإلمام إلباين 5773أخرجف أبق داود ) (1)

 (.34برقؿ ) (، وهق يف صحقح أبل داود إم لإلمام إلباين 33أخرجف أبق داود ) (2)

(، وابـ ماجف 513/ 4« )الؽربى»(، والـسائل يف 1777(، والرتمذي )5151أخرجف أبق داود ) (3)

وإذا إذا لبستؿ، »( والؾػظ ٓبـ ماجف. وأما لػظ أبل داود، وابـ خزيؿة، ففق: 171(، وابـ خزيؿة )573)

 ، وصححف اإلمام إلباين يف صحقح ابـ ماجف.«تقضلتؿ فابدءوا بليامـؽؿ
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َٓ َيَزاُل َراكًِبا َما اْكَتَعَؾ : الـَِّعالِ  ُجَؾ  «َفنِنَّ الرَّ
(1)

. 

 :أن يـتفل بقؿقـفأن يبدأ بقؿقـف يف لبس الـعال وإذا خؾعفا  - 25

ـِ ، إَِذا اْكَتَعَؾ َأَحُدُكؿْ »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص لؼقل الـبل َفْؾَقبَْدْأ ، َوإَِذا َكَزعَ ، َفْؾقَبَْدْأ بِاْلقَِؿق

َؿالِ  َلُفَؿا ُتـَْعُؾ ، بِالشِّ ـِ الْقُْؿـَك َأوَّ  .أخرجف البخاري ومسؾؿ، (2)«َوآِخَرُهَؿا ُتـَْزعُ ، لَِقُؽ

ـْ طدم الؿشل يف الـعؾ القاحد  - 26   َأبِل ُهَرْيَرةَ  فَع
ِّ

ـِ الـَّبِل  إَِذا»: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص َط

 .أخرجف الـسائل، (3)«َكْعِؾ أََحِدُكْؿ َفًَل َيْؿِش فِل َكْعٍؾ َواِحَدةٍ َحتَّك ُيْصؾَِحَفا ِشْسعُ  اْكَؼطَعَ 

، بؿا أمر  اهلل والؾباس طبادة إذا قصد الؿسؾؿ سرت طقرتف والتؼرب إلك

وئ ﴿:  اهلل لؼقل؛ أجر ملسو هيلع هللا ىلص وإذا أضاف إلقفا التلسل بالـبل، وهق مـ الـعؿ

 .[31: إحزاب] ﴾ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ

، فؼال ٓ تصؾ إلك السـقة، طـ حؽؿ العؿامة  وسئؾ شقخـا مؼبؾ

 .فنكف يمجر طؾك ذلؽ ملسو هيلع هللا ىلص ولؽـ مـ لبسفا تلسًقا بالـبل

 .وإن لؿ تقجد العؿائؿ يستحب أن يؾبس الرجؾ الؼالكس

  رضقان - وقد كان الصحابة، هل ما تسؿك طـد بعضفؿ بالطاققة: والؼؾـسقة

 .يؾبسقهنا - اهلل طؾقفؿ

 

 

  

                                                                                       

 .(3717) أخرجف مسؾؿ (1)

 (.3717(، ومسؾؿ يف صحقحف )4144أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)

 يف صحقح الـسائل. (، وصححف اإلمام إلباين 4371أخرجف الـسائل ) (3)
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 فإْ٘ َٔ ، ال تًبطٛا اذتسٜس»: رحدٜح

 د«يبط٘ يف ايدْٝا مل ًٜبط٘ يف اآلخس٠

 

ـْ ُطَؿرَ  - 411 ـِ اْلَخطَّاِب  )َط   َقاَل َرُسقُل : َقاَل  ڤ ْب
ِ
ٓ َتْؾَبُسقا »: ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

ْكَقا َلْؿ َيْؾَبْسُف فِل أِخَرةِ ، اْلَحرِيرَ  ـْ َلبَِسُف فِل الدُّ ُف َم  .((1)«َفنِكَّ

l: 

 .ما تؼدم مـ الـفل طـ لبس الحرير: فُٔ

  وقد جاء يف حديث
َّ

  َطؾِل
َّ

ـَ َأبِل َصالٍِب إِنَّ َكبِل   ْب
ِ
َأَخَذ َحِريًرا َفَجَعَؾُف فِل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـِ »: ُثؿَّ َقاَل ، َفَجَعَؾُف فِل ِشَؿالِفِ َوَأَخَذ َذَهبًا ، َيِؿقـِفِ  تِل إِنَّ َهَذْي «َحَراٌم َطَؾك ُذُكقِر ُأمَّ
(2)

. 

 :ٚيف احلدٜح َٔ ايؿٛا٥د 

وهق مـفل طـفا يف الدكقا طققب بحرماهنا يف ، أن مـ تعجؾ كعؿة مـ كعؿ الجـة

ـِ ، أخرة إٓ أن يتقب ـِ ُطَؿرَ  لحديث َط   اْب
ِّ

ـِ الـَّبِل ـْ َشرَِب الَْخْؿَر »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص َط َم

ْكَقا َفَؿاَت  ِخَرةِ  فِل الدُّ ْٔ  .أخرجف مسؾؿ، (3)«َوُهَق ُيْدِمـَُفا لَْؿ َيتُْب ِمـَْفا َلْؿ َيْشَرْبَفا فِل ا

 :قال ابـ بطال يف شرح البخاري

اختؾػ أهؾ العؾؿ يف معـك هذه إخبار فؼال بعضفؿ بعؿقم : يقال الطبر»

                                                                                       

(، 3777(، وصحقح مسؾؿ )4537(، وجاء يف صحقح البخاري )3771أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (1)

 .ڤمـ حديث حذيػة 

 ، وهق ثابت ولف شقاهد، وقد تؼدم معـا تخريجف.(1757) أخرجف الـسائل (2)

 (.3773(، ومسؾؿ يف صحقحف )4474أخرجف البخاري يف صحقحف ) (3)
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إكؿا يؾبس الحرير يف الدكقا مـ ٓ خًلق لف يف »: أكف قال ملسو هيلع هللا ىلص طـ الـبل، خرب طؿر

يف ، مصؿًتا كان أو غقر مصؿت، قؾقؾف وكثقره، الحرير كؾف حرام: وقال. «أخرة

ٕن التحريؿ بذلؽ قد جاء طاما فؾقس ، الحرب وغقرها طؾك الرجال والـساء

 .ٕكف لؿ يصح بخصقصف خرب، ٕحد أن يخص مـف شقًئا

بالـفك طـ لبس   إخبار التل وردت طـ الـبلبؾ هذه : وقال آخرون

 .فقف اهلل بعد الـفك طـ لبسف وأذن ٕمتف وقد رخص فقف رسقل، الحرير أخبار مـسقجة

ولؽـفا ، لقست هذه إخبار مـسقجة: وقال آخرون مؿـ قال بتحؾقؾ لبسف

 .بؿعـك الؽراهة ٓ معـك التحريؿ

بالـفك طـ لبس الحرير فنن بؾ هذه إخبار وإن كاكت وردت : وقال آخرون

وما طـك بف الرجال مـ ، وإكؿا أريد هبا الرجال دون الـساء، الؿراد هبا الخصقص

فلما ما اختؾػ سداه ولحؿتف أو كان ، ذلؽ فنكؿا هق ما كان مـف حريًرا مصؿًتا

 .طؾًؿا يف ثقب ففق مباح

إكؿا طـك بالـفك طـ لبس : وقال آخرون مؿـ قال بخصقص هذه إخبار

 .فلما طـد لؼاء العدو فال بلس يؾبسف مباهاة وفخًرا، لحرير يف غقر لؼاء العدوا

 :إن الـفك طـ الحرير طؾك العؿقم: ذكر مـ قال

أرسؾت اسؿاء إلك ابـ طؿر أكف »: اهلل مقلك أسؿاء قال طـ طبد، روى ططاء

 إن طؿر حدثـل أكف سؿع الـبل : قال. بؾغـل اكؽ تحرم العؾؿ يف الثقب
وأخاف أن يؽقن العؾؿ يف . مـ لبس الحرير يف الدكقا لؿ يؾبسف يف أخرة: يؼقل

 .«الثقب مـ لبس الحرير

صالب طؾك رجؾ جبف صقالسف قد  لبـ أب رأى طؾك»: قال أبق طؿرو الشقباين

 .«ٓ تراه طؾك بعدها: قال. ما هذا الـتـ تحت لحققؽ: فؼال، جعؾ طؾك صدره ديباًجا
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لق أزرار ديباج »: رجؾ لبـف حرير يف قؿقصف فؼالأكف رأى : هريرة لوطـ أب

 .«تتؼؾد قالئد الشقطان يف طـؼؽ: فؼال

 أكف يؽره قؾقؾ الحرير وكثقره لؾرجال والـساء حتك: يوطـ الحسـ البصر

 .إطالم يف الثقاب

 الدلقؾ طؾك طؿقم التحريؿ ققلف: بـ سقريـ العؾؿ يف الثقب وقال وكره

 :« يؾبسف يف أخرةمـ لبسف يف الدكقا لؿ». 

 .الؿراد بالـفك طـ لباس الحرير الرجال دون الـساء ورخص يف إطالم: ومـ قال

أكف رأى صبقاًكا طؾقفؿ قؿص حرير فـزطفا طـفؿ وتركفا »: وروى طـ حذيػة

 .«طؾك الجقاري

 .«وٓ يؽرهف لؾـساء، أكف كان يؽره الحرير لؾرجال»: وطـ ابـ طؿر

 .وطـ ططاء مثؾف

طـ ، طـ كافع، بـ طؿر اهلل بؿا رواه طبقد: الذيـ أجازوه لؾـساءواحتج 

أحؾ إلكاث »: اهلل قال رسقل: طـ أبك مقسك الشعرى قال، بـ أبك هـد سعقد

 .«وحرم طؾك ذكروهؿ، أمتك الحرير والذهب

 .ٓ يرى بلًسا بإطالم: ڤوكان ابـ طباس 

 .بلس بف إذا كان العؾؿ إصبعقـ أو ثالثة مجؿقطة فال: وقال ططاء

وأجازه ، وققامف حرير، يؾبس الثقب سداه كتان: العزيز بـ طبد وكان طؿر

 .لقؾك لابـ أب

وكذلؽ ٓ بلس ، ٓ بلس بالخز وإن كان سداه إبريسؿ: وقال أبق حـقػة

، ولقس الظاهر الحرير، ٕن الظاهر الخظ، وإن كان مبطـًا بثقب حرير، بالخز

 .وٓبلس بحشق الؼز
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، ٕن الحشق باصـ، لبس رجؾ قباء محشًقا فًزا فال بلس بف إن: وقال الشافعل

: وقال صاوس، وكان الـخعل يؽره الثقب سداه حرير. وإكؿا إضفار الؼز لؾرجال

وسئؾ إوزاطل طـ السقجان القاسطقة التل سداها . دطف لؿـ هق أحرص طؾقف

 .ٓ خقر فقفا: فؼال، قز

، فؾذلؽ كره لباس الخز، طؿروكان مالؽ يعجبف ورع ابـ : قال غقر الطبري

 .ٕن سداه حرير، إكؿا كره الخز: قال مالؽ

إن إخبار القاردة بتحريؿ لبس الحرير مـسقجة بنذكف : ذكر مـ قال

 .وأن لباسف جائز يف الحرب وغقرها، بـ العقام يف ذلؽ لؾزبقر

بـ  بـ طامر الرحؿـ لؼك طؿر طبد: طـ أكس قال، طـ ثابت، روى معؿر

بـ طقف وطؾقف قؿقص  الرحؿـ بـ الخطاب وطبد شفدت طؿر» :ربقعة قال

ٓ تؾبس الحرير والديباج فنكف ذكر لل أن مـ لبسف ، الرحؿـ يا طبد: فؼال، حرير

 .«يف الدكقا لؿ يؾبسف يف أخرة

بـ  دخؾ الؿسقر»: طـ سػقـة مقلك ابـ طباس قال، ذئب لوروى ابـ أب

ثقب إستربق وبقـ يديف كاكقن  وطؾك ابـ طباس، محرمة طؾك ابـ طباس يعقده

ما شعرت بف وما أضـ الـبل هنك : ما هذا الؾباس طؾقؽ؟ قال: طؾقف تؿاثقؾ فؼال

أما : وما هذه التؿاثقؾ؟ قال: قال، اهلل ولسـا كذلؽ بحؿد، طـف إٓ لؾتؽرب والتجرب

ألؼقا هذا الثقب : قال ابـ طباس، فؾؿا خرج الؿسقر، تراها قد أحرقـاها بالـار

 .«وبقعقا هذا الؽاكقن، واكسروا هذه التؿاثقؾ، طـك

فؽان ، بـ حقة أكف اشرتى جارية طؾقفا قباء مـ ديباج مـسقج بذهب وطـ جبقر

 .وألبسف يف الحرب، أكف يدفئـل: فؼال، فؽلن اصحابف طابقا طؾقف ذلؽ، يؾبسف

أكف طؾك   - والصقاب يف حديث طؿر طـ الـبل: قال الطبري
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مـ الحرير الؿصؿت : هذه لباس مـ ٓ خالق لف يعـكإكؿا »: وققلف، الخصقص

لغقر ضرورة دطتف إلك لبسف تؽربًا ، يف غقر حال الؿرض والحرب، مـ الرجال

 .ولباس ذلؽ كذلؽ لباس مـ ٓ خالق لف، واختقآ يف الدكقا لؿ يؾبسف يف أخرة

ف لؼقام الحجة بالـؼؾ الذى يؿتـع مـ، وإكؿا قؾـا طـك بف مـ الحرير الؿصؿت

فنذا ، والخز ٓ شؽ سداه حرير ولحؿتف وبر، الؽذب أكف ٓ بلس بؾبس الخز

أكف ، فسبقؾ كؾ ما اختؾػ سداه ولحؿتف سبقؾ الخز، كاكت الحجة ثابتة بتحؾقؾف

وإكؿا قؾـا طـك بف كان ثقًبا دون ما كان ، ٓ بلس بف يف كؾ حال لؾرجال والـساء

إذ هنك ، ستثـك مـ الحريرأكف ا  لصحة الخرب طـ الـبل، طؾًؿا يف ثقب

 .طـ لبسف ما كان مـف قدر أصبعقـ أو ثالث أو أربع

 لصحة الخرب طـ الـبل، طـك بف مـ لؿ تؽـ بف طؾف تضطره إلك لبسف: وقال

 الرحؿـ لحؽف كاكت  بـ العقام يف الحرير وطبد أكف ارخص لؾزبقر

بؾبس الحرير إذ كؾ طؾف كاكت باإلكسان يرجك ، بجؾقدهؿا فؽان معؾقًما بذلؽ

وأن مـ كاكت باإلكسان يرجك بؾبس الحرير خػتفا أن لف ، خػتفا أن لف لبسف معفا

وأن مـ قصد إلك دفع ما هق أطظؿ أذى مـ الحؽة وذلؽ كلسؾحة ، لبسف معفا

 .الرحؿـ والزبقر بسبب الحؽة أن لف مـ ذلؽ ما كان لعبد، العق

 ك مقسك طـ الـبللصحة خرب أب، الخرب خاص لؾرجال دون الـساء: وقؾـا

 حؾ إلكاثفا، الذهب والحرير حرام طؾك ذكقر أمتك»: أكف قال». 

وٓ كاسخ ، فبان أن جؿقع إخبار الؿروية يف الحرير غقر دافع مـفا خرب غقره

وقد تؼدم يف كتاب الجفاد ، ولؽـ يعضد بعضفا بعًضا، فقفا وٓ مـسقخ

 .واختالف العؾؿاء يف لباس الحرير يف الحرب
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 .«إكؿا يؾبسفا مـ خًلق لف يف أخرة»: واختؾػقا يف ققلف: الطبريقال 

 .ما لف يف أخرة: وقال آخرون. ما لف يف أخرة مـ وجفة: وقال آخرون

 .«إكؿا يؾبسفا مـ ٓ خًلق لف يف أخرة»: ققلف: وقال غقر الطبري

 ـها. «الؿممـقن فقـبغل أن ٓ يؾبسف، أكف مـ لباس الؿشركقـ يف الدكقا: يعـك
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 ، ال تًبطٛا اذتسٜس ٚال ايدٜباج»: رحدٜح

 د«...ٚال تػسبٛا يف آ١ْٝ ايرٖب ٚايفط١

 

ـْ ُحَذْيَػةَ  - 412 ـِ اْلَقَؿانِ  )َط   َسِؿْعُت َرُسقَل : َقاَل  ڤ ْب
ِ
ٓ »: َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

يَباَج  َهِب ، َتْؾَبُسقا اْلَحرِيَر َوٓ الدِّ ِة َوٓ َتْلُكُؾقا فِل َوٓ َتْشَرُبقا فِل آكَِقِة الذَّ َواْلِػضَّ

ْكَقا َوَلُؽْؿ فِل أِخَرةِ ، ِصَحافِِفَؿا َفا َلُفْؿ فِل الدُّ  .((1)«َفنِكَّ

l: 

 :«ُحَذْيَػةَ »: قْلُ

 .ملسو هيلع هللا ىلص صاحب سر الـبل ڤ هق ابـ القؿان

 :«ٓ َتْؾَبُسقا اْلَحرِيرَ »: قْلُ

مـ وهق كقع مـ الؾباس يخرج مـ شجرة وتؼقم بف كقع ، تؼدم بقاكف

حقث تتـاول ورق الشجر ثؿ تخرجف مـ بطـفا ، «دودة الؼز»: الحشرات يؼال لفا

 .فقتحقل إلك الحرير

يَباَج »: قْلُ  :«َوٓ الدِّ

 .والؾػظ أطجؿل معرب، هق كقع مـ الحرير

ةِ »: قْلُ َهِب َواْلِػضَّ  :«َوٓ َتْشَرُبقا فِل آكَِقِة الذَّ

  اهلل وٕن؛ والؽافريـ، والشرب يف آكقة الذهب والػضة صـقع الؿرتفقـ
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 .رجالفؿ وإكاثفؿ، حرم ذلؽ طؾك الؿممـقـ

 .فال يجقز، ويدخؾ فقفا التقضم مـ حـػقات الذهب والػضة

 :«َوٓ َتْلُكُؾقا فِل ِصَحافِِفَؿا»: قْلُ

مـ أن ذلؽ فعؾ الؿتؽربيـ وفعؾ الؿرتفقـ ولقس بػعؾ الؿممـقـ ؛ لؾعؾة السابؼة

 :قال ڤ بـ حؿار أمر أمتف بالتقاضع فعـ طقاض ملسو هيلع هللا ىلص وٕن الـبل؛ الؿتقاضعقـ

َٓ َيْبِغَل َأَحٌد َطَؾك ، اهَّللَ َأْوَحك إَِللَّ َأْن َتَقاَضُعقا إِنَّ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل قال رسقل َحتَّك 

َٓ َيْػَخَر َأَحٌد َطَؾك َأَحدٍ ، َأَحدٍ   .(1)«َو

ْكَقا َوَلُؽْؿ فِل أِخَرةِ »: قْلُ َفا َلُفْؿ فِل الدُّ الرتف لؾؽافريـ يف الدكقا  أي: «َفنِكَّ

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ﴿: حقث استعجؾقها قال تعالك

 .[37: إحؼاف] ﴾ی ی ی

ـُ اْلَخطَّاِب  ويف حديث ُطَؿرُ    َدَخْؾُت َطَؾك َرُسقلِ »: َقاَل ، ڤْب
ِ
َوُهَق  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

َوإَِذا اْلَحِصقُر َقْد ، َغْقُرهُ َفنَِذا َطَؾْقِف إَِزاٌر َوَلْقَس َطَؾْقِف ، َفَجَؾْسُت : َقاَل . َطَؾك َحِصقرٍ 

َر فِل َجـْبفِ  اعِ ، َأثَّ ـْ َشِعقٍر َكْحِق الصَّ
، َوَقَرٍظ فِل َكاِحَقٍة فِل اْلُغْرَفةِ ، َوإَِذا َأَكا بَِؼْبَضٍة مِ

ٌؼ  ـَ اْلَخطَّاِب »: َفَؼاَل ، َفاْبَتَدَرْت َطْقـَاَي ، َوإَِذا إَِهاٌب ُمَعؾَّ : َفُؼْؾُت ، «؟َما ُيْبؽِقَؽ َيا اْب

 
َّ

  َيا َكبِل
ِ
َٓ َأْبؽِل، اهلل َر فِل َجـْبَِؽ ، َوَما لِل  َٓ ، َوَهَذا اْلَحِصقُر َقْد َأثَّ َوَهِذِه ِخَزاَكُتَؽ 

َّٓ َما َأَرى َْكَفارِ ، َأَرى فِقَفا إِ ْٕ  ، َوَذلَِؽ ِكْسَرى َوَقْقَصُر فِل الثَِّؿاِر َوا
ُّ

  َوَأْكَت َكبِل
ِ
اهلل

ـَ اْلَخطَّاِب »: َقاَل ، َهِذِه ِخَزاَكُتَؽ وَ ، َوَصْػَقُتفُ  ِخَرُة ، َيا اْب ْٔ َٓ َتْرَضك َأْن َتُؽقَن َلـَا ا َأ

ْكَقا  .أخرجف البخاري ومسؾؿ. (2)«َبَؾك: ُقْؾُت ، «؟َوَلُفُؿ الدُّ
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 َا زأٜت َٔ ذٟ مل١ يف ح١ً »: رحدٜح

 د«...اهلل محسا٤ أحطٔ َٔ زضٍٛ

 

ـْ اْلَبَراءِ  - 413 ـِ  )َط ٍة َحْؿَراَء »: َقاَل  ڤ َطاِزٍب ْب ٍة فِل ُحؾَّ ـْ ِذي لِؿَّ َما َرَأْيُت ِم

ـْ َرُسقلِ  ـَ ِم   َأْحَس
ِ
ـِ ، َلُف َشَعٌر َيْضِرُب َمـْؽَِبْقفِ ، ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل ـَ اْلَؿـْؽَِبْق َلْقَس ، َبِعقُد َما َبْق

 .((1)«بِالطَِّقيؾِ  بِاْلَؼِصقرِ َوٓ

l: 

ـْ ِذي »: قْلُ ةٍ َما َرَأْيُت ِم  .أي ما أبصرت صاحب لؿة: «لِؿَّ

وَكاَن »، كان شعره أحسـ الشعر، ملسو هيلع هللا ىلص والـبل، هل الشعر إلك الؿـؽبقـ: والؾؿة

َوَكاَن ، َوَكاَن اْلُؿْشِرُكقَن َيْػُرُققَن ُرُؤوَسُفؿْ ، َأْهُؾ اْلؽَِتاِب َيْسِدُلقَن َأْشَعاَرُهؿْ 

  َرُسقُل 
ِ
  َفَسَدَل َرُسقُل ، فِقَؿا َلْؿ ُيْمَمْر بِفِ  ُيِحبُّ ُمَقاَفَؼَة َأْهِؾ اْلؽَِتاِب  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 .متػؼ طؾقف، «ُثؿَّ َفَرَق َبْعد، كَاِصَقتَفُ 

ٍة َحْؿَراءَ »: قْلُ  :«فِل ُحؾَّ

طؾك الؼقل ، هق ما تؼدم بقاكف مـ جقاز لبس إحؿر وٓ كراهة يف ذلؽ

 .وإن كان ابـ الؼقؿ وغقره مـ العؾؿاء قد ذهب إلك التحريؿ، الصحقح

ومذهبـا أهنا لقست مؽروهة أيضا فنن الثقب إحؿر : قال الـقوي 

 هـا. ٓ كراهة فقف
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ـْ َرُسقلِ »: قْلُ ـَ ِم   َأْحَس
ِ
 :«ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

 .وجؿال الباصـ، جؿال الظاهر: ٕكف جؿع بقـ الجؿالقـ

 .«يصؾل يف حؾة حؿراء وأكا أكظر إلك بقاض ساققف»: قال أبق جحقػة

 »: ڤُسئَِؾ البََراُء 
ِّ

قِْػ؟ َقاَل ، ملسو هيلع هللا ىلصَأَكاَن َوْجُف الـَّبِل  .(1)«َٓ بَْؾ مِثَْؾ الَؼَؿرِ : مِثَْؾ السَّ

ـِ ، َلُف َشَعٌر َيْضرُِب َمـْؽَِبْقفِ »: قْلُ ـَ اْلَؿـْؽَِبْق  :«َبِعقُد َما َبْق

 .وربؿا إلك ما بقـ الؿـؽبقـ، كان يطقؾ شعره إلك شحؿة أذكقف ملسو هيلع هللا ىلص ٕن الـبل

 .الؽتػقـ والرقبةهق ما بقـ : والؿـؽب

 :«َلْقَس بِاْلَؼِصقرِ َوٓ ِبالطَِّقيؾِ »: قْلُ

كان َربَْعًة مـ اْلَؼْقِم لقس »: قال ڤ بـ مالؽ وطـ أكس ملسو هيلع هللا ىلص هذا وصػ الـبل

بِالطَِّقيِؾ وٓ بِاْلَؼِصقِر َأْزَهَر الؾَّْقِن لقس بَِلبَْقَض َأْمَفَؼ وٓ آَدَم لقس بَِجْعٍد َقَطٍط وٓ 

ـَ ُيـَْزُل طؾقف َوبِاْلَؿِديـَِة  ُأْكِزَل طؾقف وهقَسبٍْط َرِجٍؾ  َة َطْشَر ِسـِق ـَ َفَؾبَِث بَِؿؽَّ بـ َأْرَبِعق

ـَ َوُقبَِض َوَلقَْس يف َرْأِسِف َولِْحقَتِِف ِطْشُروَن َشَعَرًة بَْقَضاَء قال َربِقَعُة َفَرَأْيُت  َطْشَر ِسـِق

 .متػؼ طؾقف، (2)«َفِؼقَؾ اْحَؿرَّ مـ الطِّقِب  َشَعًرا مـ َشَعِرِه فنذا هق َأْحَؿُر َفَسَلْلُت 

 .والحؿد هلل رب العالؿقـ، مذكقرة يف كتب الشؿائؾ ملسو هيلع هللا ىلص وهقئة الـبل
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وأكف محرم ومـفل ، وقد تضؿـت هذه إحاديث بؼقة الؽالم يف حؽؿ الحرير

  َقاَل َرُسقُل : َقاَل  َأبِل ُمقَسك فعـ، طـف لؾرجال
ِ
َهُب اْلَحرِيُر »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َوالذَّ

تِل َحَرامٌ  َكاثِِفؿْ ، َطَؾك ُذُكقِر ُأمَّ ِ ِ
 .وقد سبؼ معـا تخريجف، أخرجف أحؿد، «َوِحؾٌّ إل

ـْ   ، ڤُطَؿُر  وَط
َّ

َّٓ َلْؿ ُيْؾَبْس »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِل ْكَقا إِ َٓ ُيْؾَبُس الَحرِيُر فِل الدُّ

 .أخرجف البخاري، (1)««فِل أِخَرِة ِمـْفُ 

: َوَقاَل ، قبؾ أن يقحك إلقف بالتحريؿ ثؿ كزطف كالؽاره لف ملسو هيلع هللا ىلص الـبلوقد لبسف 

ـَ »  .وقد سبؼ معـا، ڤبـ طامر  كؿا يف حديث طؼبة «َٓ َيـَْبِغل َهَذا لِْؾُؿتَِّؼق

كلصحاب الحساسقة أو ، ومع ذلؽ فؼد رخص يف لبس الحرير لؿـ بف حؽة

ٓسقؿا مثؾ الصقف ، أصحاب بعض الجراحات التل ربؿا آذهتؿ بؼقة إلبسة

 .لخشقكتفا؛ وكحق ذلؽ

إٓ إذا كان قد غطل جسؿف بالحؽة ، فقؾبس مـ الحرير يف مقصـ الؿرض

 .فؾف أن يؾبسف ويسعك بالتداوي، التل تمدي لف الؼؾؼ الشديد وإذى

 :ٚاملساد َٔ ايٓٗٞ عٔ ٖرٙ ايًبط١ 

وفتقره طـ تـزه الؿسؾؿ طـ أسباب التـعؿ والرتفف التل تمدي إلك قسقة قؾبف 

وٕن الذيـ يتـعؿقن ؛ وربؿا أدت بف إلك الغرور والعجب،  اهلل صاطة

بؾ هؿ مؿـ ٓ خالق : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ورسقلف التـعؿ الؿطؾؼ بدون طقدة إلك ما شرع

 .طجؾت لفؿ صقباهتؿ يف حقاهتؿ الدكقا، لفؿ مـ وٓ حظ وٓ كصقب يف أخرة

 :حهِ يبظ اخلٛاتِٝ يًسداٍ 

 .بالػتح والخاتِؿ بالؽسريؼال الخاَتؿ 
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ولعؾف قبؾ ، ثؿ كزطف وكزع الـاس خقاتقؿفؿ، خاتؿ ذهب ملسو هيلع هللا ىلص وقد لبس الـبل

 .أن يقحك إلقف بتحريؿ الذهب طؾك الذكقر

  ويف الحديث َطْبدِ 
ِ
ـِ َطبَّاٍس  اهلل   َأنَّ َرُسقَل ، ڤْب

ِ
ـْ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

َرَأى َخاَتًؿا مِ

ـْ َكاٍر »: َوَقاَل ، َفَطَرَحفُ ، َفـََزَطفُ ، َذَهٍب فِل َيِد َرُجؾٍ  َيْعِؿُد َأَحُدُكْؿ إَِلك َجْؿَرٍة ِم

ُجِؾ َبْعَدَما َذَهَب َرُسقُل ، «َفَقْجَعُؾَفا فِل َيِدهِ    َفِؼقَؾ لِؾرَّ
ِ
ُخْذ َخاتَِؿَؽ اْكَتِػْع »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 : َقاَل ، بِفِ 
ِ
  َوَقْد َصَرَحُف َرُسقُل ، َٓ آُخُذُه َأَبًدا، َٓ َواهلل

ِ
 .أخرجف مسؾؿ، (1)«ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

أو ، ومـ تختؿ وكحقه، مـ التزيـ بف: والرجؾ مـفل طـ الذهب مـ أمقر

 .الشرب فقف

 :ٚحسّ عًٝ٘ أَس، ؾكد أبٝح ي٘ أَس :أَا يف ايؿض١ 

 .وإكؾ يف صػاحفؿا، الشرب يف آكقتفؿا: فالؿحرم - ١

 .أن يتخذ خاتًؿا مـف: والؿباح - ٢

 .وهق الذي اختاره الشافعقة، أكف يف القؿقـ والتختؿ جاء يف كثقر مـ إحاديث

 .وهق الذي اختاره الؿالؽقة، وجاء يف بعضفا أكف يف القسار

، يف يؿقـف ملسو هيلع هللا ىلص وذهب بعض أهؾ العؾؿ إلك أن خاتؿ الذهب لبسف الـبل

 .يف يساره ملسو هيلع هللا ىلص اهلل وخاتؿ الػضة لبسف رسقل

 :وقد كؼؾ الـقوي 

وطؾقف ، وإما يف القسار، القؿقـإما يف ، اإلجؿاع طؾك جقاز التختؿ يف أحدهؿا

 .«باب التختؿ يف القؿقـ والقسار»: بقب أبق داود يف ســف

إٓ أن الؿتختؿ مـ الرجال يجتـب القسطك والتل يؾقفا وهل السبابة ويؼال 
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ـْ ؛ لفا الؿسبحة   لحديث َط
ِّ

ـِ َأبِل َصالٍِب  َطؾِل   َكَفاكِل َرُسقُل »: َقاَل  ڤْب
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـِ  َهِب  َط  ، التََّختُِّؿ بِالذَّ
ِّ

ل ـْ لَِباِس اْلَؼسِّ ُجقدِ ، َوَط ُكقِع َوالسُّ ـِ اْلِؼَراَءِة فِل الرُّ ، َوَط

ـْ لَِباِس اْلُؿَعْصَػرِ   .وقد سبؼ معـا، أخرجف مسؾؿ، «َوَط

وإن ، ولف أن يتخذ خاتًؿا مـف فضة أو مـ حجر كالعؼقؼ وكحقه أو مـ حديد

لؾحديث الذي أخرجف البخاري يف إدب كان قد هنك طـف بعض أهؾ العؾؿ 

ـْ َطْؿِرو1731): الؿػرد برقؿ ـِ ُشَعْقِب  ( َط دِ  ْب ـِ ُمَحؿَّ ـِ َطْبدِ  ْب   ْب
ِ
ـِ َطْؿِرو اهلل ـِ  ْب ْب

  اْلَعاصِ 
ِّ

ْفِؿل ـِ َوائٍِؾ السَّ ـْ َأبِقفِ ، ْب هِ ، َط ـْ َجدِّ  ، َط
َّ

َوفِل َيِدِه  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُجاًل َأَتك الـَّبِل

ـْ   ، َذَهٍب  َخاَتٌؿ مِ
ُّ

ُجُؾ َكَراِهَقَتُف َذَهَب َفَلْلَؼك ، َطـْفُ  ملسو هيلع هللا ىلصَفَلْطَرَض الـَّبِل ا َرَأى الرَّ َفَؾؿَّ

ـْ َحِديٍد َفَؾبَِسفُ ، اْلَخاَتؿَ 
 ، َوَأَخَذ َخاَتًؿا مِ

َّ
َهَذا ِحْؾَقُة ، َهَذا َشرٌّ »: َقاَل ، ملسو هيلع هللا ىلصَوَأَتك الـَّبِل

ـْ َوِرٍق ، َفَرَجَع َفَطَرَحفُ ، «َأْهِؾ الـَّارِ 
 ، َوَلبَِس َخاَتًؿا مِ

ُّ
 «ملسو هيلع هللا ىلصَفَسَؽَت َطـُْف الـَّبِل

: ڤبـ سعد  والذي يظفر أن ما يف الصحقح أققى فػل حديث سفؾ

ـْ َحِديدٍ »  .أخرجف البخاري، (1)«اْلَتِؿْس َوَلْق َخاَتًؿا ِم

 .بالتؿاسف إذا أكف كان شائًعا طـدهؿ ملسو هيلع هللا ىلص ولق كان لبس الحديد حراًما لؿا أمر الـبل

 .وآدابف آداب الؾباس فقستحب فقف التقؿـ، ولبس الخقاتقؿ مـ الزيـة

إن كان يف يساره يـبغل ، وكحق ذلؽ  اهلل وإذا كتب فقف ما يعظؿ كذكر

 .أن يصقكف طـ مالمسة الـجاسة

 »: َقاَل  ڤ وأما حديث َأَكسٍ 
ُّ

إَِذا َدَخَؾ اْلَخاَلَء َوَضَع  ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن الـَّبِل

«َخاَتَؿفُ 
(2)

 .بـ يحقك أكؽر طؾك هؿام، معؾ فق حديثف، 
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ـُ  َأكَُس  طـ الصحقح يف ما والصحقح   َرُسقلِ  يَدِ  فِل َرَأى َأكَّفُ » :ڤ َمالٍِؽ  ْب
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـْ  ـْ َوِرٍق َوَلبُِسقَها، َيْقًما َواِحًدا َوِرٍق  َخاَتًؿا مِ
، ُثؿَّ إِنَّ الـَّاَس اْصَطـَُعقا اْلَخَقاتِقَؿ مِ

  َفَطَرَح َرُسقُل 
ِ
 .أخرجف البخاري ومسؾؿ، (1)«َفَطَرَح الـَّاُس َخَقاتِقَؿُفؿْ ، َخاَتَؿفُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 .رسالة يف أحؽام الخقاتقؿ  وقد ألػ ابـ رجب

، ولقس بقاجب، وإن شئت أن تؼقل مباح، ولقس بقاجب، ولبسفا مستحب

 .أجر ملسو هيلع هللا ىلص فؿـ لبسف تلسًقا بالـبل

أهنؿ ٓ يؼرأون فُلخرب ، حقـ أراد أن يؽتب لػارس والروم ملسو هيلع هللا ىلص ولبسف الـبل

 .«اهلل محؿد رسقل»: الؽتاب إٓ مختقًما فاتخذ خاتًؿا كؼشف

ـِ ُطَؿرَ    اتََّخَذ َرُسقُل »: َقاَل  ڤ، ثبت يف الصحقحقـ مـ حديث اْب
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـْ َوِرٍق 
، َيِد ُطَؿرَ ُثؿَّ َكاَن بَْعُد فِل ، ُثؿَّ َكاَن بَْعُد فِل َيِد َأبِل بَْؽرٍ ، َوَكاَن فِل َيِدهِ ، َخاَتًؿا مِ

ٌد َرُسقُل : كَْؼُشفُ ، َحتَّك َوَقَع بَْعُد فِل بِئِْر َأِريَس ، ُثؿَّ َكاَن بَْعُد فِل َيِد ُطْثَؿانَ    ُمَحؿَّ
ِ
 .(2)«اهلل
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 اهلل  أَسْا زضٍٛ»: رحدٜح

 د«:...ْٚٗاْا عٔ ضبع، بطبع

 

ـْ اْلَبَراءِ  - 414 ـِ َطاِزٍب  )َط   َأَمْرَكا َرُسقُل »: َقاَل  ڤ ْب
ِ
ـْ ، بَِسْبعٍ  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل َوَكَفاَكا َط

َباِع اْلِجـَاَزةِ ، َأَمْرَكا بِِعَقاَدِة اْلَؿرِيضِ : َسْبعٍ  َوإِْبَراِر اْلَؼَسِؿ ، َوَتْشِؿقِت اْلَعاصِسِ ، َواتِّ

اِطل، َوَكْصرِ اْلَؿْظُؾقمِ ، )َأْو اْلُؿْؼِسِؿ( ًلمِ ، َوإَِجاَبِة الدَّ ـْ . َوإِْفَشاِء السَّ َوَكَفاَكا َط

ـْ َتَختُّؿٍ  - َخَقاتِقؿَ  َهِب  - َأْو َط ةِ ، بِالذَّ ْرِب بِاْلِػضَّ ـْ الشُّ ـْ اْلَؿَقاثِرِ ، َوَط ـْ ، َوَط َوَط

لِّ  ـْ ُلْبِس اْلَحرِيرِ ، اْلَؼسِّ يَباِج ، َواإِلْسَتْبَرِق ، َوَط  .((1)«َوالدِّ

حؿةِ : (َتْشِؿقت الَْعاصِسِ ) ـَ ، «ِمقثََرة»جؿُع : (الَْؿقَاثِر) .دطاٌء لُف بالرَّ وهق ِغطاٌء لؾُسُرِج م

ل) .الَحريرِ ُيقضُع طؾك ضفرِ الَػَرِس وَرْحِؾ البعقر ثقاٌب مـ الؽتاِن الؿخؾقِط : (الَْؼسِّ

ـَ الديباِج : (اإِلْستَْبَرق) .بالحريرٍ  يَباج) .ما َغُؾَظ م  .كقٌع مـ الحريرِ رققٌؼ : (الدِّ

l: 

 .آداب الؾباسالحديث لتؿام الؽالم طؾك   ساق الؿصـػ

  َأَمْرَكا َرُسقُل »: قْلُ
ِ
 :«ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

دكك طؾك وجف اإللزام طؾك إلك ٕا ـ ٕا مر هق الطؾب م  :وهق مـؼسؿ إلك قسؿقـ، ٕا

 .ومستحب - ٢   .واجب - ١

 .ما أمر بف الشارع طؾك وجف اإللزام: فالقاجب
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 .ما أمر بف الشارع ٓ طؾك وجف اإللزام: والؿستحب

 .[117: البؼرة] ﴾ڄ ڄ﴿: لإلباحة كؼقلفوقد يؽقن إمر 

 .وغقر ذلؽ، [51: الدخان] ﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴿: وقد يؽقن لؾتفديد

 :«ِبَسْبعٍ »: قْلُ

وإٓ فإوامر ، ٕهنا يف مؽان واحد؛ وإكؿا ذكرت، هذا لقس طؾك الحصر

ۀ ۀ ﴿:  اهلل قال، ومدار الشرع طؾك إمر والـفل، كثقرة والـقاهل كثقرة

، [135 :البؼرة] ﴾ھھ﴿، ققؾ إوامر والـقاهل، [135: البؼرة] ﴾ہ ہ ہ ہ

 .أي إلتزم الؿلمقر وترك الؿحظقر

ـْ َسْبعٍ »: قْلُ  :«َوَكَفاَكا َط

وإن كان ٓ ، فنن كان طؾك وجف اإللزام ففق الحرام، هق صؾب الرتك: والـفل

 .طؾك وجف اإللزام ففق الؿؽروه

 :«اْلَؿرِيضِ َأَمْرَكا بِِعَقاَدِة »: قْلُ

 .وهذه سـة ومستحب وحؼ لؾؿريض، أي بزيارتف

ـْ    َأنَّ َرُسقَل ، ڤ، َأبِل ُهَرْيَرةَ  َط
ِ
َحؼُّ اْلُؿْسِؾِؿ َطَؾك اْلُؿْسِؾِؿ »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

َـّ َيا َرُسقَل : قِقَؾ . «ِستٌّ   ؟ َقاَل  َما ُه
ِ
ْؿ َطَؾْقفِ »: اهلل ، َفَلِجْبفُ َوإَِذا َدَطاَك ، إَِذا َلِؼقَتُف َفَسؾِّ

ْتفُ  َوإَِذا َطَطَس َفَحِؿَد ، َوإَِذا اْسَتـَْصَحَؽ َفاْكَصْح َلفُ  َوإَِذا ، َوإَِذا َمرَِض َفُعْدهُ ، اهَّللَ َفَشؿِّ

بِْعفُ   .«خؿس»: وأخرجف البخاري بؾػظ، أخرجف مسؾؿ، (1)«َماَت َفاتَّ

ـُ َزْيٍد  ويف حديث ُأَساَمةُ   : َقاَل ، ڤْب
ِّ

إَِلْقِف إِنَّ اْبـًا لِل  ملسو هيلع هللا ىلصَأْرَسَؾِت اْبـَُة الـَّبِل

الَمَ ، َفْلتِـَا، ُقبَِض  ِف َما َأَخَذ »: َوَيُؼقُل ، َفَلْرَسَؾ ُيْؼِرُئ السَّ َوُكؾٌّ ، َوَلُف َما َأْطَطك، إِنَّ لِؾَّ
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ك َفَؼاَم ، ُتْؼِسُؿ َطَؾْقِف َلَقْلتَِقـََّفاَفَلْرَسَؾْت إَِلْقِف ، «َوْلَتْحَتِسْب ، َفْؾَتْصبِرْ ، ِطـَْدُه بَِلَجٍؾ ُمَسؿًّ

ـُ ُطَباَدةَ  َوَمَعُف َسْعدُ  ـُ َجَبؾٍ  َوَمَعاذُ ، ْب  ، ْب
ُّ

ـُ َكْعٍب  َوُأَبل ـُ َثابٍِت َوِرَجاٌل  َوَزْيدُ ، ْب ، ْب

  َفُرفَِع إَِلك َرُسقلِ 
ِ
 َوَكْػُسُف َتَتَؼْعَؼعُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ُّ
بِل ٌـّ  َحِسْبُتُف َأكَُّف َقاَل : َقاَل  - الصَّ  َكَلكََّفا َش

  َيا َرُسقَل : َفَؼاَل َسْعدٌ ، َفَػاَضْت َطْقـَاهُ  -
ِ
َهِذِه َرْحَؿٌة »: َما َهَذا؟ َفَؼاَل ، اهلل

َؿا َيْرَحؿُ ، اهَّللُ فِل ُقُؾقِب ِطَباِدهِ  َجَعَؾَفا َحَؿاءَ  َوإِكَّ ـْ ِطَباِدِه الرُّ  .(1)«اهَّللُ ِم

 َفَؿِرَض َفَلَتاُه الـبل ملسو هيلع هللا ىلص َيُفقِديٌّ َيْخُدُم الـبلكان ُغاَلٌم »: قال ڤ وطـ َأَكسٍ 

َيُعقُدُه َفَؼَعَد ِطـَْد َرْأِسِف فؼال لف َأْسؾِْؿ َفـََظَر إلك أبقف وهق ِطـَْدُه فؼال لف َأصِْع َأَبا  ملسو هيلع هللا ىلص

ِف الذي َأْكَؼَذُه مـ  ملسو هيلع هللا ىلص َفَلْسَؾَؿ َفَخَرَج الـبل ملسو هيلع هللا ىلص اْلَؼاِسؿِ  وهق يؼقل اْلَحْؿُد لِؾَّ

 .أخرجف البخاري، (2)«الـَّارِ 

 :ٜٚٓبػٞ يعا٥د املسٜض إٔ ٜتخ٢ً بآداب 

 .أن ٓ يطقؾ الؿؽقث طـده بحقث يثؼؾ طؾقف: إول

: (3717) يف البخاري ڤ لحديث ابـ طباس، أن يـػس لف يف أجؾف: الثاين

 .«قال بؾ حؿك تػقر، صفقر: رجال فؼال ملسو هيلع هللا ىلص طاد الـبل»: قال

اهلل ورحؿتف وفضؾف إلك  وبتذكقره فرج، اهَّلل يذكره بحسـ الرجاء يف: الثالث

 .غقر ذلؽ

 كلن يؽقن الؿريض مشرًكا، إذا رأى ما يحتاج إلك الـصقحة كصحف: الرابع

ـُ اْلُؿَسقَِّب  طـ َسِعقدُ : فػل الصحقحقـ، يـصح بالتقحقد ـْ ، ْب ا : َقاَل  َأبِقفِ  َط َلؿَّ

  َحَضَرْت َأبَا َصالٍِب اْلَقَفاُة َجاَءُه َرُسقُل 
ِ
  َوَطْبدَ  ،َفَقَجَد ِطـَْدُه َأبَا َجْفؾٍ ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ِ
ـَ  اهلل ْب
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ـِ اْلُؿِغقَرةِ  َأبِل ُأَمقَّةَ    َفَؼاَل َرُسقُل . ْب
ِ
َّٓ : ُقْؾ ، َيا َطؿِّ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل اهَّللُ َكِؾَؿًة َأْشَفُد  َٓ إَِلَف إِ

  َلَؽ بَِفا ِطـَْد 
ِ
  َوَطْبدُ ، َفَؼاَل َأُبق َجْفؾٍ . «اهَّلل

ِ
ـُ  اهلل ـْ ، َيا َأَبا َصالٍِب : َأبِل ُأَمقَّةَ ْب َأَتْرَغُب َط

ِة َطْبدِ    َفَؾْؿ َيَزْل َرُسقُل ، اْلُؿطَّؾِِب  مِؾَّ
ِ
َوُيِعقُد َلُف تِْؾَؽ اْلَؿَؼاَلَة ، َيْعِرُضَفا َطَؾْقفِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ِة َطْبدِ : َحتَّك َقاَل َأُبق َصالٍِب آِخَر َما َكؾََّؿُفؿْ  ؾِ  ُهَق َطَؾك مِؾَّ َٓ : َوَأَبك َأْن َيُؼقَل . ِب اْلُؿطَّ

 َّٓ   َفَؼاَل َرُسقُل ، اهللُ  إَِلَف إِ
ِ
َْسَتْغِػَرنَّ َلَؽ َما َلْؿ ُأْكَف َطـَْؽ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َٕ  

ِ
، «َأَما َواهَّلل

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ﴿: اهلُل  َفَلْكَزَل 

اهلُل  َوَأْكَزَل ، [113: التقبة] ﴾ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

  َفَؼاَل لَِرُسقلِ ، َأبِل َصالٍِب َتَعاَلك فِل 
ِ
ک ک ک گ گ گ گ ڳ ﴿ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 .(1)«[47: الؼصص] ﴾ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ

 :ايسؾل باملسٜض ٚحطٔ املدازا٠ ي٘ :اخلاَظ 

  َرُسقَل  َلَدْدَكا: ڤَقاَلْت َطائَِشُة 
ِ
َٓ »َوَجَعَؾ ُيِشقُر إَِلْقـَا ، فِل َمَرِضفِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

وكِل َواءِ : َفُؼْؾـَا: َقاَل ، «َتُؾدُّ ا َأَفاَق َقاَل ، َكَراِهَقُة اْلَؿِريِض بِالدَّ َأَلْؿ َأْكَفُؽْؿ َأْن »: َفَؾؿَّ

وكِل َواءِ : ُقْؾـَا: َقاَل ، «َتُؾدُّ   َفَؼاَل َرُسقُل ، َكَراِهَقٌة لِؾدَّ
ِ
َّٓ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َٓ َيْبَؼك ِمـُْؽْؿ َأَحٌد إِ

َّٓ اْلَعبَّاَس ، ُلدَّ َوَأَكا َأْكُظرُ  ُف َلْؿ َيْشَفْدُكؿْ : إِ  .أخرجف البخاري ومسؾؿ، (2)«َفنِكَّ

 :إٔ ال ٜهجس ايهالّ عٓدٙ :ايطادع 

ـِ َطبَّاسٍ  ـِ اْب  : َقاَل ، فػل الصحقح َط
ِّ

ا اْشَتدَّ بِالـَّبِل اْئُتقكِل »: َوَجُعُف َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص َلؿَّ

 : ُطَؿرُ َقاَل . «َٓ َتِضؾُّقا َبْعَدهُ ، بِؽَِتاٍب َأْكُتْب َلُؽْؿ كَِتاًبا
َّ

، َغَؾَبُف اْلَقَجعُ  ملسو هيلع هللا ىلص إِنَّ الـَّبِل

 َحْسُبـَا َوِطـَْدكَا كِتَاُب 
ِ
َٓ َيـَْبِغل، ُققُمقا َطـِّل»: َقاَل ، َفاْخَتَؾُػقا َوَكُثَر الؾََّغطُ ، اهلل ِطـِْدي  َو
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ـُ َطبَّاٍس َيُؼقُل . «التَّـَاُزعُ  ِة : َفَخَرَج اْب ِزيَّ َة ُكؾَّ الرَّ ِزيَّ ـَ َرُسقلِ إِنَّ الرَّ   َما َحاَل َبْق
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـَ ِكَتابِفِ   .(1)«َوَبْق

َباِع اْلِجـَاَزةِ »: قْلُ بف وهقمـ حؼ الؿسؾؿ طؾك  ملسو هيلع هللا ىلص أي ومؿا أمر الـبل: «َواتِّ

 .ويدطق لف، ويرتحؿ طؾقف، ويصؾك طؾقف، الؿسؾؿ أن تتبع جـازتف

 .واتباع الجـازة فضؾفا طظقؿ وقد تؼدم الؽالم طؾك فضؾفا يف الجـائز

ـْ    َأنَّ َرُسقَل  ڤ، َأبِل ُهَرْيَرةَ  فَع
ِ
َبَع َجـَاَزَة ُمْسِؾؿٍ »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ـِ اتَّ  - َم

ـْ َدْفـَِفا، َوَكاَن َمَعُف َحتَّك ُيَصؾَّك َطَؾْقَفا - َواْحتَِساًبا إِيَؿاًكا ـَ ، َوَيْػُرَل ِم ُف َيْرِجُع ِم َفنِكَّ

ـِ  َْجرِ بِِؼقَراَصْق ْٕ ُف ، ِمْثُؾ ُأُحدٍ ُكؾُّ ِققَراٍط : ا ـَ َفنِكَّ ـْ َصؾَّك َطَؾْقَفا ُثؿَّ َرَجَع َقْبَؾ َأْن ُتْدَف َوَم

 .(2)«َيْرِجُع بِِؼقَراطٍ 

أي ومؿا أمر بف تشؿقت العاصس لؽـ إذا : «َوَتْشِؿقِت اْلَعاصِسِ »: قْلُ

َوإَِذا »كؿا يف الحديث ، ٕن هذا الؾػظ الؿطؾؼ قد جاء مؼقًدا؛ اهلل ططس وحؿد

ْتفُ  َفَحِؿَد  َطَطَس   .«اهَّللَ َفَشؿِّ

ـْ  ـِ َمالٍِؽ  َأَكسِ  ويف حديث َط  »: َقاَل ، ْب
ِّ

َت ، َرُجاَلنِ  ملسو هيلع هللا ىلص َطَطَس ِطـَْد الـَّبِل َفَشؿَّ

َخرَ  ْٔ ِت ا ْتفُ ، َأَحَدُهَؿا َوَلْؿ ُيَشؿِّ تَّفُ : َفَؼاَل الَِّذي َلْؿ ُيَشؿِّ َوَطَطْسُت ، َطَطَس ُفاَلٌن َفَشؿَّ

ْتـِلَأَكا َفَؾْؿ   .أخرجف مسؾؿ، (3)«اهَّللَ  َوإِكََّؽ َلْؿ َتْحَؿدِ ، اهَّللَ  إِنَّ َهَذا َحِؿَد »: َقاَل . ُتَشؿِّ

ـْ َأبِل ُبْرَدةَ  ـِ  بِـِْت اْلَػْضؾِ  َدَخْؾُت َطَؾك َأبِل ُمقَسك َوُهَق فِل َبْقِت : َقاَل ، وَط ْب

ْتـِل، َطبَّاسٍ  َتَفاَوَطَطَسْت ، َفَعَطْسُت َفَؾْؿ ُيَشؿِّ ل َفَلْخَبْرُتَفا، َفَشؿَّ ، َفَرَجْعُت إَِلك ُأمِّ

ا َجاَءَها َقاَلْت  ْتفُ : َفَؾؿَّ تََّفا، َطَطَس ِطـَْدَك اْبـِل َفَؾْؿ ُتَشؿِّ إِنَّ : َفَؼاَل ، َوَطَطَسْت َفَشؿَّ
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ْتفُ ، اهللَ  َفَؾْؿ َيْحَؿدِ ، اْبـَِؽ َطَطَس  تَُّفا َفَحِؿَدِت ، َوَطَطَسْت ، َفَؾْؿ ُأَشؿِّ ، اهلَل َفَشؿَّ

  َسِؿْعُت َرُسقَل 
ِ
ُتقهُ ، اهَّللَ  إَِذا َطَطَس َأَحُدُكْؿ َفَحِؿَد »: َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َفنِْن لَْؿ ، َفَشؿِّ

ُتقه، اهَّللَ  َيْحَؿدِ   .(1)«َفًلَ ُتَشؿِّ

 :ٚايرٜٔ ال ٜػُتٕٛ إذا عططٛا ضت١ أصٓاف 

 .لؿا تؼدم؛  اهَّلل مـ لؿ يحؿد - 1

 ملسو هيلع هللا ىلص قال كاكت القفقد تعاصس طـد الـبل ڤ أبل مقسكفعـ : الؽافر - 2

أخرجف ، (2)«اهَّلل ويصؾح بالؽؿ يفديؽؿ»: فقؼقل، اهلل يرحؿؽؿ: رجاء أن يؼقل

 .مـ حقث إيؿان، يدطق لفؿ بصالح الحال، أبق داود

َْكَقِع  طـ َسَؾَؿةَ ، الؿزكقم - 3 ْٕ ـِ ا  ، ڤْب
َّ

َوَطَطَس َرُجٌؾ  ملسو هيلع هللا ىلص َأكَُّف َسِؿَع الـَّبِل

  َفَؼاَل َلُف َرُسقُل ، ُثؿَّ َطَطَس ُأْخَرى. «اهَّللُ  َيْرَحُؿَؽ »: َفَؼاَل َلفُ ، ِطـَْدهُ 
ِ
ُجُؾ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل الرَّ

 .أخرجف مسؾؿ (3)«َمْزُكقمٌ 

وجاء خارج الصحقح ما يدل طؾك أكف إذا ططس أكثر مـ ذلؽ وكان مزكقًما 

 . اهلل ٓ يؾزم وإن حؿد
إَِذا ُقْؾَت لَِصاِحبَِؽ »: لحديث، اهلل ٓ يشؿت فنن ططس وحؿد، يف الخطبة - 4

َماُم َيْخطُُب   .ڤمتػؼ طؾقف طـ أبل هريرة ، (4)«َفَؼْد َلَغْقَت  َيْقَم الُْجُؿَعِة َأْكِصْت َواإْلِ

فال يـؽر طؾقفؿ لجقاز الؽالم مع ، اهلل وشؿتقه لؽـ إذا ططس اإلمام وحؿد

 .اإلمام لؾحاجة
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 (، وقال فقف: هذا حديث صحقح.111) الؿسـد لإلمام القادطل 

 (.3113أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (3)

 (.141(، ومسؾؿ يف صحقحف )135أخرجف البخاري يف صحقحف ) (4)



             

 447 األطعمة كتاب
 

وقد جاء حديث ، حؽؿ الحؿد يف الصالةفؼد اختؾػ يف ، يف الصًلة - 5

ا َقِدْمُت طؾك رسقل»: بـ الحؽؿ طـد أبل داود قال معاوية   َلؿَّ
ِ
َطؾِْؿُت  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ْساَلِم َفَؽاَن فِقَؿا َطؾِْؿُت َأْن قال لل  اهَّللَ وإذا  إذا َطَطْسَت َفاْحَؿْد ُأُمقًرا مـ ُأُمقِر اإْلِ

  قال َفَبْقـََؿا أكا َقائٌِؿ مع رسقل اهَّلل َفُؼْؾ َيْرَحُؿَؽ اهَّللَ  َطَطَس اْلَعاصُِس َفَحِؿَد 
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

اَلِة إِْذ َطَطَس َرُجٌؾ َفَحِؿدَ  اهلل َرافًِعا هبا َصْقتِل َفَرَماكِل  اهلَل فؼؾت َيْرَحُؿَؽ  يف الصَّ

ـٍ  ُشْزٍر قال  الـاس بَِلْبَصاِرِهْؿ حتك اْحَتَؿَؾـِل ذلؽ فؼؾت ما َلُؽْؿ َتـُْظُروَن إلل بَِلْطُق

  َفَسبَُّحقا فؾؿا َقَضك رسقل
ِ
  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ُّ
َْطَرابِل ْٕ ُؿ ِققَؾ هذا ا الصالة قال مـ اْلُؿَتَؽؾِّ

  َفَدَطاكِل رسقل
ِ
ًَلُة لِِؼَراَءِة اْلُؼْرآِن َوِذْكرِ فؼال لل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  َجؾَّ َوَطزَّ فنذا  إكؿا الصَّ

ِ
اهَّلل

ـْ ذلؽ َشْلُكَؽ    يت ُمَعؾًِّؿا َقطُّ َأْرَفَؼ مـ رسقلفؿا رأ ُكـَْت فقفا َفْؾَقُؽ
ِ
، (1)«ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 .وأصؾف يف مسؾؿ

إذا شؿتَّف ٓ يؾتػت إلقؽ ، فبعضفؿ طـده ترفع، مـ ٓ يحب التشؿقت - 6

 .فؿثؾ هذا ٓ يشؿت وٓ يبالك بف، وٓ يرد طؾقؽ

كلن يؽقن طؾك الخالء أو ، اهَّلل مـ كان يف مقصـ ٓ يصؾح فقف أن يحؿد - 7

 .فال يجقز لف أن يحؿد وٓ يجقز لف أن يشؿت، كحق ذلؽ

 .وزدكا يف الصالة وهق السابع، ذكر الحافظ ستة

فؾق أن ، أي ومؿا أمر بف إبرار الؿؼسؿ: «َوإِْبَراِر اْلَؼَسِؿ َأْو اْلُؿْؼِسؿِ »: قْلُ

حتك ٓ يؼع يف ؛ فنن استطعت أن تربه فلبره، رجاًل حؾػ لتػعؾـ أو ٓ تػعؾـ
                                                                                       

(، وقال فقف: 175يف ضعقػ أبل داود إم ) (، وضعػف اإلمام إلباين 131أخرجف أبق داود ) (1)

. وقد روى «ٓ يحتج بف»ضعػف جؿاطة. وقال الؿصـػ:  -وهق ابـ سؾقؿان الؿدين  -إسـاده ضعقػ؛ فؾقح 

فؾقح مـ حْؿِد الحديث غقر فؾقح مـ الثؼات طـ هالل بسقاق أتّؿ مـ هذا، ولؿ يذكر فقف هذا الذي ذكره 

 (.173الّرجِؾ بعد الُعطاس وغقره. وهق يف الؽتاب أخر )
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 .اهلل  تعظقؿالحـث مـ باب 
 ، ثبت يف الصحقحقـ مـ حديث َأبِل ُهَرْيَرةَ 

ِّ
ـِ الـَّبِل َرَأى ِطقَسك »: َقاَل ، ملسو هيلع هللا ىلصَط

ـُ َمْرَيَؿ َرُجًًل َيْسرُِق  َّٓ ُهقَ : َأَسَرْقَت؟ َقاَل : َفَؼاَل َلفُ ، اْب  الَِّذي َٓ إَِلَف إِ
ِ
َفَؼاَل ، َكًلَّ َواهَّلل

 : ِطقَسك
ِ
ْبُت َطْقـِل، آَمـُْت بِاهَّلل  .(1)«َوَكذَّ

 .هذا فقف تعظقؿ الربقبقة: قال العؾؿاء

ـَ َطبَّاسٍ  فعـ، وٓ يؾزم إبرار الؿؼسؿ يف كؾ الحآت ُث  ڤ اْب ، َكاَن ُيَحدِّ

  َأنَّ َرُجاًل َأَتك َرُسقَل 
ِ
ْقَؾَة فِل اْلَؿـَامِ : َفَؼاَل ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ةً  إِكِّل َرَأْيُت الؾَّ َتـُْطُػ  ُضؾَّ

ـَ  ْؿ ُػقنَ ، َواْلَعَسَؾ السَّ َسَبٌب  َوإَِذا، َفاْلُؿْسَتْؽثُِر َواْلُؿْسَتِؼؾُّ ، مِـَْفا َفَلَرى الـَّاَس َيَتَؽػَّ

َؿاءِ  َْرِض إَِلك السَّ ْٕ ـَ ا
ُثؿَّ َأَخَذ بِِف َرُجٌؾ آَخُر ، َفَلَراَك َأَخْذَت بِِف َفَعَؾْقَت ، َواِصٌؾ مِ

. ُثؿَّ ُوِصَؾ ، ُثؿَّ َأَخَذ بِِف َرُجٌؾ آَخُر َفاْكَؼَطعَ ، َفَعاَل بِفِ  ُثؿَّ َأَخَذ بِِف َرُجٌؾ آَخرُ ، َفَعاَل بِفِ 

  َيا َرُسقَل : َفَؼاَل َأُبق َبْؽرٍ 
ِ
 َلَتَدَطـِّل َفَلْطُبَرَها - بَِلبِل َأْكَت  - اهلل

ِ
 . َواهلل

ُّ
: ملسو هيلع هللا ىلص َفَؼاَل الـَّبِل

ْساَلمُ : َقاَل . «اْطُبرْ » ُة َفاإْلِ ؾَّ ا الظُّ ا ، َأمَّ ـِ َفاْلُؼْرآُن َوَأمَّ ْؿ ـَ اْلَعَسِؾ َوالسَّ
الَِّذي َيـُْطُػ مِ

ـَ اْلُؼْرآِن َواْلُؿْسَتِؼؾُّ ، َحاَلَوُتُف َتـُْطُػ 
ـَ ، َفاْلُؿْسَتْؽثُِر مِ

َبُب اْلَقاِصُؾ مِ ا السَّ َوَأمَّ

َْرِض َفاْلَحؼُّ الَِّذي َأْكَت َطَؾْقفِ  ْٕ َؿاِء إَِلك ا ُثؿَّ َيْلُخُذ بِِف ، اهللُ  َفُقْعؾِقَؽ ، َتْلُخُذ بِفِ ، السَّ

ـْ َبْعِدكَ 
، ُثؿَّ َيْلُخُذُه َرُجٌؾ آَخرُ ، َفَقْعُؾق بِفِ ، ُثؿَّ َيْلُخُذ َرُجٌؾ آَخرُ ، َفَقْعُؾق بِفِ ، َرُجٌؾ مِ

ُؾ َلُف َفَقْعُؾق بِفِ ، َفَقـَْؼطُِع بِفِ    َفَلْخبِْركِل َيا َرُسقَل ، ُثؿَّ ُيَقصَّ
ِ
ْبُت َأْم َأَص  - بَِلبِل َأْكَت  - اهلل

  َأْخَطْلُت 
ُّ

َثـِّل : َقاَل . «َوَأْخَطْلَت َبْعًضا، َأَصْبَت َبْعًضا»: ملسو هيلع هللا ىلص ؟ َقاَل الـَّبِل  َلُتَحدِّ
ِ
َفَقاهلل

 .(2)«ولؿ يخربه، «َٓ ُتْؼِسؿْ »: َقاَل ، بِالَِّذي َأْخَطْلُت 
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 .إٓ لؿا لف شلن، واإلكسان يعقد كػسف أن ٓ يؽثر الؼسؿ

 كصرة الؿظؾقم ملسو هيلع هللا ىلص أي ومؿا أمر بف: «اْلَؿْظُؾقمِ َوَكْصرِ »: قْلُ

ـْ    َقاَل َرُسقُل : َقاَل ، ڤ َأَكسٍ  فَع
ِ
. «اْكُصْر َأَخاَك َضالًِؿا َأْو َمْظُؾقًما»: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

  َيا َرُسقَل : َقاُلقا
ِ
َتْلُخُذ َفْقَق »: َفَؽْقَػ َكـُْصُرُه َضالًِؿا ؟ َقاَل ، َهَذا َكـُْصُرُه َمْظُؾقًما، اهلل

 .أخرجف البخاري، (1)«َيَدْيفِ 

 .بـحقه بـ طبداهلل طـد مسؾؿ وجاء طـ جابر

َٓ َيْظِؾُؿُف وٓ َيْخُذُلُف »: ڤ ويف مسؾؿ طـ أبل هريرة اْلُؿْسِؾُؿ َأُخق اْلُؿْسِؾِؿ 

 .(2)«وٓ َيْحِؼُرهُ 

فال يجقز لؽ أن ترى الؿسؾؿ مستضعًػا ُيظؾؿ وأكت تستطقع أن تـصره وٓ 

ک ﴿: وقال تعالك، [17: الحجرات] ﴾ۈ ٴۇ ۋ﴿: تـصره قال تعالك

 .يتـاصرون ويتزاورون ويتعاضدون [71: التقبة] ﴾گ گ گ گڳ

ـْ ، وإخقة تؼتضل الـصرة   َأبِل ُمقَسك فَع
ِّ

ـِ الـَّبِل ـَ  إِنَّ »: َقاَل ، ملسو هيلع هللا ىلص َط الُْؿْمِم

ـِ   .أخرجف البخاري ومسؾؿ، (3)«َوَشبََّؽ َأَصابَِعفُ ، «َكالْبُـْقَاِن َيُشدُّ َبْعُضُف َبْعًضا لِْؾُؿْمِم

ـِ  ـِ َبِشقٍر  الـُّْعَؿانِ  وَط   َقاَل َرُسقُل : َقاَل ، ڤْب
ِ
ـَ ِفل »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َمَثُؾ اْلُؿْمِمـِق

ِهْؿ َوَتَراُحِؿِفْؿ َوَتَعاُصِػِفؿْ  َلُف َسائُِر  َتَداَطك، إَِذا اْشَتَؽك ِمـُْف ُطْضقٌ ، َمَثُؾ اْلَجَسدِ ، َتَقادِّ

كاْلَجَسِد  َفِر َواْلُحؿَّ  .(4)«بِالسَّ

 .ومـ كصره كصقحتف وزجره طـ الباصؾ كؿا تؼدم
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 (.3475أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (2)
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اِطل»: قْلُ  .ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  أي ومؿا أمر بف رسقل: «َوإَِجاَبِة الدَّ

 :إداب١ ايداعٞ ٖٚٞ َٓكط١ُ إىل قطُني 

ـِ : كنجابة القلقؿة: مـفا ما هق طؾك القجقب ـِ ُطَؿَر  فَع  ، ڤاْب
َّ

 ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ الـَّبِل

 .أخرجف مسؾؿ، (1)«إَِذا ُدِطَل َأَحُدُكْؿ إَِلك َولِقَؿِة ُطْرٍس َفْؾُقِجْب »: َقاَل 

ـْ : ومـفا ما هق طؾك آستحباب  ، ڤ َأبِل ُهَرْيَرةَ  وَط
ِّ

ـِ الـَّبِل : َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص َط

ََجْبُت  َلْق ُدِطقُت » َٕ  .(2)«َلَؼبِْؾُت َوَلْق ُأْهِدَي إَِللَّ ِذَراٌع َأْو ُكَراٌع ، إَِلك ِذَراٍع َأْو ُكَراٍع 

ـْ َأبِل ُمقَسك   ، ڤويف صحقح البخاري َط
ِّ

ـِ الـَّبِل قا »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَط ُفؽُّ

اِطلَ ، الَعاكِلَ   .(3)«َوُطقُدوا الَؿرِيَض ، َوَأِجقُبقا الدَّ

ـْ    َطْبدِ  وَط
ِ
ـِ َمْسُعقٍد  اهلل   َقاَل َرُسقُل : َقاَل  ڤْب

ِ
اِطلَ »: ملسو هيلع هللا ىلص - اهلل ، َأِجقُبقا الدَّ

 َٓ ةَ َو وا اْلَفِديَّ ـَ ، َتُردُّ َٓ َتْضرُِبقا اْلُؿْسِؾِؿق  .(4)«َو

 .لدطقتف ملسو هيلع هللا ىلص فاستجاب الـبل، رجؾ لحام ملسو هيلع هللا ىلص وقد دطا الـبل

َْكَصاِر ُيْؽـَك َأَبا ُشَعْقٍب : َقاَل  َأبِل َمْسُعقدٍ  فعـ ْٕ ـَ ا
َفَؼاَل لُِغاَلٍم َلُف ، َجاَء َرُجٌؾ مِ

اٍب   ؛ َخْؿَسةً اْجَعْؾ لِل َصَعاًما َيْؽِػل : َقصَّ
َّ

َخامَِس  ملسو هيلع هللا ىلص َفنِكِّل ُأِريُد َأْن َأْدُطَق الـَّبِل

 . َفنِكِّل َقْد َطَرْفُت فِل َوْجِفِف اْلُجقعَ ، َخْؿَسةٍ 
ُّ

 َفَدَطاُهْؿ َفَجاَء َمَعُفْؿ َرُجٌؾ َفَؼاَل الـَّبِل

 «َوإِْن ِشْئَت َأْن َيْرِجَع َرَجعَ ، َفنِْن ِشْئَت َأْن َتْلَذَن َلُف َفاْئَذْن َلفُ ، إِنَّ َهَذا َقْد َتبَِعـَا»: ملسو هيلع هللا ىلص

 .أخرجف البخاري، (5)«َبْؾ َقْد َأِذْكُت َلفُ ، َٓ : َفَؼاَل 
                                                                                       

 (.1531أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (1)

 (.3471أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)
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  َأنَّ َجاًرا لَِرُسقلِ  ڤ وطـ َأَكسٍ 
ِ
َفاِرِسقًّا كان َصقَِّب اْلَؿَرِق َفَصـََع  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

  لَِرُسقلِ 
ِ
  َٓ فؼال رسقلُثؿَّ جاء َيْدُطقُه فؼال َوَهِذِه لَِعاِئَشَة فؼال  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ِ
، َٓ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

  َفَعاَد َيْدُطقُه فؼال رسقل
ِ
َٓ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل   قال رسقل، َوَهِذِه قال 

ِ
َٓ ُثؿَّ َطاَد : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

  َيْدُطقُه فؼال رسقل
ِ
َوَهِذِه قال كعؿ يف الثَّالَِثِة َفَؼاَما َيَتَداَفَعاِن حتك َأَتَقا  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 .أخرجف مسؾؿ، (1)«َمـِْزَلف

إن كان مػطًرا  - يدطق لفؿ - فقصؾل طؾقفؿ، صائًؿا والدطقة واجبةفنن كان 

 .إٓ إذا كاكت القلقؿة لؿبتدع أو فقفا مـؽرات فال تؾزم اإلجابة، فؾقطعؿ

ًلمِ »: قْلُ إفشاء السالم طؾك  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل أي ومؿا أمر بف رسقل: «َوإِْفَشاِء السَّ

 .ما هق مبسقط يف مقضعف

ـْ ، طؾك مـ طرفت ومـ لؿ تعرف   َقاَل َرُسقُل : َقاَل ، َأبِل ُهَرْيَرةَ  فَع
ِ
: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

َٓ ُتْمِمـُقا َحتَّك َتَحابُّقا، َٓ َتْدُخُؾقَن اْلَجـََّة َحتَّك ُتْمِمـُقا» َٓ َأُدلُُّؽْؿ َطَؾك َشْلٍء ، َو َأَو

ًَلَم َبْقـَُؽؿْ   .أخرجف مسؾؿ، (2)«إَِذا َفَعْؾُتُؿقُه َتَحاَبْبُتؿ؟ َأْفُشقا السَّ

ارٌ  يَؿانَ »: ڤ وَيَؼقل َطؿَّ َـّ َفَؼْد َجَؿَع اإْلِ ـْ َجَؿَعُف ـْ : َثاَلٌث َم
ْكَصاُف مِ اإْلِ

اَلِم لِْؾَعاَلؿِ ، َكْػِسَؽ  ْقَتارِ ، َوَبْذُل السَّ ـَ اإْلِ
ْكَػاُق مِ  .أخرجف البخاري معؾًؼا، (3)«َواإْلِ

السالم طؾقؽ يا أبا : قال، أن رجاًل سؾؿ طؾقف ڤويف حديث ابـ مسعقد 
                                                                                       

 (.3737أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (1)

 (.45أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (2)

هذا (: 1/137يف الػتح ) (، قال الحافظ ابـ رجب 1/47يف صحقحف تعؾقًؼا ) البخاريأخرجف  (3)

بـ زفر، طـ طؿار، رواه طـف الثقري وشعبة وإسرائقؾ وغقرهؿ.  إثر معروف مـ رواية أبل إسحاق، طـ صؾة

 قال أبق زرطة الرزاق، طـ معؿر، طـ أبل إسحاق مرفقطا. خرجف البزار وغقره، ورفعف وهؿ، وروي طـ طبد

الرزاق أو معؿر، ومعؿر لقس بالحافظ  وأبق حاتؿ الرازيان، وتردد أبق حاتؿ هؾ الخطل مـسقب فقف إلك طبد

 لحديث العراقققـ كؿا ذكر ابـ معقـ وغقره. وقد روي مرفقطا مـ وجفقـ آخريـ وٓ يثبت واحد مـفؿا.
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السالم  لقلتقـ طؾك الـاس زمان يؽقن ملسو هيلع هللا ىلص اهلل صدق رسقل»: فؼال، طبدالرحؿـ!

 .أخرجف الطرباين، (1)«طؾك الؿعرفة

 .إفشاء السالم، يدخؾ السقق لؼصد ڤ وكان ابـ طؿر

ـْ    َطْبدِ  وَط
ِ
ـِ َطْؿٍرو اهلل   َأنَّ َرُجاًل َسَلَل َرُسقَل  ْب

ِ
ْساَلِم َخْقٌر ؟ َقاَل َأيُّ : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل : اإْلِ

ًَلمَ ، ُتْطِعُؿ الطََّعامَ » ـْ لَْؿ َتْعرِْف  َوَتْؼَرُأ السَّ ـْ َطَرْفَت َوَم  .أخرجف البخاري، (2)«َطَؾك َم

 :ذنس بعض آداب ايطالّ 

ـْ ، كؿا يف الصحقح وغقره: إول  ، َأبِل ُهَرْيَرةَ  َط
ِّ

ـِ الـَّبِل : َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص َط

ِغقُر  ُيَسؾِّؿُ » أخرجف ، (3)«َواْلَؼِؾقُؾ َطَؾك اْلَؽثِقرِ ، َواْلَؿارُّ َطَؾك اْلَؼاِطدِ ، َطَؾك اْلَؽبِقرِ الصَّ

 .البخاري ومسؾؿ

ٓ تبدءوا القفقد وٓ الـصارى »: قال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل طـ أبل هريرة أن رسقل: الثاين

 .(4)«وإذا لؼقتؿ أحدهؿ يف صريؼ فاضطروه إلك أضقؼف، بالسًلم

ـْ »: قْلُ ـْ َتَختُّؿٍ  - َخَقاتِقؿَ َوَكَفاَكا َط َهب - َأْو َط  :«بِالذَّ

خاتًؿا أو ، وهق الـفل طـ لبس الذهب. وهذا هق مؼصقد الحديث يف الباب

 .طؼًدا أو غقر ذلؽ لؾرجال

ةِ »: قْلُ ْرِب ِباْلِػضَّ ـْ الشُّ أي وهناكا طـ شرب بالػضة والذهب وقد : «َوَط
                                                                                       

ـُ  (، مـ صريؼ َطْبَدانُ 1517أخرجف الطرباين يف معجؿف الؽبقر ) (1) اٍر، ثـا  َأْحَؿَد، ثـا ِهَشامُ ْب ـُ َطؿَّ ْب

 َطْبدَ  ُطَؿرُ 
َ

ـْ َطْؾَؼَؿَة، َقاَل: َلِؼل ـْ إِْبَراِهقَؿ، َط ـْ َمْقُؿقٍن َأبِل َحْؿَزَة، َط ـُ اْلُؿِغقَرِة، َط   ْب
ِ
ـَ َمْسُعقٍد  اهلل  ڤْب

اَلُم َطَؾْقَؽ َيا َأَبا َطْبدِ  ـُ َمَعُف، َفَؼاَل: السَّ  َوَكْح
ٌّ

، َفَضِحَؽ َفَؼاَل: َصَدَق ال َأْطَرابِل ـِ ْحَؿ اهلُل َوَرُسقُلُف، َسِؿْعُت  رَّ

  َرُسقَل 
ِ
 َيُؼقُل: فذكره. ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

 (.31(، ومسؾؿ يف صحقحف )13أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)

 (.3177(، ومسؾؿ يف صحقحف )7331أخرجف البخاري يف صحقحف ) (3)

 (.3177أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (4)
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 .تؼدم يف كتاب إشربة بقان ذلؽ

ـْ »: قْلُ  :«اْلَؿَقاثِرِ  َوَط

، وهل ما يقضع طؾك السروج تحت الراكب، هل جؿع َمقثرة: الؿقاثر

 .إذا كان مـ جؾقد السباع: وققؾ، والـفل طـف إذا كان مـ الحرير

خشقة ؛ إذا كاكت تشبف الحرير: ققؾ، «والؿقاثر الحؿر»: وجاء يف بعضفا

 .التغرير حتك ٓ يظـ الـاس أهنا حرير

 :(5849بعد حديث ) قال الحافظ 

قال أبق طبقد الؿقاثر الحؿر التل جاء الـفل طـفا كاكت مـ مراكب العجؿ مـ 

ديباج وحرير وقال الطربي هل وطاء يقضع طؾك سرج الػرس أو رحؾ البعقر 

مـ إرجقان وحؽك يف الؿشارق ققٓ أهنا سروج مـ ديباج وققٓ أهنا أغشقة 

خدة تحشك بؼطـ أو ريش يجعؾفا الراكب لؾسروج مـ حرير وققٓ أهنا تشبف الؿ

تحتف وهذا يقافؼ تػسقر الطربي وإققال الثالثة يحتؿؾ أن ٓ تؽقن متخالػة بؾ 

الؿقثرة تطؾؼ طؾك كؾ مـفا وتػسقر أبل طبقد يحتؿؾ الثاين والثالث وطؾك كؾ 

تؼدير فالؿقثرة وإن كاكت مـ حرير فالـفل فقفا كالـفل طـ الجؾقس طؾك الحرير 

ؼدم الؼقل فقف ولؽـ تؼققدها بإحؿر أخص مـ مطؾؼ الحرير فقؿتـع إن وقد ت

كاكت حريرا ويتلكد الؿـع ان كاكت مع ذلؽ حؿراء وإن كاكت مـ غقر حرير 

بـ بطال كالم الطربي يؼتضل  فالـفل فقفا لؾزجر طـ التشبف بإطاجؿ قال

ه فؽان الـفل التسقية يف الؿـع مـ الركقب طؾقف سقاء كاكت مـ حرير أم مـ غقر

 هـا «طـفا إذا لؿ يؽـ مـ حرير لؾتشبف أو لؾسرف أو التزيـ

أكف ٓ ، أهنا إن كاكت مـ الصقف أو مـ أي شلء غقر الحرير: والصحقح

؛ إذ أن الجؾقس طؾك البعقر بدون َمقثرة، محظقر يف لبسفا والجؾقس طؾقفا
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 .يمدي إلك إذى لؾراكب

لِّ »: قْلُ ـْ اْلَؼسِّ  .أي وهنك طـ الؼسل: «الِؼِسل»: روايةويف : «َوَط

 .بالػتح والؽسر وهق كقع مـ الحرير

 :(5838يف الػتح ) قال الحافظ ابـ حجر 

وهل كسبة إلك بؾد يؼال لفا الؼس رأيتفا ولؿ يعرففا إصؿعل وكذا قال 

إكثر هل كسبة لؾؼس قرية بؿصر مـفؿ الطربي وبـ سقده وقال الحازمل هل 

وقال الؿفؾب هل طؾك ساحؾ مصر وهل حصـ بالؼرب مـ مـ بالد الساحؾ 

والػرما ، بـ وهب أهنا تؾل الػرما الػرما مـ جفة الشام وكذا وقع يف حديث

بالػاء وراء مػتقحة وقال الـقوي هل بؼرب تـقس وهق متؼارب وحؽك أبق طبقد 

الفروي طـ شؿر الؾغقي أهنا بالزاي ٓ بالسقـ كسبة إلك الؼز وهق الحرير 

بـ إثقر يف الـفاية أن الؼس الذي كسب إلقف هق  لت الزاي سقـا وحؽكفلبد

الصؼقع سؿل بذلؽ لبقاضف وهق والذي قبؾف كالم مـ لؿ يعرف الؼس الؼرية 

ققلف وقال طاصؿ طـ أبل بردة قال قؾـا لعؾل ما الؼسقة الخ هذا صرف مـ حديث 

طـ أبل بردة بـ كؾقب  بـ إدريس سؿعت طاصؿ اهلل وصؾف مسؾؿ مـ صريؼ طبد

طـ لبس الؼسل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل بـ أبل مقسك إشعري طـ طؾل قال هناين رسقل وهق

وطـ الؿقاثر قال فلما الؼسل فثقاب مضؾعة الحديث وأخرج مسؾؿ مـ وجفقـ 

أخريـ طـ طؾل الـفل طـ لباس الؼسل لؽـ لقس فقف تػسقره ققلف ثقاب أتتـا مـ 

الشام أو مـ مصر يف رواية مسؾؿ مـ مصر والشام ققلف مضؾعة فقفا حرير أي 

ؿضؾع ما كسج فقفا خطقط طريضة كإضالع وحؽك الؿـذري أن الؿراد بال

الـقوي  بعضف وترك بعضف وققلف فقفا حرير يشعر بلهنا لقست حريرا صرفا وحؽك
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طـ العؾؿاء أهنا ثقاب مخؾقصة بالحرير وققؾ مـ الخز وهق رديء الحرير ققلف 

وفقفا أمثال إترج أي أن إضالع التل فقفا غؾقظة معقجة ووقع يف رواية مسؾؿ 

سرتف رواية البخاري الؿعؾؼة ووقع لـا مقصقٓ فقفا شبة كذا طؾك اإلهبام وقد ف

يف أمالل الؿحامؾل بالؾػظ الذي طؾؼف البخاري ققلف والؿقثرة هل بؽسر الؿقؿ 

وسؽقن التحتاكقة وفتح الؿثؾثة بعدها راء ثؿ هاء وٓ هؿز فقفا وأصؾفا مـ 

ة القثارة أو القثرة بؽسر القاو وسؽقن الؿثؾثة والقثقر هق الػراش القصكء وامرأ

وثقرة كثقرة الؾحؿ ققلف كاكت الـساء تصـعف لبعقلتفـ مثؾ الؼطائػ يصػقهنا أي 

يجعؾقهنا كالصػة وحؽك طقاض يف رواية يصػرهنا بؽسر الػاء ثؿ راء وأضـف 

تصحقػا وإكؿا قال يصػقهنا بؾػظ الؿذكر لإلشارة إلك أن الـساء يصـعـ ذلؽ 

دي الؾغقي والؿقثرة مرفؼة والرجال هؿ الذيـ يستعؿؾقهنا يف ذلؽ وقال الزبق

كصػة السرج وقال الطربي هق وصاء يقضع طؾك سرج الػرس أو رحؾ البعقر 

كاكت الـساء تصـعف ٕزواجفـ مـ إرجقان إحؿر ومـ الديباج وكاكت 

مراكب العجؿ وققؾ هل أغشقة لؾسروج مـ الحرير وققؾ هل سروج مـ الديباج 

ثرة هؾ هل وصاء لؾدابة أو لراكبفا أو هل فحصؾـا طؾك أربعة أققال يف تػسقر الؿق

السرج كػسف أو غشاوة وقال أبق طبقد الؿقاثر الحؿر كاكت مـ مراكب العجؿ مـ 

حرير أو ديباج ققلف وقال جرير طـ يزيد يف حديثف الؼسقة الخ هق صرف أيضا مـ 

بـ أبل شقبة طـ  حديث وصؾف إبراهقؿ الحربل يف غريب الحديث لف طـ طثؿان

بـ سفقؾ قال الؼسقة  بـ أبل زياد طـ الحسـ الحؿقد طـ يزيد طبد بـ جرير

ثقاب مضؾعة الحديث ووهؿ الدمقاصل فضبط يزيد يف حاشقة كسختف بالؿقحدة 

بـ أبل مقسك ضـ  والراء مصغر فؽلكف لؿا رأى التعؾقؼ إول مـ رواية أبل بردة
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بردة وزطؿ الؽرماين بـ أبل  اهلل بـ طبد أن التعؾقؼ الثاين مـ رواية حػقده بريد

بـ حازم ولقس  بـ رومان قال وجرير هق وتبعف بعض مـ لؼقـاه أن يزيد هذا هق

بـ ماجة أصؾ هذا  كؿا قال والػقصؾ يف ذلؽ رواية إبراهقؿ الحربل وقد أخرج

بـ سفقؾ  بـ أبل زياد طـ الحسـ بـ مسفر طـ يزيد الحديث مـ صريؼ طؾل

بـ سفقؾ  الؿؼدم قال يزيد قؾت لؾحسـطـ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل بـ طؿر قال هنك رسقل طـ

بـ ماجة مـف وبؼقتف هق هذا  ما الؿؼدم قال الؿسبغ بالعصػر هذا الؼدر الذي ذكر

بـ سفقؾ وهق الؿراد بؼقل البخاري قال جرير طـ يزيد  الؿقققف طؾك الحسـ

يف حديثف يريد أكف لقس مـ ققل يزيد بؾ مـ روايتف طـ غقره واهلل أطؾؿ ققلف 

ؾقد السباع قال الـقوي هق تػسقر باصؾ مخالػ لؿا أصبؼ طؾقف أهؾ والؿقثرة ج

الحديث قؾت ولقس هق بباصؾ بؾ يؿؽـ تقجقفف وهق ما إذا كاكت الؿقثرة وصاء 

صـعت مـ جؾد ثؿ حشقت والـفل حقـئذ طـفا إما ٕهنا مـ زى الؽػار وإما ٕهنا 

ة لؿـ مـع لبس ذلؽ ٓ تعؿؾ فقفا الذكاة أو ٕهنا ٓ تذكك غالبا فقؽقن فقف حج

ولق دبغ لؽـ الجؿفقر طؾك خالفف وأن الجؾد يطفر بالدباغ وقد اختؾػ أيضا 

يف الشعر هؾ يطفر بالدباغ لؽـ الغالب طؾك الؿقاثر أن ٓ يؽقن فقفا شعر وقد 

بـ  ثبت الـفل طـ الركقب طؾك جؾقد الـؿقر أخرجف الـسائل مـ حديث الؿؼدام

الؿذكقر وٕبل داود ٓ تصحب الؿالئؽة رفؼة  معد يؽرب وهق مؿا يميد التػسقر

 هـا. «اهلل طاصؿ أكثر وأصح يف الؿقثرة فقفا جؾد كؿر ققلف قال أبق طبد

ـْ ُلْبِس اْلَحرِيرِ »: قْلُ  .أي وهنك طـ لبس الحرير: «َوَط

كؾف ٓ ، سقاًء لبسف طؾك الجسؿ أو فرشف طؾك الػرش أو وضعف طؾك الدواب

 .يجقز
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 .أي وهنك طـ اإلستربق: «َواإِلْسَتْبَرِق »: قْلُ

 .وهق كقع مـ الحرير وهق ما غؾظ مـ الديباج

يَباِج »: قْلُ  .أي الرققؼ مـف، أي وهنك طـ الديباج وهق كقع مـ الحرير: «َوالدِّ

 .ٕهنا تعقد إلك الـفل طـ الحرير؛ ففذه الخؿسة إشقاء هنل طـفا
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 فهإ جيعٌ ، خامتا َٔ ذٖب اصطٓع»ر

 د«،...فص٘ يف باطٔ نف٘ إذا يبط٘

 

ـِ ُطَؿرَ ) - 415 ـْ اْب   َأنَّ َرُسقَل »: ڤ َط
ِ
ـْ َذَهٍب  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل َفَؽاَن ، اْصَطـََع َخاَتًؿا ِم

ِف إَذا َلبَِسفُ  ـِ َكػِّ ُف فِل َباصِ ُف َجَؾَس َطَؾك ، َفَصـََع الـَّاُس َكَذلَِؽ ، َيْجَعُؾ َفصَّ ُثؿَّ إكَّ

ـْ َداِخؾٍ ، إكِّل ُكـُْت َأْلَبُس َهَذا اْلَخاَتؿَ : َفـََزَطُف َفَؼاَل اْلِؿـَْبرِ  ُف ِم َفَرَمك ، َوَأْجَعُؾ َفصَّ

 ٓ َأْلَبُسُف َأَبًدا َفـََبَذ الـَّاُس َخَقاتِقَؿُفؿْ : بِِف ُثؿَّ َقاَل 
ِ
 .((1)«َوَاهَّلل

l: 

  َأنَّ َرُسقَل »: قْلُ
ِ
ـْ َذَهٍب  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل  :«اْصَطـََع َخاَتًؿا ِم

 .أبعد الـاس طـ ارتؽاب الـفل ملسو هيلع هللا ىلص وإٓ فنن الـبل، هذا قبؾ أن يقحك إلقف بالؿـع

 .أن إشقاء قبؾ ورود الشرع طؾك اإلباحة: ّفُٔ

ِف إَذا َلبَِسفُ »: قْلُ ـِ َكػِّ ُف فِل َباصِ  :«َفَؽاَن َيْجَعُؾ َفصَّ

 .أي يجعؾ فصف مـ الداخؾ

وجاء يف الحديث أكف فص ، أو مـ العؼقؼ، والػص ربؿا يؽقن مـ القاققت

 .كقع مـ الحجر الؽريؿ، حبشل

 :يف شرح مسؾؿ قال اإلمام الـقوي 

ِف َوفِل َضاِهِرَها َوَقْد َطِؿَؾ السؾػ بالقجفقـ  ـِ َكػِّ ِف فِل َباصِ َفَقُجقُز َجْعُؾ َفصِّ
                                                                                       

 (.3711(، ومسؾؿ يف صحقحف )7741البخاري يف صحقحف )أخرجف  (1)
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ـَ َأْفَضُؾ اْقتَِداءً  ڤ بـ َطبَّاسٍ  ومؿـ اتخذه يف ضاهرها
َـّ اْلَباصِ

 ملسو هيلع هللا ىلص بِفِ  َقاُلقا َوَلؽِ

ْطَجاِب  ْهِق َواإْلِ ـَ الزَّ
ِف َوَأْسَؾُؿ َلُف َوَأْبَعُد مِ َكَُّف َأْصَقُن لَِػصِّ

ِ
 هـا. «َوٕ

 :«َفَصـََع الـَّاُس َكَذلَِؽ »: قْلُ

 .وشدة متابعتفؿ لف ملسو هيلع هللا ىلص تلسل الـاس بالـبل: فُٔ

 .- اهلل طؾقفؿ رضقان - الصحابة: والؿراد بالـاس هـا

ُف »: قْلُ  :«َجَؾَس َطَؾك اْلِؿـَْبرِ َفـََزَطفُ ُثؿَّ إكَّ

حتك يؽقن ؛ ٓسقؿا إذا كان قد فشا بقـفؿ، إزالة الؿـؽر بؿرأى مـ الـاس: ّفُٔ

 .كزطف أمامفؿ وصعد طؾك الؿـرب ملسو هيلع هللا ىلص وذلؽ مـ أن الـبل، أبؾغ يف الـفل طـف والزجر

 .وهذا كاإلشعار برتكف: «إكِّل ُكـُْت َأْلَبُس َهَذا اْلَخاَتؿَ »: قْلُ

 .وفقف بقان العؾة التل مـ أجؾفا ترك أو ارتؽب الػعؾ

 :«َفَرَمك بِفِ »: قْلُ

أو أكف رأى أكف ؛ إما أكف قد أوحل إلقف بحرمتف طؾك الرجال؛ رمك بف كالؽاره لف

 .طؾك رجال إمة  اهلل فرتكف كراهة ثؿ حرمف، ٓ يؾقؼ بالرجال

 ٓ َأْلَبُسُف َأَبًدا»: قْلُ
ِ
 :«َوَاهَّلل

 .الحؾػ بغقر استحالف: فُٔ

 .أن الحرام ٓ يجقز غشقاكف أبًدا: ّفُٔ

 .«ٓ َأْلَبُسُف َأَبًدا»: ملسو هيلع هللا ىلص أن الخقاتقؿ لفا أحؽام الؾباس لؼقل الـبل: ّفُٔ

: كؿا يف حديث أكس يف الصحقح، وحتك ما يجؾس طؾقف يعترب مـ الؾباس

َتُف ُمَؾْقَؽَة َدَطْت َرُسقَل »   َأنَّ َجدَّ
ِ
ُققُمقا »: َفَلَكَؾ مِـُْف ُثؿَّ َقاَل ، َصـََعْتُف َلفُ  لَِطَعامٍ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـْ ُصقِل َما ُلبَِس  َحِصقٍر َلـَا َقِد اْسَقدَّ  َفُؼْؿُت إَِلك: َقاَل َأَكٌس . «َفأِلَُصؾِّ َلُؽؿْ 
، مِ
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  َفَؼاَم َرُسقُل ، َفـََضْحُتُف بَِؿاءٍ 
ِ
ـْ َوَراِئـَاَواْلَعُجقُز ، َوَصَػْػُت َواْلَقتِقَؿ َوَراَءهُ ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

، مِ

  َفَصؾَّك َلـَا َرُسقُل 
ِ
ـِ ُثؿَّ اْكَصَرَف  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  .أخرجف البخاري ومسؾؿ، (1)«َرْكَعَتْق

 :«َفـََبَذ الـَّاُس َخَقاتِقَؿُفؿْ »: قْلُ

 .ملسو هيلع هللا ىلص طؾك ما تؼدم فقف سرطة التلسل بالـبل

 أم إتًلف الخقاتقؿ؟، وهؾ الؿراد بالـبذ هـا ترك الخقاتقؿ بالؽؾقة

 مـ حقث أن يعطـــقها، ذلؽ فال حرج يف، يظفر أهنؿ إن أبؼقهاالذي 

أو أهنؿ أرادوا الؿبالغة يف كراهقة ، أو يبقعقها ويستػقدون مـ بقعفا، لـسائفؿ

خذ خاتؿؽ : ققؾ لف، كؿا حدث يف ذلؽ الرجؾ الذي، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ما كرهف رسقل

 .ملسو هيلع هللا ىلص ما كـت ٕلبسف بعد أن ألؼاه الـبل: قال، واكتػع بف

وقد تؼدم أن بعًضا مـ حؿؾ طؾك ، وهذا يف رواية: «َوَجَعَؾُف فِل َيِدِه الْقُْؿـَك»: قْلُ

 .وققؾ غقر ذلؽ، لبس القؿقـ حؿؾف طؾك لبس الذهب يف القؿقـ والقسرى لؾػضة
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 د«٢ْٗ عٔ يبٛع اذتسٜس»: رحدٜح

 

ـْ ُطَؿرَ  - 416 ـِ الَْخطَّاِب  )َط   َأنَّ َرُسقَل ، ڤ ْب
ِ
ـْ لُُبقسِ  َكَفك»: ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل اْلَحِريرِ  َط

  َوَرَفَع َلـَا َرُسقُل ، إَّٓ َهَؽَذا
ِ
بَّاَبةَ : ُأْصُبَعْقفِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل  .(1)«َواْلُقْسَطك السَّ

  َرُسقُل  َكَفك» :َولُِؿْسؾِؿٍ 
ِ
ـْ  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل ـِ  َمْقِضعَ  إَّٓ  الَْحرِيرِ  لُبْسِ  َط  .«(َأْربَعٍ  أَوْ  ،َثًلٍث  أَوْ  ،أُْصبَُعْق

l: 

ـْ لُُبقِس الَْحرِيِر إَّٓ َهَؽَذاَكَفك »: قْلُ  أي حرم لبس الحرير إٓ ما كان: «َط

 .بؿؼدار ثالثة أصابع أو خؿس

 .يستخدم لؾجراحات وكحقها مـ أماكـ أٓم

 .وإٓ ما احتاج الـاس الك الرخصة، أن الـفل طؾك التحريؿ: ّفُٔ

  َوَرَفَع َلـَا َرُسقُل »: قْلُ
ِ
بَّاَبةَ : ُأْصُبَعْقفِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل  :«َواْلُقْسَطك السَّ

 .ٕن ذلؽ أبؾغ يف تلكقد الؿلمقر بف والؿـفل طـف؛ التعؾقؿ بالؼقل وبالػعؾ: فُٔ

؛ لؾؿجاورة ؛تؽقن بالسبابة والقسطك ملسو هيلع هللا ىلص أن أغؾب اإلشارات مـ الـبل: ّفُٔ

 .ٕن رفعفؿا أسفؾ

  َرُسقُل  َكَفك» :قْلُ
ِ
ـْ  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل ـِ  َمْقِضعَ  إَّٓ  الَْحرِيرِ  لُبْسِ  َط  :«أَْربَعٍ  أَوْ  ،َثًلٍث  أَوْ  ،أُْصبَُعْق

 .وإٓ فالؿتػؼ طؾقف إٓ مقضع أصبعقـ، هذا شؽ مـ الراوي

ـَ َمالٍِؽ  َأَكَس  وقد جاء يف الصحقح مـ حديث َأنَّ »: َأْكَبَلُهؿْ ، ڤ ْب
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  َرُسقَل 
ِ
َص لَِعْبدِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ـِ  َرخَّ ْحَؿ ـِ َطْقٍف  الرَّ َبْقرِ ، ْب ـِ  َوالزُّ اِم فِل اْلُؼُؿِص ْب اْلَعقَّ

َػرِ  ٍة َكاَكْت بِِفَؿا اْلَحِريِر فِل السَّ ـْ ِحؽَّ
 .(1)«َأْو َوَجٍع َكاَن بِِفَؿا، مِ

 :(5828تحت حديث رقؿ ) قال الحافظ 

بـ بطال اختؾػ يف الحرير فؼال ققم يحرم لبسف يف كؾ إحقال حتك  قال»

وأبل مقسك وبـ الزبقر ومـ طؾك الـساء كؼؾ ذلؽ طـ طؾل وبـ طؿر وحذيػة 

التابعقـ طـ الحسـ وبـ سقريـ وقال ققم يجقز لبسف مطؾؼا وحؿؾقا إحاديث 

القاردة يف الـفل طـ لبسف طؾك مـ لبسف خقالء أو طؾك التـزيف قؾت وهذا الثاين 

ساقط لثبقت القطقد طؾك لبسف وأما ققل طقاض حؿؾ بعضفؿ الـفل العام يف 

بـ دققؼ العقد فؼال قد قال  التحريؿ فؼد تعؼبف ذلؽ طؾك الؽراهة ٓ طؾك

بـ الزبقر ومـ وافؼف طؾك تحريؿ الحرير  الؼاضل طقاض أن اإلجؿاع اكعؼد بعد

بـ الزبقر يف الطريؼ  طؾك الرجال وإباحتف لؾـساء ذكر ذلؽ يف الؽالم طؾك ققل

التل أخرجفا مسؾؿ أٓ ٓ تؾبسقا كساءكؿ الحرير فنين سؿعت طؿر فذكر 

ث أيت يف الباب قال فنثبات ققل بالؽراهة دون التحريؿ إما أن يـؼض ما الحدي

كؼؾف مـ اإلجؿاع وإما أن يثبت أن الحؽؿ العام قبؾ التحريؿ طؾك الرجال كان 

هق الؽراهة ثؿ اكعؼد اإلجؿاع طؾك التحريؿ طؾك الرجال وآباحة لؾـساء 

الرزاق طـ  خرج طبدومؼتضاه كسخ الؽراهة السابؼة وهق بعقد جدا وأما ما أ

بـ طقف فـفاه طـ لبس  الرحؿـ معؿر طـ ثابت طـ أكس قال لؼل طؿر طبد

الرحؿـ  طبد الحرير فؼال لق أصعتـا لؾبستف معـا وهق يضحؽ ففق محؿقل طؾك أن

لف يف لبس الحرير كسخ التحريؿ ولؿ ير تؼققد اإلباحة  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ففؿ مـ إذن رسقل
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تحريؿ الحرير طؾك رأيقـ مشفقريـ  بالحاجة كؿا سقليت واختؾػ يف طؾة

أحدهؿا الػخر والخقالء والثاين لؽقكف ثقب رفاهقة وزيـة فقؾقؼ بزي الـساء دون 

بـ دققؼ العقد  شفامة الرجال ويحتؿؾ طؾة ثالثة وهل التشبف بالؿشركقـ قال

وهذا قد يرجع إلك إول ٕكف مـ سؿة الؿشركقـ وقد يؽقن الؿعـقان معتربيـ 

ـك الثاين ٓ يؼتضل التحريؿ ٕن الشافعل قال يف إم وٓ أكره لباس إٓ أن الؿع

الؾملم إٓ لْلدب فنكف زي الـساء واستشؽؾ بثبقت الؾعـ لؾؿتشبفقـ مـ الرجال 

بالـساء فنكف يؼتضل مـع ما كان مخصقصا بالـساء يف جـسف وهقئتف وذكر بعضفؿ 

 هـا «طؾة أخرى وهل السرف واهلل أطؾؿ

 .والحؿد هلل رب العالؿقـ، إحؽام الؿتعؾؼة هبذا البابهذا بعض 

 الؾفؿ وبحؿدك وسبحاكؽ

 أستغػرك وأتقب إلقؽ، أشفد أن ٓ إلف إٓ أكت
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 درنتاب ادتٗاد

 
د  كتاب الجفا

 [نتاب ادتٗاد]

l: 

 .فنن الؿجاهد يبذل جفده فقف، ملخقذ مـ الجفد: الجفاد

 :(5/ 3)الؿعاد زاد يف  قال ابـ الؼقؿ

، لؿا كان الجفاد ذروة سـام اإلسالم وقبتف ومـازل أهؾف أطؾك الؿـازل يف الجـة

يف الذرة  ملسو هيلع هللا ىلص كان الرسقل، كؿا لفؿ الرفعة يف الدكقا ففؿ إطؾقن يف الدكقا وأخرة

، اهلل حؼ جفاده بالؼؾب والجـان فجاهد يف، واستقلك طؾك أكقاطف كؾفا، العؾقاء مـف

وكاكت ساطاتف مقققفا طؾك الجفاد بؼؾبف ، والسـان، والبقان والسقػ، والدطقة

اهلل  وأمره، اهلل قدًرا ولفذا كان أرفع العالؿقـ ذكًرا وأطظؿفؿ طـد؛ ولساكف ويده

 ﮳ ﴿: فؼال، بالجفاد مـ حقـ َبَعثف ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ﮲ 

﮸﮹  ﮷  ﮶  ﮵   .[43-41: الػرقان] ﴾﮴ 

، والبقان وتبؾقغ الؼرآنُأمر هبا بجفاد الؽػار بالحجة ، ففذه سقرة مؽقة

وإٓ ففؿ تحت قفر أهؾ اإلسالم ، وكذلؽ جفاد الؿـافؼقـ إكؿا هق بتبؾقغ الحجة

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ﴿: اهلل تعالك قال

 .[73: التقبة] ﴾ڀڀ ڀ ڀ

وهق جفاد خقاص إمة وورثة ، فجفاد الؿـافؼقـ أصعب مـ جفاد الؽػار

 والؿشاركقن فقف والؿعاوكقن طؾقف وإن، والؼائؿقن بف أفراد يف العالؿ، الرسؾ
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 .اهلل قدًرا كاكقا هؿ إقؾقن طدًدا ففؿ إطظؿقن طـد

مثؾ أن تتؽؾؿ بف ، ولؿا كان مـ أفضؾ الجفاد ققل الحؼ مع شدة الؿعارض

كان لؾرسؾ طؾقفؿ الصالة والسالم مـ ذلؽ الحظ ، طـد مـ تخاف سطقتف وأذاه

... وسالمف طؾقف مـ ذلؽ أكؿؾ الجفاد وأتؿفاهلل  وكان لـبقـا صؾقات، إوفر

 هـا. إلك آخر ما قال

 :ٚاجلٗاد أْٛاع 

ـْ َجاَهَد َكْػَسفُ  الُْؿَجاِهُد »: ملسو هيلع هللا ىلص ودلقؾف ققل الـبل، جفاد الـػس: إول «لِؾَّفِ  َم
(1)

. 

 :ٜٚضِ أزبع َساتب 

 .جفادها بالعؾؿ والتعؾقؿ: إولك

 .جفادها بالعؿؾ بالعؾؿ: الثاكقة

 .جفادها بدطقهتا إلك العؾؿ الثالثة

 .وطؾك ما تؼدم مـ الؿراتب، جفادها بالصرب طؾك إذى: الرابعة

وإذا طجز طـ مجاهدة ، وإذا جاهد اإلكسان كػسف تؿؽـ مـ جفاد غقرها

 .إذا أكف ٓ ققام لؾجفاد إٓ بؿجاهدة الـػس؛ كػسف ففق طـ سقاها أطجز

 :ولف مرتبتان، جفاد الشقطان: الـقع الثاين

ويقحقفا إلك ، جفاده بدفع الشبفات التل يؾؼقفا يف قؾقب الؿممـقـ: إولك

 .أولقائف مـ الؽافريـ والؿـافؼقـ

إن ، جفاده بدفع الشفقات والخقاصر التل قد تمدي إلك فساد اإلكسان: الثاين

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ﴿:  اهلل قال، لؿ يؽـ مرتصًدا لؾشقطان
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 .[37: إطراف] ﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿فقتسؾط الشقطان طؾك أولقائف 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

 .[347 : البؼرة] ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴿: اهلل  يؼقل، هق الشقطان: وأطظؿ الطقاغقت

 .[15-13: مريؿ] ﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک کک گ گ گ گ ڳ

 :ؾايػٝطإ ًٜكٞ ايػب٘ 

  َقاَل َرُسقُل : ڤ كؿا يف حديث أبل هريرة
ِ
ْقَطاُن َأَحَدُكْؿ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َيْلتِل الشَّ

ـْ َخَؾَؼ َكَذا؟ َحتَّك َيُؼقَل : َفَقُؼقُل  ـْ َخَؾَؼ َكَذا ؟ َم ـْ َخَؾَؼ َربََّؽ ؟ َفنَِذا َبَؾَغُف : َم َم

 َوْلَقـَْتفِ 
ِ
 .أخرجف البخاري ومسؾؿ، (1)«َفْؾَقْسَتِعْذ بِاهَّلل

 :ٜٚصٜٔ ايػس يف عٕٝٛ ٚقًٛب ٚآذإ ايٓاع 

ـْ ، فالغـاء صقتف   َطْبدِ  ويف الحديث َط
ِ
 ، بـ مسعقد اهلل

ِّ
ـِ الـَّبِل : َقاَل ، ملسو هيلع هللا ىلص َط

ْقَطانُ  َفنَِذا َخَرَجِت ، اْلَؿْرَأُة َطْقَرةٌ »  .أخرجف الرتمذي، (2)«اْسَتْشَرَفَفا الشَّ

فعؾك اإلكسان أن يجاهد الشقطان مجاهدة طظقؿة أطظؿ مـ مجاهدة الؽػار 

بقـؿا مجاهدة ، الـػس والشقطان يف كؾ وقت وحقـ إذ أن مجاهدة؛ الظاهريـ

 .الؽػار والؿـافؼقـ قد تتخؾػ يف بعض إوقات

، والشقطان يحتاج أن تجاهده وأكت يف البقت بؾ ويف غرفتؽ لقس معؽ أحد

                                                                                       

 (.135(، ومسؾؿ يف صحقحف )3377صحقحف )أخرجف البخاري يف  (1)

 ( وابـ طدى 3/75/3« )الؽبقر»(، أخرجف الطرباين يف 337، 1/311أخرجف رواه الرتمذي ) (2)

يف اإلرواء  (، وصححف اإلمام إلباين 1717، 1714« )صحقحف»(، وابـ خزيؿة يف 115/3)ق 
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كؿا ، ٕن الـػس مـفا إمارة بالسقء؛ وهؽذا الـػس، وأكت يف حضرك وسػرك

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿مخربا طـ يقسػ   اهلل قال

 .[43 : يقسػ] ﴾ڀ ڀ ٺ

 :ويؽقن بلمقر، جفاد الؽػار: الـقع الثالث

﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﴿:  اهلل كؿا قال، بالؾسان: إول

 .[43: الػرقان] ﴾﮷ ﮸

ـْ : والسقػ، ويؽقن بالؿال: الثاين والثالث  ، ڤَأَكٍس  فَع
َّ

: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ الـَّبِل

ـَ »  .أخرجف أبق داود، (1)«َوَأْكُػِسُؽْؿ َوَأْلِسـَتُِؽؿْ  بَِلْمَقالُِؽؿْ َجاِهُدوا اْلُؿْشرِكِق

 :اجلٗاد أْٛاع َٔ بٓٛعني دٜٓ٘  ٚقد ْصساهلل 

 .ابتداء ملسو هيلع هللا ىلص وهذا الذي سؾؽف الـبل، والسـة والبقان، والؼرآن، جفاد البـان: إول

 .اإلسالمحقـ ققيت شقكة أهؾ ، ملسو هيلع هللا ىلص وهذا سؾؽف الـبل، الجفاد بالسـان: الثاين

 .ولؽؾ كقع ضقابطف الشرطقة

جاهدهؿ بسقػف وإكؿا ، ملسو هيلع هللا ىلص ولؿ يمثر أن الـبل: جفاد الؿـافؼقـ: الـقع الرابع

 .[73: التقبة] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ﴿جاهدهؿ بؾساكف 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ﴿:  اهلل وما جاء مـ ققل

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائائەئ 

 .[71-77: إحزاب] ﴾ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ

 .لـبقف حتك يؼاتؾفؿ  اهلل اإلغراء لؿ يؼع مـففذا 
                                                                                       

(، وهق طـد أبل داود 11/ 3(، والحاكؿ )7/ 7(، والـسائل )341و  143و  135/ 3أخرجف أحؿد ) (1)

(، وقال فقف: إسـاده صحقح 3373) (، وهق يف صحقح أبل داود إم لإلمام إلباين 3475أيًضا )

 طؾك شرط مسؾؿ، وكذلؽ قال الحاكؿ، ورافؼف الذهبل، وصححف ابـ حبان
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ٓ يتحدث الـاس : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل قال رسقل، أن يؼتؾ أحدهؿ ڤ ولؿا أراد طؿر

 .يؼتؾ أصحابف ملسو هيلع هللا ىلص أن محؿًدا

 :نإ تدزج اجلٗاد ع٢ً حاالت، ايتدزج يف ؾسض اجلٗاد 

: لؿا كان الؿسؾؿقن يف مؽة لؿ يؽـ إٓ الصرب قال تعالك: الحالة إولك

ی جئ حئ مئ ﴿، [17: الؿزمؾ] ﴾ک ک گ گ ڑ ک ک﴿

 .[137: الـحؾ] ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ﴿، [51: الطقر] ﴾ىئيئ

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ﴿: اهلل بالجفر هبا واستؿرت الدطقة سرية حتك أذن

﮲ ﮳ ﴿: بؾساكف قال تعالك ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ثؿ جاهدهؿ رسقل، [15: الحجر] ﴾ٿ

 .[43: الػرقان] ﴾﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸

ٕن مـ شروط الجفاد ؛ ملسو هيلع هللا ىلص - اهلل حقـ هاجروا إلك مديـة رسقل: الثاكقة

كؿا قالت ، الفجرة واإليؿان فؽقػ تجاهد وأكت بقـ الؽػار مستضعًػا ذلقاًل 

واهلل ٕشؽقكؽ إلك »: قالت، بـت طؿقس لؿا قال لفا طؿر الحبشقة هذه أسؿاء

تلمـقن وكحـ يف أرض البغضاء  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل كـتؿ طـد رسقل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل

 .خرجف مسؾؿ)تؼصد أرض الحبشة( أ، «البعداء

اهلل لفؿ أن  يف بدر إلك الؿديـة أذن ملسو هيلع هللا ىلص لؿا هاجر الـبل، فػل هذه الؿرحؾة

وأن يلخذوا ما لفؿ مـ الحؼ طـد الؽػار مـ إمقال التل ، يدافعقا طـ أكػسفؿ

ٱ ٻ ﴿:  اهلل يريد الؼافؾة وكان مؿا أكزل ملسو هيلع هللا ىلص وخرج الـبل، غصبت

  [31: الحج] ﴾ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ وئ ﴿: وقال تعالك

 [117: البؼرة] ﴾ىئ ی

ٻ  ٱ ٻ ٻ﴿:  اهلل لؿا ققيت شقكة أهؾ اإلسالم أكزل: الثالثة
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:  اهلل وأكزل، [133: التقبة] ﴾ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ﴿

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 

 .[31: التقبة] ﴾ڳ

 .ٓ دفع، فؽان بعد ذلؽ الجفاد صؾب

 :ٜٓكطِ اجلٗاد إىل قطُني :اجلٗاد أقطاّ 

 فقدفعفؿ ،الؿسؾؿقـ بالد الؽػار غزى إذا يؽقن وهذا :الدفع جفاد :إول

 .- اهلل شاء إن بقاكف سقليت كؿا - إطقان طؾك واجب وهذا ،يستطقعقن ما بؼدر الؿسؾؿقن

وهذا الذي فعؾف الؿسؾؿقن حقـ ققيت شقكة : جفاد الطؾب: الثاين

 .غزوا فارس والروم وفتحقا أفريؼقا والفـد والسـدحقث ، اإلسالم

 .يؼاتؾقن فقفا الؽػار، شاتقة وصافقة: وكاكت لفؿ يف زمـ ققة اإلسالم غزوتان

 :ٚجيب اجلٗاد ع٢ً ايػدص املعني يف أزبع حاالت 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ﴿:  اهلل لؼقل: إذا التؼت الصػقف: إول

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

 .[31: التقبة] ﴾ک ک کڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 

ـْ   ، ڤ َأبِل ُهَرْيَرةَ  وَط
ِّ

ـِ الـَّبِل ْبعَ »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص َط : َقاُلقا، «اْلُؿقبَِؼاِت  اْجَتـُِبقا السَّ

  َيا َرُسقَل 
ِ
َـّ ؟ َقاَل ، اهلل  »: َوَما ُه

ِ
ْرُك بِاهَّلل ْحرُ ، الشِّ مَ ، َوالسِّ َـّْػِس الَّتِل َحرَّ َّٓ  َوَقتُْؾ ال اهَّللُ إِ

َبا، بِالَْحؼِّ  ْحِػ ، َوَأْكُؾ َماِل الْقَتِقؿِ ، َوَأْكُؾ الرِّ اْلُؿْحَصـَاِت  َوَقْذُف ، َوالتََّقلِّل َيْقَم الزَّ

 .أخرجف البخاري ومسؾؿ، (1)«اْلُؿْمِمـَاِت اْلَغافًَِلِت 
                                                                                       

 (.11(، ومسؾؿ يف صحقحف )3777حقحف )أخرجف البخاري يف ص (1)
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الؿسؾؿقـ  وذلؽ إذا غزى الؽػار بالد الؿسؾؿقـ وكان طـد: جفاد الدفع: الثاين

 .وجب طؾك الجؿقع أن يدفعقا، وصدهققة يف دفعف 

متػؼ ، (1)«اْسُتـِْػْرُتْؿ َفاْكِػُروا َوإَِذا»: ملسو هيلع هللا ىلص لؼقل الـبل: إذا استـػر اإلمام: الثالث

 .ڤ طؾقف طـ طائشة وابـ طباس

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ﴿:  اهلل ولؼقل

ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿، [31: التقبة] ﴾ڑ ک ک ک ک

 .[51: التقبة] ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٻ پ پ پ پڀ ڀ

فقجب  :إذا كان يحسـ كقًطا مـ السًلح ٓ يحسـف غقره مـ الؿسؾؿقـ: الرابع

 .طؾقف أن يعاون الؿسؾؿقـ لؾؼقام بؿا هؿ فقف

 :ٚيًذٗاد آالت ٖٚٞ 

هذا الؿسؾؽ بعدة سقر حقث جعؾ يتؾقا  ملسو هيلع هللا ىلص وقد سؾؽ الـبل، الؾسان - ١

 .ويعؾؿفؿ الحالل مـ الحرام، اهلل ويذكرهؿ بؿا طـد، طؾقفؿ الؼرآن

ويدل طؾك هذا ، وهؽذا جاهد الشعراء بذم الؽػار وما هؿ طؾقف مـ السبقؾ

ـْ   ، َأكَسٍ  الـقع حديث َط
َّ

ـَ بِلَْمَقالُِؽؿْ »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ الـَّبِل  َوَأْكُػِسُؽؿْ  َجاِهُدوا الُْؿْشرِكِق

 .أخرجف أبق داود. (2)«َوَأْلِسـَتُِؽؿ

 .وما يف بابف، السقػوهق ، السـان - ٢

ففق مـ أطظؿ مراتب الجفاد إذ أكف ٓ يؿؽـ أن يجاهد يف ، الؿال - ٣
                                                                                       

 (.1343(، ومسؾؿ يف صحقحف )1135أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)

 يف صحقح الســ، وقد سبؼ معـا. (، وصححف اإلمام إلباين 3475أخرجف أبق داود ) (2)
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 .وهذا يحتاج إلك مال، إٓ بتجفقز الجققش وإطداد العدد  اهلل سبقؾ

ۇئ  وئ﴿الجفاد بالـػس والؿال يف مقاصـ مـ كتابف  - اهلل  وقد قرن

 ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی ی ی ی جئ

ڀ ڀڀ ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ

 .[33-37: التقبة] ﴾ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

لؿاذا ما يؼقم : فال يذهب ذاهب ويؼقل، ومؿا يتعقـ يف الجفاد اإلطداد

وهذه الدول ، حؽام الؿسؾؿقـ بنطالن الحرب طؾك أمريؽا أو إسرائقؾ وروسقا

 التل آذت الؿسؾؿقـ؟

 الؿسؾؿقن لقست طـدهؿ العدة أو العدد الذي يمهؾفؿ إلطالن: يؼال لفؿ

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ﴿: - اهلل  يؼقل، الجفاد يف هذا الحال

 .[77: إكػال] ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې

  سؿعت َرُسقَل : قال ڤ بـ َطامِرٍ  ويف حديث ُطْؼَبةَ 
ِ
وهق طؾك  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 ، [77: إكػال] ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ﴿: اْلِؿـَْبِر يؼقل
ُ

ْمل َة الرَّ أٓ إِنَّ اْلُؼقَّ

َة   أٓ إِنَّ اْلُؼقَّ
ُ

ْمل َة الرَّ  أٓ إِنَّ اْلُؼقَّ
ُ

ْمل  .أخرجف مسؾؿ، (1)«الرَّ

 العصا صاحب بقـ كؿا والطائرات والدبابات الصقاريخ مـ أيديـا بقـ وما

 .أيديفؿ يف مؿا فتًؽا وأققى أضخؿ هق ما صـعقا وقد إٓ لؾؿسؾؿقـ يبقعقن فال ،والسقػ

لؾؿسؾؿقـ ققة يف إٓ أكف مع ذلؽ إذا قدر أهنؿ غزوا بالد الؿسؾؿقـ وكان 

 .يتعقـ دفعفؿ، دفعفؿ

ذهب جؿع مـ أهؾ العؾؿ إلك أن الؽػار يؼاتؾقن ، اهلل قتال الؽػار إلطالء كؾؿة
                                                                                       

 (.1117أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (1)
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 .الؿتؼدمقـ وقال هبذا جؿع مـ، ٓ ٕجؾ كػرهؿ، اهلل  إلطالء كؾؿة

 اهَّلل؟ أم يؼاتؾقن إلطًلء كؾؿة، هؾ يؼاتؾ الؽػار ٕجؾ كػرهؿ

الؿحؼؼقن مـ أمثال شقخ اإلسالم وابـ الؼقؿ وطؾقف ، الثاين هق الصحقح

 .وغقر واحد مـ الؿتؼدمقـ والؿتلخريـ، وابـ طثقؿقـ

وإن قؾـا ، ولق قؾـا أهنؿ يؼاتؾقن طؾك اإلسالم لقجب قتالفؿ حتك يسؾؿقا

اهلل فؾق استسؾؿقا لحؽؿ ديـ اإلسالم كان هذا  أهنؿ إكؿا يؼاتؾقن إلطالء كؾؿة

 .اهلل إطالء لؽؾؿة

وغقر  [347: البؼرة] ﴾ی جئ حئ مئىئ﴿:  اهلل ققل: الؿسللة وأدلة هذه

 .ذلؽ مـ إدلة

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴿: الذي تؼدم  اهلل وققل

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

: قال، ما قال حتك يسؾؿقا، [31: التقبة] ﴾گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ

 .كػ طـ قتالفؿ  اهلل فنذا استسؾؿقا لشرع، [31: التقبة] ﴾گ گ گ﴿

  َكاَن َرُسقُل »: َقاَل  ڤ يف حديث ُبَرْيَدةَ وجاء 
ِ
إَِذا َبَعَث َأمِقًرا َطَؾك  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ٍة َأْو َجْقشٍ  ِة َكْػِسفِ  َأْوَصاُه بَِتْؼَقى َسِريَّ  فِل َخاصَّ
ِ
ـَ ، اهلل ـَ اْلُؿْسؾِِؿق

ـْ َمَعُف مِ َوبَِؿ

 يف َسبِقؾِ  اْغُزوا بِاْسؿِ »: َوَقاَل ، َخْقًرا
ِ
 اْغُزوا وٓ َتُغؾُّقا وٓ  اهَّلل

ِ
 َقاتُِؾقا مـ َكَػَر بِاهَّلل

ِ
اهَّلل

ـَ َفاْدُطُفْؿ إلك  َك مـ الُْؿْشرِكِق َتْغِدُروا وٓ َتْؿثُُؾقا وٓ َتْؼُتُؾقا َولِقًدا وإذا لَِؼقَت َطُدوَّ

َـّ ما َأَجاُبقَك َفاْقبَْؾ مـفؿ َوُكػَّ َطـْفُ  تُُف ْؿ ُثؿَّ اْدُطُفْؿ إلك َثًَلِث ِخَصاٍل أو ِخًَلٍل َفَليَّ

ِل مـ َداِرِهْؿ إلك  اإْلِْسًَلِم َفنِْن َأَجاُبقَك َفاْقبَْؾ مـفؿ َوُكػَّ َطـُْفْؿ ُثؿَّ اْدُطُفْؿ إلك التََّحقُّ

ـَ َوَطَؾْقِفْؿ ما طؾك  ُفْؿ إن َفَعُؾقا ذلؽ َفَؾُفْؿ ما لِْؾُؿَفاِجرِي ـَ َوَأْخبِْرُهْؿ َأكَّ َداِر الُْؿَفاِجرِي
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ُفْؿ َيُؽقُكقَن َكلَْطَراِب الُْؿَفا ُلقا مـفا َفلَْخبِْرُهْؿ َأكَّ ـَ َفنِْن َأبَْقا َأْن َيتََحقَّ ـَ  ِجرِي اْلُؿْسِؾِؿق

ـَ وٓ َيُؽقُن لفؿ يف اْلَغـِقَؿِة  َيْجرِي طؾقفؿ ُحْؽؿُ   الذي َيْجرِي طؾك اْلُؿْمِمـِق
ِ
اهَّلل

ـَ َفنِْن ُهْؿ َأَبْقا َفَسْؾُفْؿ اْلِجْزَيَة َفنِْن ُهْؿ َواْلَػْلِء َشْلٌء إٓ َأْن ُيَجاِهُدوا مع اْلُؿْسِؾؿِ  ق

 َوَقاتِْؾُفْؿ وإذا َحاَصْرَت 
ِ
ـْ بِاهَّلل َأَجاُبقَك َفاْقَبْؾ مـفؿ َوُكػَّ َطـُْفْؿ َفنِْن ُهْؿ َأَبْقا َفاْسَتِع

ةَ  ـٍ َفَلَراُدوَك َأْن َتْجَعَؾ لفؿ ِذمَّ َة َكبِقِِّف ف َأْهَؾ ِحْص  َوِذمَّ
ِ
ةَ اهَّلل  وٓ  ًل َتْجَعْؾ لفؿ ِذمَّ

ِ
اهَّلل

ُؽْؿ َأْن ُتْخِػُروا ِذَمَؿُؽْؿ َوِذَمَؿ  َة َأْصَحابَِؽ َفنِكَّ َتَؽ َوِذمَّ ـْ اْجَعْؾ لفؿ ِذمَّ
َة َكبِقِِّف َوَلؽِ ِذمَّ

ةَ  َة َرُسقلِِف وإذا َحاَصْرَت َأْهَؾ حِ  َأْصَحابُِؽْؿ َأْهَقُن مـ َأْن ُتْخِػُروا ِذمَّ  َوِذمَّ
ِ
ـٍ اهَّلل ْص

 فًل ُتـِْزْلُفْؿ طؾك ُحْؽؿِ  َفَلَراُدوَك َأْن ُتـِْزَلُفْؿ طؾك ُحْؽؿِ 
ِ
ـْ َأْكِزْلُفْؿ طؾك  اهَّلل

 َوَلؽِ
ِ
اهَّلل

َٓ َتْدِري َأُتِصقُب ُحْؽؿَ  َؽ  َٓ  ُحْؽِؿَؽ َفنِكَّ  فِقِفْؿ َأْم 
ِ
 .أخرجف مسؾؿ، (1)«اهَّلل

اهلل يؼع لفا العؾق بغقر  وكؾؿة، اهلل أن الؽػار يؼاتؾقن إلطالء كؾؿة: فالشاهد

 .وإن أسؾؿقا ففذا هق الؿؼصد إطظؿ، إسالمفؿ

 :دٗاد ايٓطا٤ 

ـْ  ـَ  - َطائَِشةَ  َط   َيا َرُسقَل : َأكََّفا َقاَلْت  ڤ ُأمِّ اْلُؿْممِـِق
ِ
كََرى اْلِجَفاَد َأْفَضَؾ ، اهلل

َـّ َأْفَضَؾ ، َٓ »: ؟ َقاَل  َأَفاَل ُكَجاِهدُ ، اْلَعَؿؾِ 
 .أخرجف البخاري، (2)«الِْجَفاِد َحجٌّ َمبُْرورٌ لَؽِ

ـْ َطاِئَشةَ : ويف رواية   َيا َرُسقَل : ُقْؾُت : َقاَلْت  َط
ِ
: َطَؾك الـَِّساِء ِجَفاٌد ؟ َقاَل ، اهلل

َـّ » َٓ ِقَتاَل فِقفِ  َكَعْؿ َطَؾْقِف «اْلَحجُّ َواْلُعْؿَرةُ : ِجَفاٌد 
(3)

. 

 .ذلؽ ٓ حرجومع ذلؽ لق خرجت لدواء الجرحك وكحق 

                                                                                       

 (.1731أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (1)

 (.1437صحقحف ) أخرجف البخاري يف (2)

 (.3171أخرجف ابـ ماجف ) (3)
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ففؿ يعاكقن مـ تسؾط ، أن يرفع البالء طـ الؿسؾؿقـ  اهلل وكسلل

ومـ تسؾط الؽػار طؾك ، ومـ تسؾط الشقطان طؾك أكػسفؿ، أكػسفؿ طؾك إيؿاهنؿ

فتجد أن آشرتاكققـ ، ومـ تسؾط الؿـافؼقـ إذ أصبحت لفؿ كؾؿة وققل، بؾداهنؿ

والديؿؼراصققـ والرافضة هؿ الذي  والعؾؿاكققـ والبعثققـ والـاصريقـ والحداثققـ

إذ أن كؾ ، وأساسف مع أهنؿ يطعـقن يف اإلسالم مـ أسف، يتؽؾؿقن باسؿ اإلسالم

 .صائػة مـفؿ تؼدم ققل إمامفا طؾك تعالقؿ الؼرآن والسـة

وقبؾ ذلؽ الضعػ اإليؿاين ما ، وقد لحؼ الؿسؾؿقن مـ الضعػ الؿادي

وحالفؿ كحال الؿسؾؿقـ ، جفاد الطؾبأصبحقا غقر ممهؾقـ لؼتال الؽػار ٓسقؿا 

 .يف العصر الؿؽل

ومـ إلقفؿ مـ ، والؼاطدة، كؼقل هذا حتك يعؾؿ فساد دطقة تـظقؿ داطش

وهؿ لؿ يعدوا أكػسفؿ ، التل تدطق إلك قتال الؽػار، التـظقؿات الجفادية

بؾ بسببفؿ تسؾط الؽػار طؾك ، فضاًل طـ السالح والؼقة، بالعؼقدة الصحقحة

 .السالمة والعافقة  اهلل وكسلل، سؾؿقـ قتاًل وهنًبا وتدمقًرابؾدان الؿ
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  ٚاضأيٛا، ال تتُٓٛا يكا٤ ايعدٚ»: رحدٜح

ِ فاصربٚا، اهلل ايعاف١ٝ  د«...فإذا يكٝتُٖٛ

 

ـْ َطْبدِ ) - 417   َط
ِ
ـِ َأِبل َأْويف اهَّلل   َأنَّ َرُسقَل »: ڤ ْب

ِ
اِمِف الَّتِل  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل فِل َبْعِض َأيَّ

ْؿُس َقاَم فِقِفؿْ ، اْكَتَظرَ  - َلِؼَل فِقَفا اْلَعُدوَّ  َفا الـَّاُس : َفَؼاَل ، َحتَّك إَذا َماَلِت الشَّ ٓ ، َأيُّ

َواْطَؾُؿقا َأنَّ اْلَجـََّة ، اهَّللَ اْلَعافَِقَة َفنَِذا َلِؼقُتُؿقُهْؿ َفاْصبُِروا َواْسَلُلقا، َتَتَؿـَّْقا لَِؼاَء اْلَعُدوِّ 

ُققِف ُثؿَّ َقاَل الـَّبِلُّ َتْحَت  ُفؿَّ ُمـِْزَل اْلؽَِتاِب  :ملسو هيلع هللا ىلص ضًِلِل السُّ َحاِب ، الؾَّ ، َوُمْجرَِي السَّ

 .((1)«َواْكُصْرَكا َطَؾْقِفؿْ ، اْهِزْمُفؿْ : َوَهاِزَم إَْحَزاِب 

l: 

 .لبقان بعض آداب الجفاد: احلدٓث ساق املصيف 

بـ أبل  بـ الحارث خالد بـ واسؿف طؾؼؿة: «بـ أبل أويف اهَّلل طبد»: قْلُ

وققؾ أبق . أبق معاوية، بـ أسؾؿ إسؾؿل بـ هقازن بـ ثعؾبة بـ رفاطة أسقد

اهلل  وشفد طبد، أبق محؿد لف وٕبقف صحبة: وققؾ. وبف جزم البخارّي . إبراهقؿ

، ثؿ كزل الؽقفة سـة ست أو سبع وثؿاكقـ، وروى أحاديث شفقرة، الحديبّقة

وكان آخر مـ مات هبا مـ ، رواه البخارّي طـف سـة سبعوجزم أبق كعقؿ فقؿا 

 .مات سـة ثؿاكقـ: ويؼال. الصحابة

أويف  بـ أبل اهلل رأيت طؾك ساطد طبد»: طـ إسؿاطقؾ، طـ يزيد، وروى أحؿد
                                                                                       

 (.1753(، ومسؾؿ يف صحقحف )3177، 3174أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)



 
476 

 

  5/جإفــادة ذوي األفهـــام بشسح عمدة األحكام

 

وققؾ غقر . «كعؿ: أشفدت حـقـا؟ قال: فؼؾت، ضربتفا يقم حـقـ: فؼال، ضربة

 .مـ اإلصابة ـها. ذلؽ

ولؿ أجد ، أي يف بعض غزواتف: «أيامف التل لؼل فقفا العدويف بعض »: قْلُ

 .ما يدل طؾك تحديدها

 .أي زالت: «حتك مالت الشؿس»: قْلُ

 .أي خطقًبا محرضا: «قام فقفؿ»: قْلُ

أي ٓ ُيستشرف لؼتال الؽػار وٓ لغقرهؿ مـ : «ٓ تتؿـقا لؼاء العدو»: قْلُ

، آستشراف لؿـاضرة أو مقاجفةولق كان ، الؿخالػقـ لديـ رب العالؿقـ

 .فقـبغل البعد طـف والسالمة مـ الشر مغـؿ

اهلل السالمة ففق تعالك الذي يدفع  أي اصؾبقا مـ: «اهَّلل العافقة وسؾقا»: قْلُ

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ﴿: ويقفؼ لؾخقر قال تعالك، الشر ويرفعف

 .[17: إكعام] ﴾ېئېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ

والعافقة مـ ، والديـقة، العافقة البدكقة، العافقةاهلل  فعؾك الؿسؾؿ أن يسلل

إِنَّ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ويف حديث الؿؼداد قال رسقل، فؿا أطظؿ مـ السالمة شلء ؛الػتـ

ـَ  ـْ ُجـَِّب اْلِػَت ِعقَد َلَؿ ـِ ، السَّ ـْ ُجـَِّب اْلِػَت ِعقَد َلَؿ ـْ ُجـَِّب ، إِنَّ السَّ ِعقَد َلَؿ إِنَّ السَّ

ـُ  ـْ ، اْلِػَت  .أخرجف أبق داود، (1)«اْبُتِؾَل َفَصَبَر َفَقاًهاَوَلَؿ

 :ٚضؤاٍ ايعاؾ١ٝ َٔ املُٗات 

  َيا َطؿَّ َرُسقلِ ، َيا َطبَّاُس »لعؿف  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل فػل وصقة رسقل
ِ
اْلَعافَِقَة  اهَّللَ  َسؾِ ، ملسو هيلع هللا ىلصاهَّلل

ِخَرةِ  ْٔ ْكَقا َوا  .أحؿد أخرجف، (2)«خقر مـ العافقة ملسو هيلع هللا ىلص فؿا أططل أحد بعد الـبل، فِل الدُّ
                                                                                       

  (174.)(، وهق يف الصحقحة لإلمام إلباين 5373أخرجف أبق داود ) (1)

( وقال 371/  1( وأحؿد )377/  3( والرتمذي )737« )إدب الؿػرد»أخرجف البخاري يف  (2)
= 
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ْكَقا »: إذا أصبح يؼقل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل وكان رسقل ُفؿَّ إِكِّل َأْسَلُلَؽ اْلَعافَِقَة فِل الدُّ الؾَّ

ِخَرةِ  ْٔ ُفؿَّ إِكِّل َأْسَلُلَؽ اْلَعْػَق َواْلَعافَِقَة فِل ِديـِل َوُدْكَقاَي َوَأْهِؾل َوَمالِل ،َوا ُفؿَّ  ،الؾَّ الؾَّ

 .ڤطـ ابـ طؿر ، (1)«اْسُتْر َطْقَرتِل

ۆ ﴿ :اهلل  وهذا هنل طـ الػرار مـ الزحػ قال: «َفاْصبُِروا»: قْلُ

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې ى 

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ 

: الصحيحني يف ڤويف حديث أبل هريرة ، [17-14: إكػال] ﴾ېئ ىئ ىئ

ْبَع الُؿقبَِؼاِت »  َوَما  َيا َرُسقَل : َقاُلقا «اْجَتـُِبقا السَّ
ِ
؟ َقاَل اهلل َـّ  »: ُه

ِ
ْرُك بِاهَّلل ، الشِّ

ْحرُ  مَ ، َوالسِّ َّٓ بِالَحؼِّ  َوَقْتُؾ الـَّْػِس الَّتِل َحرَّ َبا، اهَّللُ إِ ، َوَأْكُؾ َماِل الَقتِقؿِ ، َوَأْكُؾ الرِّ

ْحِػ   .(2)«َوَقْذُف الُؿْحَصـَاِت الُؿْمِمـَاِت الَغافًِلَِت ، َوالتََّقلِّل َيْقَم الزَّ

هؾ الـفل طـ الػرار مـ الزحػ ٓ زال مستؿًرا أم أكف ، العؾؿاءوقد اختؾػ 

 خاص بلهؾ بدر؟

فذهب أبق سعقد الخدري وغقره مـ العؾؿاء إلك أن الـفل إكؿا هق يف حؼ 

                                                                                       
= 

قال . «الؿطؾب بـ طبد بـ كقفؾ قد سؿع مـ العباس بـ الحارث اهلل حديث صحقح، وطبد»الرتمذي: 

بـ أبل زياد هق الفاشؿل مقٓهؿ  لؽـ يزيد(: 1433يف الصحقحة تحت حديث ) اإلمام إلباين 

مـ قبؾ حػظف، فؾعؾ تصحقحف إياه بالـظر إلك صريؼف السابؼة وشقاهده، فؼد روي مـ حديث  فقف ضعػ

« الؿشؽاة»بـ جعػر مرفقطا، وهق مخرج يف  اهلل أكس كحقه، وجاءت الجؿؾة إخقرة مـف مـ حديث طبد

د بـ خباب وهق ثؼة، وق رواه الطرباين، وفقف هالل»(: 174/  17(. والحديث قال الفقثؿل )3517)

 .«ضعػف جؿاطة، وبؼقة رجالف ثؼات

 - 417/ 1(، والحاكؿ )3171(، وابـ ماجف )477« )طؿؾ الققم والؾقؾة»أخرجف رواه الـسائل يف  (1)

 يف صحقح وضعقػ ابـ ماجف. (، وصححف اإلمام إلباين 411

 (.11(، ومسؾؿ يف صحقحف )3777أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)
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إذ ؛ والصحقح بؼاء حؽؿفا، واستدلقا بلن أية كزلت يف أهؾ بدر، أهؾ بدر

 .العربة بعؿقم الؾػظ ٓ بخصقص السبب

ولحؼف الضرر ، فنن اإلكسان إذا لؿ يصرب اهنزم، فضقؾة الصرب: ّيف احلدٓث

ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ﴿: يؼقل  واهلل

 .[377: آل طؿران] ﴾ۆئ

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ﴿:  اهلل ويؼقل

 .[134 : آل طؿران] ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

 :والصرب كؿا ققؾ

ــــف ــــر مذاقُت ــــُؾ اســــؿِف ُم  الصــــبُر مث

 

ــــ الَعســـؾ  ـــكس م ـــُف أحؾ  لؽــــ طقاقُب

ُققِف »: قْلُ  وفقف فضقؾة ، وهذا لؾتثبقت: «َواْطَؾُؿقا َأنَّ اْلَجـََّة َتْحَت ضًِلِل السُّ

 .- كؿا سقليت - اهلل لؾجفاد والجرح يف سبقؾ

 َكػل بَِباِرَقةِ »: بؼقلف، أن الؿجاهد ٓ يػتـ يف قربه ملسو هيلع هللا ىلص وقد أخرب الـبل

ُققِف  ْتـَةً  السُّ
 .(1)«َطَؾك َرْأِسِف فِ

  اهلل طؾك ما يؾؼك مـ إهقال والشدة مـ أجؾ ما أطدهفاإلكسان يصرب 
 .لؾؿجاهديـ يف سبقؾف

ُققِف »: ّقْلُ إذا كان الؿجاهد تحت : فقدخؾ فقفا: «َتْحَت ضًِلِل السُّ

بسالحفؿ  ملسو هيلع هللا ىلص وإكؿا تؽؾؿ الـبل، وغقر ذلؽ، والؿعدٓت، والدبابات، الطائرات

 .الذي كان معفؿ يف ذلؽ الزمان
                                                                                       

اهلل طؾقف وطؾك آلف وسؾؿ، وصححف  (، طـ رجؾ مـ أصحاب الـبل صؾك3743)أخرجف الـسائل  (1)

 يف صحقح الـسائل. اإلمام إلباين 
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فقؾحؼ الؿجاهد مـ الخقف ، مـ مؽػرات الذكقب أن لؼاء العدو: ّفُٔ

 .والػزع وغقر ذلؽ ما يؽقن كػارًة لذكقبف

:  اهلل لؼقل؛ خطبة اإلمام لؿـ تحتف وتحريضفؿ طؾك الؼتال: ّفُٔ
 .[74: إكػال] ﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ﴿

حقث أمرهؿ أن ، ٕكف وقت كصر؛ استحباب أن يؽقن الفجقم بعد الظفر: ّفُٔ

 ڤبـ مؼرن  ويف قصة الـعؿان، مالت الشؿس قام فقفؿ يخطبيـتظروا حتك إذا 

  َوَلؽِـِّل َشِفْدُت الِؼتَاَل َمَع َرُسقلِ »: قال: (3177فػل البخاري )، مـ ذلؽ شلء
ِ
اهلل

ِل الـََّفارِ »َكاَن  ملسو هيلع هللا ىلص َؾَقاُت َوَتْحُضَر ، اكْتََظَر َحتَّك َتُفبَّ إَْرَواُح ، إَِذا َلْؿ ُيَؼاتِْؾ فِل َأوَّ  .«الصَّ

 :(2966) قال الحافظ ابـ حجر 

َطاِء َوُهُبقُب » اَلِة َمظِـََّة إَِجاَبِة الدُّ َفَقْظَفُر َأنَّ َفائَِدَة التَّْلِخقِر لَِؽْقِن َأْوَقاِت الصَّ

َْحَزاِب َفَصاَر َمظِـًَّة لَِذلَِؽ  ْٕ يِح َقْد َوَقَع الـَّْصُر بِِف فِل ا  ـها «الرِّ
 .وإكؿا لؿ يذكر هـا الخطبة اختصاًرا، تبدأ بالحؿد والثـاء ملسو هيلع هللا ىلص وخطب الـبل

حتك ٓ يصقبفؿ ؛ ما يجب طؾك اإلمام ومـ يـقبف مـ تشجقع الـاس: ّفُٔ

وهذا يحصؾ كثقًرا فنن إمراء وقادة الجققش يشجعقن مـ ، الخقر والفزيؿة

 .ويزهدوهنؿ يف الدكقا، ويرغبقهنؿ يف الجـة، تحتفؿ ويحرضقهنؿ

 :(2818يف الػتح ) قال الحافظ 

ـَ اْلَؽاَلِم الـَِّػقِس اْلَجامِِع اْلُؿقَجِز اْلُؿْشتَِؿِؾ َطَؾك ُضُروٍب : َقاَل الُْؼْرُصبِلُّ »
َوُهَق مِ

ْخبَاَر  ـَ اْلباََلَغِة َمَع الَقَجاَزِة َوُطُذوبَِة الؾَّْػِظ َفنِكَُّف َأَفاَد اْلَحضَّ َطَؾك اْلِجَفاِد َواإْلِ
مِ

ـَ بِالثََّقاِب َطَؾقِْف َواْلَحضَّ َطَؾك ُمَؼاَرَبِة اْلعَ  ْجتَِؿاَع ِحق
ِ

ُققِف َوآ ُدوِّ َواْستِْعَؿاَل السُّ

ْحِػ َحتَّك تصقر السققف تظؾ الؿتؼاتؾقـ َوَقاَل  بـ اْلَجْقِزيِّ اْلُؿَراُد َأنَّ اْلَجـََّة  الزَّ
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ضِؾِّ  َتْحُصُؾ بِاْلِجَفاِد َوالظِّاَلِل َجْؿُع ضِؾٍّ َوإَِذا َتَداكَك اْلَخْصَؿاِن َصاَر ُكؾٌّ مِـُْفَؿا َتْحَت 

َّٓ ِطـَْد اْلتَِحاِم اْلِؼتَالِ  َٓ َيُؽقُن َذلَِؽ إِ  ـها. «َسقِْػ َصاِحبِِف لِِحْرِصِف َطَؾك َرْفِعِف َطَؾقِْف َو
ُفؿَّ ُمـِْزَل اْلؽَِتاِب »: قْلُ  .أي مـزل الؼرآن: «الؾَّ

وهق أحد أكقاع التقسؾ ، بلفعالف وصػاتف  اهلل التقسؾ إلك: ّفُٔ

ويؽقن ، والتقسؾ لف بصػاتف، اهلل هبا التقسؾ يؽقن بإسؿاء وبدطاءفنن ، الشرطل

 .كؿا يف قصة أصحاب الغار الثالثة، وبالعؿؾ الصالح، بدطاء الرجؾ الصالح

: قال تعالك، اهلل فنكف مـزل مـ طـد، دلقؾ طؾك أن الؼرآن غقر مخؾقق: ّفُٔ

ڄ ڄ ڃ ڃ ﴿: اهلل  وقال، [3: فصؾت] ﴾ٻ ٻ ٻ پ﴿

 .[1: الزمر] ﴾ڃ ڃ

َحاِب »: قْلُ وهق ، مجرى السحاب بالرياح فقـزل مـف الؿطر: «َوُمْجرَِي السَّ

ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ ﴿مسخر بقـ السؿاء وإرض 

 .[53: الـقر] ﴾حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت

أي أكف هق الذي يفزمفؿ بؼذف القهـ يف قؾقهبؿ : «َوَهاِزَم إَْحَزاِب »: قْلُ

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿، مـ رقاهبؿ وبتؿؽقـ الؿسؾؿقـ

ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

 .[143: آل طؿران] ﴾کک

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ﴿، اهلل تعالك فال غالب لؽ وإذا كصرك

 .[177: آل طؿران] ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک

أو هق طام ، وهؾ الؿراد بإحزاب هـا ما وقع طؾك الؿسؾؿقـ يف غزوة أحد

 .بسقء إضفر العؿقميف كؾ مـ أراد الؿسؾؿقـ 
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 :«اْهِزْمُفؿْ »: قْلُ

كؿا أن ، فنن إمر مـ إدكك إلك إطؾك يسؿك دطاء؛ أمر بؿعـك الدطاء

 .وإمر مـ إطؾك إلك إدكك يسؿك أمًرا، إمر مـ الؿؿاثؾ يؼال لف التؿاس

 اهلل قال اهلل طاجز ٕن اإلكسان بدون كصر، لؾؽػار مطؾقبة  اهلل وهزيؿة

 :﴿ [17: إكػال] ﴾پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺپ. 

 ﴾گ گ گ ڳ﴿: فإمر هلل ربؿا يؼذف يف قؾقهبؿ الرطب فقفزمفؿ
 .[37: إحزاب]

ڱ ڱ ں ں ڻ ﴿: ويـزل السؽقـة طؾك الؿممـقـ فقـصرهؿ

 .[11: الػتح] ﴾ڻ

 .أي مؽـا مـفؿ: «َواْكُصْرَكا َطَؾْقِفؿْ »: قْلُ

 .[347: البؼرة] ﴾ڱ ں ں ڻ﴿:  اهلل كؿا قال

ڭ ڭ ۇ ۇ ﴿: اهلل يؼع لؾؿممـقـ بسبب كصرهؿ لف قال تعالك وكصر

 .[7: محؿد] ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ

 :ٚايػاٖد َٔ احلدٜح 

 :إٔ اإلْطإ حيتاج إىل آداب عع١ُٝ تتعًل مبطأي١ اجلٗاد َٓٗا 

 .خطبة أمقر الجقش وتحريض جـده طؾك الؼتال - 1

والؿسؾؿقن ، والسالمة ٓ يعدلفا شلء، الـفل طـ تؿـل لؼاء العدو - 2

ہ ہ ﴿:  اهلل كؿا قال، حقـ ألتؼقا الؽػار يف بدر كان بغقتفؿ السالمة

﮶  ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ 

 .[7: إكػال] ﴾﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼
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وربؿا وقع ، ويـزل الـصر، حقث يربد الجق، أن الؼتال أحسـف بعد الزوال - 3

 .إلك غقر ذلؽ،  اهلل الؿدد مـ

طؾك ، اهلل بلفعالف إلك ملسو هيلع هللا ىلص اهلل حقث تقسؾ رسقل، كثرة الدطاء بالـصر - 4

 .أن يـصرهؿ طؾك الؽافريـ

 .قائؿا يدطق حتك أصبح ملسو هيلع هللا ىلص ويف لقؾة بدر كام الـاس والـبل

ـُ اْلَخطَّاِب  فعـ ُطَؿرُ   »: َقاَل ، ڤْب
ُّ

  َكَظَر َكبِل
ِ
ـَ َوُهْؿ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل إَِلك اْلُؿْشِركِق

 ، َوبِْضَعَة َطَشَر َرُجاًل َوَأْصَحاُبُف َثاَلُثِؿاَئٍة ، َأْلٌػ 
ُّ

  َفاْسَتْؼَبَؾ َكبِل
ِ
اْلِؼْبَؾَة ُثؿَّ َمدَّ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ُفؿَّ َأْكِجْز لِل َما َوَطْدَتـِل»: َيَدْيِف َوَجَعَؾ َيْفتُِػ بَِربِّفِ  ُفؿَّ آتِـِل َما  ،الؾَّ الؾَّ

ـْ َأْهِؾ  ،َوَطْدَتـِل ُفؿَّ إِْن ُتْفِؾْؽ َهِذِه اْلِعَصاَبَة ِم َٓ ُتْعَبُد الؾَّ ْسًَلِم  َْرضِ  اإْلِ ْٕ ل ا
َفَؿا ، «فِ

ا َيَدْيفِ  ـْ َمـْؽَِبْقفِ ، ُمْسَتْؼبَِؾ اْلِؼْبَؾةِ ، َزاَل َيْفتُِػ بَِربِِّف َمادًّ
َفَلَتاُه َأُبق ، َحتَّك َسَؼَط ِرَداُؤُه مِ

ـْ ، َبْؽٍر َفَلَخَذ ِرَداَءُه َفَلْلَؼاُه َطَؾك َمـْؽَِبْقفِ   : َوَرائِِف َفَؼاَل  ُثؿَّ اْلَتَزَمُف مِ
َّ

  َيا َكبِل
ِ
َكَػاَك ، اهلل

 .أخرجف مسؾؿ، (1)«إِكَُّف َسُقـِْجُز َلَؽ َما َوَطَدكَ ، ُمـَاَشَدَتَؽ َربََّؽ 

 .ٕن الؼتال الشرطل يحتاج إلك جقش يثبت يف وجف العدو: إطداد الجقش - 5

 والحؿد هَّلل رب العالؿقـ

 

 

  

                                                                                       

 (.1773أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (1)
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ٔ ايدْٝا  زباط ّٜٛ يف ضبٌٝ»: رحدٜح  اهلل خري َ

 دَٚا بعدٙ َٔ األحادٜح، «...َٚا عًٝٗا

 

ـْ َسْفؾِ  - 418 ـِ َسْعدٍ  )َط   َأنَّ َرُسقَل  ڤ ْب
ِ
  ِرَباُط َيْقٍم ِفل َسبِقؾِ »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

ِ
اهَّلل

ْكَقا َوَما َطَؾْقَفا ـْ الدُّ ـْ ، َخقٌْر ِم ْكَقا َوَما َوَمْقِضُع َسْقِط َأَحِدُكْؿ فِل الَْجـَِّة َخقٌْر ِم الدُّ

ْوَحُة َيُروُحَفا اْلَعبُْد ، َطَؾقَْفا ْكَقا َوَما فِقَفا فِل َسبِقؾِ  َوالرَّ ـْ الدُّ  َواْلَغْدَوُة َخْقٌر ِم
ِ
 .((1)«اهَّلل

ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ  - 419 ـْ الـَّبِلِّ  ڤ )َط ـَ : اهَّللُ )َولُِؿْسِؾؿٍ  اْكتََدَب »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص َط اهَّللُ(  َتَضؿُّ

ـْ  َوَتْصِديٌؼ بُِرُسِؾل ، َوإِيَؿاٌن بِل، ٓ ُيْخرُِجُف إَّٓ ِجَفاٌد فِل َسبِقِؾل، َخَرَج فِل َسبِقِؾفِ لَِؿ

ـٌ  َكائًًِل َما ، َأْو ُأْرِجَعُف إَلك َمْسَؽـِِف الَِّذي َخَرَج ِمـْفُ ، َأْن ُأْدِخَؾُف الَْجـَّةَ : َفُفَق َطِؾّل َضاِم

ـْ َأْجرٍ َأْو َغـِقَؿةٍ   .((2)«َكاَل ِم

  َمَثُؾ اْلُؿَجاِهِد فِل َسبِقؾِ »: )ولؿسؾؿ - 411
ِ
ـْ ُيَجاِهُد فِل  - اهَّلل َواهَّللُ َأْطَؾُؿ بَِؿ

ائِِؿ اْلَؼائِؿِ  - َسبِقِؾفِ  َؾ ، َكَؿَثِؾ الصَّ اُه َأْن  َوَتَقكَّ اهَّللُ لِْؾُؿَجاِهِد فِل َسبِقِؾِف بَِلْن َيَتَقفَّ

 .((3)«َيْرِجَعُف َسالًِؿا َمَع َأْجٍر َأْو َغـِقَؿةٍ َأْو ، ُيْدِخَؾُف اْلَجـَّةَ 

ـْ أَبِل ُهَرْيَرةَ ) - 411   َقاَل َرُسقُل : َقاَل  ڤ َط
ِ
ـْ َمْؽُؾقٍم ُيْؽَؾُؿ فِل َسبِقؾِ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل  َما ِم

 
ِ
مِ : َوَكْؾُؿفُ َيْدَمك، إَّٓ َجاَء َيْقَم الِْؼقَاَمةِ ، اهَّلل يُح ، الؾَّْقُن لَْقُن الدَّ  .((4)«ِريُح الِْؿْسِؽ َوالرِّ

                                                                                       

 (، ولؿ يخرجف مسؾؿ.3113أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)

 (.1177(، ومسؾؿ يف صحقحف )37أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)

 (.1171(، ومسؾؿ يف صحقحف )3717يف صحقحف ) أخرجف البخاري (3)

 (.1177(، ومسؾؿ يف صحقحف )337أخرجف البخاري يف صحقحف ) (4)
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ـْ َأبِل َأيُّقَب إَْكَصاِريِّ ) - 412   َقاَل َرُسقُل : َقاَل  ڤ َط
ِ
َغْدَوٌة فِل »: ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

  َسبِقؾِ 
ِ
ْؿُس َوَغَربَْت : َأْو َرْوَحةٌ ، اهَّلل ا َصَؾَعْت َطَؾقِْف الشَّ  .َأْخَرَجُف ُمْسِؾٌؿ(، (1)«َخْقٌر ِمؿَّ

ـْ َأَكسِ ) - 413 ـِ َمالٍِؽ  َط   َقاَل َرُسقُل : َقاَل  ڤ ْب
ِ
  َسبِقؾِ  َغْدَوٌة فِل»: ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

ِ
، اهَّلل

ْكَقا َوَما فِقَفا: َأْو َرْوَحةٌ  ـْ الدُّ (، (2)«َخْقٌر ِم  .َأْخَرَجُف اْلُبَخاِريُّ

 .رواه البخاري ومسؾؿ: ويؼال

l: 

 .اهلل لبقان فضؾ الجفاد يف سبقؾ: ٍذِ األحادٓث ساق املصيف 

كؿا يف حديث َأبِل ، اهلل يف الػضؾ باإليؿان باهلل سبقؾوقد قرن الجفاد يف 

  َيا َرُسقَل : ُقْؾُت : َقاَل ، ڤ َذرٍّ 
ِ
 »: َأيُّ اْلَعَؿِؾ َأْفَضُؾ ؟ َقاَل ، اهلل

ِ
َوِجَفاٌد فِل ، إِيَؿاٌن بِاهَّلل

 .(3)«َسبِقِؾفِ 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ﴿: يف فضؾف  اهلل ويؼقل

 .[111: التقبة] ﴾ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿:  اهلل ويؼقل

 .[145: البؼرة] ﴾ٺ

 ڻ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴿: وقال تعالك

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ 

 .[177-171: آل طؿران] ﴾﮳ ﮴ ﮵ ﮶
                                                                                       

 (.1113أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (1)

 (.7471أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)

 (.15(، ومسؾؿ يف صحقحف )3411أخرجف البخاري يف صحقحف ) (3)
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 :ٚنِ َٔ ايؿضا٥ٌ هلرٙ ايػعري٠ ايعع١ُٝ 

ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ﴿:  اهلل حتك قال

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ

﮶  ﮵   ﮴  ﮳  ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ﮲

   ﯁  ﯀  ﮿  ﮾  ﮽  ﮼  ﮻  ﮺  ﮹  ﮸   ﴾﮷ 
 .[131، 137 : التقبة]

أو ، أو كثرة تعب وإرهاق، أو قؾة زاد، فؽؾ ما يؾحؼفؿ يف سػرهؿ مـ تلخر كقم

مع قرهبؿ مـ الؿقت ، أو كؽبة تـؽب مع اغرتاهبؿ طـ أبـائفؿ وأهالقفؿ، شقكة تشاك

 .ذلؽ إجر العظقؿ  اهلل فقمجرهؿ، لؿحبتفؿ لؾشفادة؛ ويلسفؿ مـ البؼاء

 :إلعال٤ نًُت٘ ٚيالصطؿا٤ َٔ خًك٘؛ اهلل اجلٗاد ٚغسع 

ې ﴿: قال تعالك، [157: آل طؿران] ﴾ى ى ائائ﴿: قال تعالك

 .[57: التقبة] ﴾ې ى ى ائائ ەئ ەئ وئ وئۇئ

 :الَتجاٍ ايػسع، شد ع٢ً ذيو االبتال٤ ٚاالختباز 

 ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴿: اهلل تعالك كؿا قال
 .[31: محؿد]

فنذا جاء مقصـ كصر الديـ فنذا ، فؽؿ مـ إكسان يظفر البسالة يف كصرة الديـ

ال  .اهلل فقلجره، اهلل اهلل فقؿتثؾ شرع وكؿ مـ إكسان يقفؼف، بف مـ الخذَّ

اهلل لؾؿجاهديـ يف سبقؾف ما بقـ الدرجتقـ كؿا  ويف الجـة مائة درجة أطدها

وإرض كؿا حديث أبل سعقدبقـ السؿاء 
(1)

. 
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 هق َسَلْلـَا َطْبدَ : وطـ َمْسُروٍق قال
ِ
َيةِ ، ڤبـ مسعقد  اهلل ْٔ گ ﴿: طـ هذه ا

قال َأَما  [171: آل طؿران] ﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ

َؼٌة  إِكَّا قد َسَلْلـَا طـ ذلؽ فؼال َأْرَواُحُفْؿ يف َجْقِف َصْقٍر ُخْضٍر لفا َقـَاِديُؾ ُمَعؾَّ

َؾَع إَِلْقِفْؿ  بِاْلَعْرِش َتْسَرُح مـ اْلَجـَِّة َحْقُث َشاَءْت ُثؿَّ َتْلِوي إلك تِْؾَؽ اْلَؼـَاِديِؾ َفاصَّ

ـُ َكْسَرُح مـ َربُُّفْؿ اصِّاَلَطًة فؼال هؾ َتْشَتُفقَن شقئا ق ٍء َكْشَتِفل َوَكْح
ْ

القا َأيَّ َشل

ـْ ُيْتَرُكقا مـ َأْن  اٍت فؾؿا َرَأْوا َأكَُّفْؿ َل اْلَجـَِّة َحْقُث ِشْئـَا َفَػَعَؾ ذلؽ بِِفْؿ َثاَلَث َمرَّ

ًة ُيْسَلُلقا قالقا يا َربِّ ُكِريُد َأْن َتُردَّ َأْرَواَحـَا يف َأْجَساِدَكا حتك ُكْؼَتَؾ يف َسبِق ؾَِؽ َمرَّ

 .أخرجف مسؾؿ، (1)«فؾؿا َرَأى َأْن لقس لفؿ َحاَجٌة ُتِرُكقا، ُأْخَرى

ڃ چ چ ﴿: يف ققلف  - ولق لؿ يؽـ إٓ أن الشفقد قرن بالـبل

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ 

 .[71: الـساء] ﴾ڈ ژ ژ

 . اهلل وهؾ هـالؽ أفضؾ مـ تؼديؿ الؿفج مـ أجؾ ديـ

ـِ  ـِ  ويف حديث َط   َقاَل َرُسقُل : َقاَل  ڤ َطبَّاسٍ اْب
ِ
ـْ َأيَّاٍم »: ملسو هيلع هللا ىلص - اهلل َما ِم

الُِح  َيَّامِ  فِقَفا َأَحبُّ إَِلك اْلَعَؿُؾ الصَّ ْٕ ـْ َهِذِه ا  ِم
ِ
َيا : َقاُلقا، َيْعـِل َأيَّاَم اْلَعْشرِ . «اهَّلل

  َرُسقَل 
ِ
َٓ اْلِجَفاُد فِل َسبِقؾِ ، اهلل  ؟ َقاَل  َو

ِ
َٓ »: اهلل   اْلِجَفاُد فِل َسبِقؾِ َو

ِ
َّٓ َرُجٌؾ ، اهَّلل إِ

ـْ َذلَِؽ بَِشْلءٍ  َخَرَج   .أخرجف البخاري، (2)«بِـَْػِسِف َوَمالِِف َفَؾْؿ َيْرِجْع ِم

ـْ َطْبدٍ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ققل رسقل: مـفا: اهَّلل بؽرامات ويؽرمفؿ َيُؿقُت َلُف  َما ِم

ُه َأْن َيْرِجَع  ِطـَْد   َخْقٌر َيُسرُّ
ِ
ْكَقااهَّلل ِفقَد ، إَِلك الدُّ َّٓ الشَّ ْكَقا َوَما فِقَفا إِ لَِؿا َيَرى : َوَأنَّ َلُف الدُّ
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َفاَدةِ  ـْ َفْضِؾ الشَّ ًة ُأْخَرى، ِم ْكَقا َفُقْؼَتَؾ َمرَّ ُه َأْن َيْرِجَع إَِلك الدُّ ُف َيُسرُّ مـ حديث ، (1)«َفنِكَّ

 .ڤ بـ مالؽ أكس

َأْن اْبَعْث َمَعـَا »: َفَؼاُلقا ملسو هيلع هللا ىلص إلك الـبلبـ َمالٍِؽ قال جاء َكاٌس  وطـ َأَكسِ 

َْكَصاِر ُيَؼاُل لفؿ  ْٕ ـَ َرُجاًل مـ ا ـََّة َفَبَعَث إَِلْقِفْؿ َسْبِعق ُؿقَكا اْلُؼْرآَن َوالسُّ ًٓ ُيَعؾِّ ِرَجا

ْقِؾ َيَتَعؾَُّؿقَن  اُء فِقِفْؿ َخالِل َحَراٌم يؼرؤون اْلُؼْرآَن َوَيَتَداَرُسقَن بِالؾَّ َوَكاُكقا اْلُؼرَّ

بِالـََّفاِر َيِجقُئقَن بِاْلَؿاِء َفَقَضُعقَكُف يف اْلَؿْسِجِد َوَيْحَتطُِبقَن َفَقبِقُعقَكُف َوَيْشَتُروَن بِِف 

ِة َولِْؾُػَؼَراِء َفَبَعَثُفْؿ الـبل ػَّ َْهِؾ الصُّ
ِ

إَِلْقِفْؿ َفَعَرُضقا لفؿ َفَؼَتُؾقُهْؿ قبؾ  ملسو هيلع هللا ىلص الطََّعاَم ٕ

، الؾفؿ بَؾِّْغ َطـَّا كَبِقَّـَا اكا قد َلِؼقـَاَك َفَرِضقـَا َطـَْؽ َوَرِضقَت َطـَّا َؽاَن َفَؼاُلقاَأْن َيْبُؾُغقا اْلؿَ 

قال َوَأَتك َرُجٌؾ َحَراًما َخاَل َأَكٍس مـ َخْؾِػِف َفَطَعـَُف بُِرْمٍح حتك َأكَْػَذُه فؼال َحَراٌم ُفْزُت 

  فؼال رسقل، َوَربِّ اْلَؽْعبَةِ 
ِ
َْصَحابِِف  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ِ
ُفْؿ قالقإ الؾفؿ  إِنَّ إِْخَقاَكُؽْؿ قد ُقتُِؾقا َوإِكَّ

َا َأكَّا قد لَِؼقـَاكَ  َـّا َكبِقَـّ ْغ َط  .أخرجف مسؾؿ، (2)«َوَرِضقَت َطـَّا، َفَرِضقـَا َطـَْؽ  بَؾِّ

وهذا مثؾ بؾقغ دلقؾ طؾك التحام ، والجـة كؿا تؼدم تحت ضالل السققف

، يؼع ضؾفا إٓ طـد التحام الصػقـ وطؾك شدة الحالٕن السققف ٓ ؛ الصػقـ

 .وربؿا بقـ الرجؾ بقـ الؿقت ضربت سقػ

 :مع مرحب ما يدل طؾك ذلؽ ڤواكظر يف قصة طؾل 

 :َفَؼاَل ، حقث َخَرَج َمْرَحٌب 

ـــل َمْرَحــــُب   َقـــْد َطِؾَؿـــْت َخْقَبـــُر َأكِّ

 

ُب.  ــــرَّ ــــٌؾ ُمَج ــــًلَِح َبَط  َشــــاكِل السِّ

ُب إَِذا اْلُحُروُب    َأْقَبَؾْت َتَؾفَّ
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 :ڤبـ أبل صالب  َفَؼاَل َطِؾلٌّ 

ـــل َحْقــــَدَرة ْتـِل ُأمِّ  َأَكـــا الَّـــِذي َســـؿَّ

 

ــــَرة.  ــــِف اْلَؿـَْظ ــــاٍت َكرِي ــــِث َغاَب  َكَؾْق

ـَْدَرة  اِع َكْقَؾ السَّ  ُأوفِقِفُؿ بِالصَّ

 .َيَدْيفِ ُثؿَّ َكاَن اْلَػْتُح َطَؾك ، َفَضَرَب َرْأَس َمْرَحٍب َفَؼَتَؾفُ : َقاَل 

قُت بِِف َلْؿ َيْشَفْد َمَع َرُسقلِ »: قال ڤوطـ أكس   الَِّذي ُسؿِّ
َ

ل   َطؿِّ
ِ
، «بَْدًرا ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ُل َمْشَفٍد َشِفَدُه َرُسقُل : َقاَل ، َفَشؼَّ َطَؾقْفِ »: َقاَل    َأوَّ
ِ
 ، ُغقِّبُْت َطـْفُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

َ
اهلُل  َوإِْن َأَراكِل

  َمْشَفًدا فِقَؿا بَْعُد َمَع َرُسقلِ 
ِ
َفَفاَب َأْن َيُؼقَل »: َقاَل  ، «اهلُل َما َأْصـَعُ  َلقََراكِل ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

  َفَشِفَد َمَع َرُسقلِ »: َقاَل ، «َغقَْرَها
ِ
ـُ ُمَعاذٍ  َفاْستَْؼبََؾ َسْعدُ : َقاَل ، «َيْقَم ُأُحدٍ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َفَؼاَل ، ْب

؟ َفَؼاَل ، َيا َأبَا َطْؿٍرو: َلُف َأكٌَس  ـَ َفَؼاَتَؾُفْؿ »: َقاَل ، ِة َأِجُدُه ُدوَن ُأُحدٍ َواًها لِِريِح اْلَجـَّ : َأْي

ـِ َضْربٍَة َوَصْعـٍَة َوَرْمقَةٍ »: َقاَل ، «َحتَّك ُقتَِؾ  ـْ بَْق
: َقاَل ، «َفُقِجَد فِل َجَسِدِه بِْضٌع َوَثَؿاكُقَن مِ

بَقِّعُ  - َفَؼاَلْت ُأْختُفُ »  الرُّ
َ

تِل َّٓ بِبَـَاكِفِ َفَؿا َطَرْفُت َأِخل  - بِـُْت الـَّْضرِ  َطؿَّ َوكََزَلْت َهِذِه ، إِ

َيةُ  ْٔ  ﴾ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ﴿: ا
 .أخرجف مسؾؿ، (1)«َفَؽاكُقا ُيَرْوَن َأكََّفا كََزَلْت فِقِف َوفِل َأْصَحابِفِ »: َقاَل ، [33: إحزاب]

ّٓا َٔ أزنإ اإلضالّ   :ٜٚعترب بعض أٌٖ ايعًِ اجلٗاد زن

، فقجعؾف يف الػضؾ بعدها، الخؿسة الؿـصقص طؾقفالؽـ لقس بإركان 

وإكؿا تعقـ طؾك ، ٕكف لؿ يتعقـ طؾك كؾ أحد؛ وإكؿا لؿ يذكر يف أركان اإلسالم

 .إلك غقر ذلؽ، وأيًضا تختؾػ أحؽامف بقـ القجقب وآستحباب، بعضفؿ

  َرُسقَل َأنَّ ُأمَّ َحاِرَثَة َأَتْت : فعـ َأَكسٍ : لؿا ُقبض ڤ بـ الـعؿان وطـ حارثة
ِ
 اهلل

 قد َطؾِْؿَت  وقد َهَؾَؽ َحاِرَثُة يقم بَْدٍر َأَصابَُف َغْرُب َسْفٍؿ فؼالت يا َرُسقَل  ملسو هيلع هللا ىلص
ِ
اهلل
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َّٓ َسْقَف َتَرى ما َأْصـَُع فؼال  َمْققَِع َحاِرَثَة مـ َقْؾبِل َفنِْن كان يف اْلَجـَِّة لؿ َأْبِؽ طؾقف َوإِ

َفا ِجـَاٌن َكثِقَرةٌ ، ِهلَ َهبِْؾِت َأَجـٌَّة َواِحَدٌة »: لفا  .(1)«َوإِكَُّف يف الِْػْرَدْوِس إطؾك، إِكَّ

بـ حارثة يف  وزيد، وطبداهلل ابـ رواحة، بـ أبل صالب ويف بسالة جعػر

ثؿ رأت امرأة وكلهنؿ قد اجتؿعقا يف مؽان حقل ملدبة يشربقن ، غزوة ممتة

بـ  وجعػر، بـ حارثة فخرج إلك الـاس يـعل لفؿ زيًدا، ملسو هيلع هللا ىلص فلخرب الـبل، خؿًرا

وإكؿا ، قتؾقا يف غزوة واحدة ڤ ثالثة قادة، بـ أبل رواحة وطبداهلل، أبل صالب

حقث أخذها بدون إمرة ، ڤ بـ القلقد اهلل الؿسؾؿقـ بعد ذلؽ بخالد سؾؿ

ـُ بَِثالَثِة َكَػٍر »: قال: فالجفاد شلكف طظقؿ، اهلل طؾقف وفتح ُثؿَّ اْكَطَؾْؼـَا فنذا َكْح

بـ َحاِرَثَة َوَجْعَػُر  ذلؽ َزْيدُ : ما َهُمِٓء؟ قال: فؼؾت، َيْشَرُبقَن َخْؿًرا لفؿ َوَيَتَغـَّْقنَ 

 .(2)«قد َكاَلَؽ قد َكاَلَؽ : َفَؼاُلقا، َفِؿْؾُت ِقَبَؾُفؿْ ، وبـ َرَواَحةَ 

ـْ َسْفؾِ »: قْلُ ـِ َسْعدٍ  َط  :«ڤ ْب

 .هق أبق العباس إكصاري

 :«ِرَباطُ »: قْلُ

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة ، هق الؿالزمة لؾؿؽان: الرباط   َأنَّ َرُسقَل ، ڤَط
ِ
: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

َٓ َأُدلُُّؽْؿ َطَؾك َما َيْؿُحق» َرَجاِت ، اهَّللُ بِِف اْلَخَطاَيا َأ َيا ، َبَؾك: َقاُلقا «؟ َوَيْرَفُع بِِف الدَّ

  َرُسقَل 
ِ
، َوَكْثَرُة اْلُخَطا إَِلك اْلَؿَساِجدِ ، اْلَؿَؽاِرهِ إِْسَباُل اْلُقُضقِء َطَؾك »: َقاَل . اهلل

ًَلةِ  ًَلِة َبْعَد الصَّ َباطُ ، َواْكتَِظاُر الصَّ  .أخرجف مسؾؿ، (3)«َفَذلُِؽُؿ الرِّ
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  (515.)، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل ڤأمامة 

 (.341أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (3)
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 :ٚاملسابط أدسٙ ععِٝ 

بؾ إن إدلة تدل طؾك أن أجر الرباط أطظؿ ، سقاًء قتؾ يف الرباط أو مات فقف

وأما ، ٕن الؿؼاتؾة والؿسايػة يؼقم لفا كؾ أحد؛ مـ أجر الؿؼاتؾة والؿسايػة

 .الرباط ٓ يؼقم لف إٓ أصحاب الؿصابرة

وقد رأيـا ذلؽ لؿا كـا يف دماج طـد أن يفجؿ الحقثل كؾ الـاس تتجف إلك 

ولذلؽ  ؛لؽـ طـد البؼاء يف الؿتارس مرابطة ما يبؼك إٓ الـادر مؿـ يحتسب، الؼتال

َّٓ الَِّذي َماَت ُمَرابًِطا فِل َسبِقؾِ ، ُيْختَُؿ َطَؾك َطَؿِؾفِ  ُكؾُّ َمقٍِّت »: ملسو هيلع هللا ىلص قال الـبل   إِ
ِ
ُف ، اهَّلل َفنِكَّ

ـُ  ـْ فِتْـَِة الَْؼْبرِ ، ُيـَْؿك لَُف َطَؿُؾُف إَِلك َيْقِم الِْؼَقاَمِة َوَيْلَم  .ڤطـ سؾؿان ، (1)«ِم

يمتك حتك ٓ ، وكان الرباط يف ثغقر البؾدان الؿسؾؿة مع البؾدان الؽافرة

 .الؿسؾؿقن طـ غرة مـ قبؾ أطدائفؿ

 :«َيْقمٍ »: قْلُ

 .وٓ يؾزم الققم بؾ والؾقؾة أيضا

ٓ يؼبؾ مـ العؿؾ   واهلل، دلقؾ طؾك اإلخالص: «اهَّلل يف سبقؾ»: قْلُ

: اهلل مثؾ ولفذا تجد كثقر مـ إطؿال تؼقد يف سبقؾ، إٓ ما كان خالًصا لقجفف

ْت َقَدَماُه فِل » ـِ اْغَبرَّ   َسبِقؾِ َم
ِ
َمفُ  اهَّلل  .(2)«اهَّللُ َطَؾك الـَّارِ  َحرَّ

ْكَقا َوَما َطَؾْقَفا»: قْلُ ـْ الدُّ  وهذا دلقؾ طؾك طظؿ شلكف: «َخْقٌر ِم

، لقعؾؿ الـاس إن الدكقا وما طؾقفا زائؾ؛ هذا الؿثؾ ملسو هيلع هللا ىلص ويضرب الرسقل

 .والخقرية فقؿا كان مـ ضدها
                                                                                       

 (.1731أخرجف الرتمذي يف ســف ) (1)

 .ڤبـ جرب  الرحؿـ (، مـ حديث أبل طبس طبد3111أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)
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ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ﴿: قال تعالك

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ  ڄڄ ڃ

 [37: الحديد] ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک ک

ْوَحُة َيُروُحَفا اْلَعْبُد »: قْلُ   فِل َسبِقؾِ  َوالرَّ
ِ
 :«اهَّلل

 .بالؿساء: الروحة

 .بالصباح: «َواْلَغْدَوةُ »: قْلُ

ْكَقا َوَما ِفقَفا»: قْلُ ـْ الدُّ  :«َخْقٌر ِم

 . كؿا تؼدم بشرط اإلخالص هلل

ْكَقا َوَما َطَؾْقَفا»: قْلُ ـْ الدُّ  :«َوَمْقِضُع َسْقِط َأَحِدُكْؿ فِل اْلَجـَِّة َخْقٌر ِم

فؿقضعف يف الجـة خقر مـ الدكقا ، هق العصا الذي يضرب هبا الخقؾ: السقط

 .ٓ تبؾك ثقابف وٓ يػـك شبابف، ٕن مـ دخؾ الجـة يـعؿ ٓ يبلس؛ وما طؾقفا

 .وتعظقؿ أخرة وما إلقفا، فقفاتحؼقر الدكقا وما : ّفُٔ

  اهلل فالعؿؾ القسقر مـف طظقؿ طـد، تعظقؿ شلن الجفاد: ويف الحديث

 .وأجره طظقؿ يف أخرة

ـَ »: اهَّللُ )َولُِؿْسِؾؿٍ  اْكتََدَب »: قْلُ ـْ َخَرَج فِل َسبِقِؾفِ «( اهَّللُ  َتَضؿُّ ، اهلل أي كػؾ: «لَِؿ

ٺ ٺ ٺ ٿ ﴿، [133: الـساء] ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴿اهلل  وهذه ضؿاكة مـ

 .وكػل باهلل وكقاًل وكػقاًل ، [17 : الـساء] ﴾ٿ

 .فاهلل تضؿـ لؿـ خرج يف سبقؾف مجاهًدا مخؾًصا

 .«واهَّللُ أطؾُؿ بؿـ يخرج يف سبقؾف»: ويف رواية
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 :ألٕ ايرٜٔ خيسدٕٛ يًذٗاد نجري 

 .مـفؿ الشجاع - 1

 .ومـفؿ مـ يخرج طصبقة لؼقمف - 2

 .اهلل إلطالء كؾؿة ومـفؿ مـ يخرج - 3

  ُسئَِؾ َرُسقُل : َقاَل ، ڤفعـ َأبِل ُمقَسك 
ِ
ُجِؾ ُيَؼاتُِؾ َشَجاَطةً  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ـِ الرَّ ، َط

 ؟ َفَؼاَل َرُسقُل  َأيُّ َذلَِؽ فِل َسبِقؾِ ، َوُيَؼاتُِؾ ِرَياءً ، َوُيَؼاتُِؾ َحِؿقَّةً 
ِ
  اهلل

ِ
ـْ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َم

  َقاَتَؾ لَِتُؽقَن َكِؾَؿةُ 
ِ
  ِهَل اْلُعْؾَقا َفُفَق فِل َسبِقؾِ اهَّلل

ِ
 .(1)«اهَّلل

ولؿ يؽـ لف ، أي خالًصا هلل : «ٓ ُيْخِرُجُف إَّٓ ِجَفاٌد فِل َسبِقِؾل»: قْلُ

 .وٓ لؿـصب، ٓ لغـقؿة، مطؿع دكققي

  آَذَن َرُسقُل »: قال ڤ بـ أمقة فعـ يعؾك
ِ
بِاْلَغْزِو َوَأَكا َشْقٌخ َكبِقٌر َلْقَس  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ا َدَكا ، َفَقَجْدُت َرُجاًل ، َوُأْجِري َلُف َسْفَؿفُ ، لِل َخاِدٌم َفاْلَتَؿْسُت َأِجقًرا َيْؽِػقـِل َفَؾؿَّ

ِحقُؾ َأَتاكِل ْفَؿانِ : َفَؼاَل ، الرَّ اَن َوَما َيْبُؾُغ َسْفِؿل؟ َفَسؿِّ لِل َشْقًئا كَ ، َما َأْدِري َما السُّ

ـْ  ْفُؿ َأْو َلْؿ َيُؽ ْقُت َلُف َثاَلَثَة َدَكاكِقرَ ، السَّ ا َحَضَرْت َغـِقَؿُتُف َأَرْدُت َأْن ُأْجِرَي ، َفَسؿَّ َفَؾؿَّ

َكاكِقرَ ، َلُف َسْفَؿفُ   ، َفَذَكْرُت الدَّ
َّ

َما َأِجُد َلُف »: َفَؼاَل ، َفَذَكْرُت َلُف َأْمَرهُ ، ملسو هيلع هللا ىلصَفِجْئُت الـَّبِل

كفِل َغْزَوتِِف  َّٓ َدَكاكِقَرُه الَّتِل َسؿَّ ِخَرِة إِ ْٔ ْكَقا َوا  .أخرجف أبق داود، (2)«َهِذِه فِل الدُّ

أي ٓ يخرجف لؾجفاد إٓ اإليؿان باهلل وفقف فضقؾة : «َوإِيَؿاٌن بِل»: قْلُ

وٕن اإليؿان ؛ ففق الحامؾة طؾك اإلخالص وطؾك كؾ فالح  اإليؿان باهلل

 .وهق أفضؾ إطؿال، صالح الدكقا وأخرة وبف، هق أصؾ كؾ طؿؾ  باهلل

                                                                                       

 (.1175(، ومسؾؿ يف صحقحف )133البخاري يف صحقحف )أخرجف  (1)

  (1377.)(، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل 3437أخرجف أبق داود ) (2)
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أي وٓ يخرجف مع اإليؿان باهلل إٓ تصديؼ خرب : «َوَتْصِديٌؼ بُِرُسِؾل»: قْلُ

 .بالدطقة إلك الجفاد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل

ـٌ »: قْلُ  :«َفُفَق َطِؾّل َضاِم

 .ٓ يخؾػ الؿقعاد اهلل واهلل  أي لف ضؿاكة طـد

 .أي إذا استشفد يف تؾؽ الغزوة: «اْلَجـَّةَ َأْن ُأْدِخَؾُف »: قْلُ

 .وهذه ضؿاكة أخرى: «َأْو ُأْرِجَعُف إَلك َمْسَؽـِِف الَِّذي َخَرَج ِمـْفُ »: قْلُ

ـْ َأْجٍر َأْو َغـِقَؿةٍ »: قْلُ  .أي مع أجر خالص أو غـقؿة وأجر: «َكاِئًًل َما َكاَل ِم

  َطْبدِ  وقد جاء مـ حديث
ِ
ـِ َطْؿٍرو  اهلل   َقاَل َرُسقُل : َقاَل ، ڤْب

ِ
َما »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـْ َغاِزَيةٍ  ٍة َتْغُزو َفَتْغـَؿُ ، ِم ُؾقا ُثُؾَثْل ُأُجقِرِهؿْ ، َأْو َسرِيَّ َّٓ َكاُكقا َقْد َتَعجَّ َوَما ، َوَتْسَؾُؿ إِ

ـْ َغاِزَيةٍ  ٍة ُتْخِػُؼ ، ِم َّٓ َتؿَّ ُأُجقُرُهؿْ ، َأْو َسرِيَّ  .أخرجف مسؾؿ، (1)«َوُتَصاُب إِ

، وتؽػقر السقئات، هق الثقاب طؾك العؿؾ الصالح مـ حسـات: وإجر

أطظؿ  اهلل مـ والؿجاهدون يف سبقؾ، [17 : الزمر] ﴾ىث يث حج مج جح مح﴿

 .الصابريـ

ثؿ ، وكان محرم طؾك مـ قبؾـا، هل الؿال الذي يغـؿ مـ الؽافريـ: والغـقؿة

ِرْزِقل َتْحَت ضِؾِّ َوُجِعَؾ »: ملسو هيلع هللا ىلص رحؿة هبؿ قال الـبل؛ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ٕمة محؿد أباحف

 .أحؽام الغـقؿة اهلل وسقليت إن شاء، «ُرْمِحل

 أم الغـقؿة؟، أم الزراطة، التجارة: واختؾػ العؾؿاء أيفا أفضؾ يف الرزق

، ملسو هيلع هللا ىلص اختاره لؿحؿد  اهلل ٕن؛ والصحقح أن الغـقؿة أفضؾ أكقاع الرزق

ْت لَِل اْلَغـَائِؿُ »: ملسو هيلع هللا ىلص قال  .«َوُأِحؾَّ
                                                                                       

 (.1177أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (1)
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  َمَثُؾ الُْؿَجاِهِد فِل َسبِقؾِ »: )ولؿسؾؿ: قْلُ
ِ
ويف ، أي مثؾف يف الدكقا: «(اهَّلل

 .تحصقؾ إجر

ـْ ُيَجاِهُد فِل َسبِقِؾفِ »: قْلُ  .أي الؿخؾص مـفؿ: «- َواهَّللُ َأْطَؾُؿ ِبَؿ

ائِِؿ اْلَؼاِئؿِ »: قْلُ  .أي الصائؿ الذي ٓ يػطر: «َكَؿَثِؾ الصَّ

َثفُ  ڤكؿا جاء يف حديث أبل ُهَرْيَرَة    َجاَء َرُجٌؾ إَِلك َرُسقلِ : َقاَل ، َحدَّ
ِ
، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

َهْؾ َتْستَطِقُع إَِذا َخَرَج »: َقاَل  «َٓ َأِجُدهُ »: ُدلَّـِل َطَؾك َطَؿٍؾ َيْعِدُل الِجَفاَد؟ َقاَل : َفَؼاَل 

ـْ َيْسَتطِقُع : َقاَل ، «ُتْػطَِر؟َوَتُصقَم َوَٓ ، الُؿَجاِهُد َأْن َتْدُخَؾ َمْسِجَدَك َفتَُؼقَم َوَٓ َتْػتُرَ  َوَم

ّـُ فِل صَِقلِفِ »: َقاَل َأبُق ُهَرْيَرةَ ، َذلَِؽ؟  .(1)«َفقُْؽتَُب لَُف َحَسـَاٍت ، إِنَّ َفَرَس الُؿَجاِهِد لَقَْسَت

 .اهلل ٓ مثؾ لف أن الجفاد يف سبقؾ: والشاهد

ًٓ إٓ أن الؿجاهد أفضؾ ، ويف الحديث فضقؾة الصقام وفضقؾة الؼقام حا

ک ک گ گ گ گ ﴿: مـفؿ حقث يمجر يف جؿقع شلكف قال تعالك

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

﮴   ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ﮲ ﮳

 .[131، 137 : التقبة] ﴾﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽

َؾ »: قْلُ  :«اهَّللُ لِْؾُؿَجاِهِد فِل َسبِقِؾفِ  َوَتَقكَّ

 .جفادهاهلل لؾؿجاهد يف سبقؾف الؿخؾص يف  أي ضؿـ

اُه َأْن ُيْدِخَؾُف اْلَجـَّةَ »: قْلُ  :«بَِلْن َيَتَقفَّ

 .شفقًدا معزًزا مؽرًما

 :«َأْو َيْرِجَعُف َسالًِؿا َمَع َأْجرٍ َأْو َغـِقَؿةٍ »: قْلُ
                                                                                       

 (.1171(، ومسؾؿ يف صحقحف )3714أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)



             

 495 اجلهاد كتاب
 

 .كؿا تؼدم وأو بؿعـك القاو

ـْ َمْؽُؾقٍم ُيْؽَؾُؿ فِل َسبِقؾِ »: قْلُ   َما ِم
ِ
 :«اهَّلل

، وهق مخؾص يف جرحف،  اهلل سبقؾأي ما مـ صاحب جرح يجرح يف 

 .حتك وإن لؿ يؿت

، أي يليت يف الؼقامة وجرحف يثغب: «َوَكْؾُؿُف َيْدَمك، إَّٓ َجاَء َيْقَم اْلِؼَقاَمةِ »: قْلُ

 .ومسًؽا يف الريح والباصـ، دًما يف الظاهر

مِ »: قْلُ ْقُن َلْقُن الدَّ يُح ِريُح اْلِؿْسِؽ ، الؾَّ  :«َوالرِّ

ـ جرح يف سبقؾ، طظقؿة يتؿقز هبا الشفقدوهذه كرامة   .وهق مخؾص يف قتالف، اهلل وم

ـْ ُجرَِح ِجَراَحًة فِل َسبِقؾِ »: أخرب أن ملسو هيلع هللا ىلص أن الـبل: وقد جاء اهَّلل ُختَِؿ َلُف  َم

َفَداءِ   .أخرجف أحؿد، (1)«بَِخاَتِؿ الشُّ

 .اهلل فضؾ الجراحة والؼتال يف سبقؾ: ّفُٔ

ـْ َأبِل َأيُّقَب »: قْلُ  :«ڤ إَْكَصاِريِّ َط

 بقتف ملسو هيلع هللا ىلص كزل الـبل، ملسو هيلع هللا ىلص مـ أخقال الـبل ڤ بـ زيد إكصاري وهق خالد

 .حقـ هاجر إلك الؿديـة وسؽـ فقف

وأمرهؿ أن ، واستشفد يف غزوة الؼسطـطقـقة، وقد تؼدم شلء مـ سقرتف

 .يدفـقه إلك أقرب شلء إلك وجاه العدو

                                                                                       

(: وهذا سـد ضعقػ، 5114يف الضعقػة ) (، وقال اإلمام إلباين 37473أخرجف أحؿد ) (1)

بـ دريؽ وأبل الدرداء، فؼد جزم الؿزي والحافظ بلن ابـ دريؽ لؿ  رجالف ثؼات؛ إٓ أكف مـؼطع بقـ خالد

(، وبإحرى أن يدرك أبا الدرداء الذي تقيف قبقؾ وفاة طثؿان التل 73يدرك ابـ طؿر؛ مع أكف تقيف سـة )

هذا مـؼطع ضعقػ. ثؿ قال: واطؾؿ أن بعض هذه الجؿؾ الؿذكقرة (، فالحديث مـ أجؾ 34كاكت سـة )

 يف الحديث صحت يف أحاديث متػرقة.
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  َغْدَوٌة فِل َسبِقؾِ »: قْلُ
ِ
 :«َرْوَحةٌ َأْو ، اهَّلل

 .بالػتح مـ أول الـفار إلك الزوال: الغدوة

 .سقر الؾقؾ: الدلجة كؿا أن، السقر بعد الزوال: والروحة

ْؿُس َوَغَرَبْت »: قْلُ ا َصَؾَعْت َطَؾْقِف الشَّ  :«َخْقٌر ِمؿَّ

وأجر الغدوة ، ٕن ما صؾعت طؾقف الشؿس وغربت مـ متاع الدكقا زائؾ

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ﴿مدخر لصاحبف يف   اهلل والروحة يف سبقؾ

حئ مئ ىئ يئ جب حب خب ﴿، [11-11: الشعراء] ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ

 .[77: مريؿ] ﴾مب

 .والحؿد هلل رب العالؿقـ، أن يختؿ لـا بالحسـك  اهلل وكسلل
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  َٔ قتٌ قتٝاّل»: رحدٜح

 د«ي٘ عًٝ٘ ب١ٓٝ فً٘ ضًب٘

 

ـْ َأبِل َقَتاَدَة إَْكَصاِريِّ  - 414 إَلك  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل َخَرْجـَا َمَع َرُسقل»: َقاَل  ڤ )َط

ـٍ  ةً  - ُحـَْق   َفَؼاَل َرُسقُل  - َوَذَكَر ِقصَّ
ِ
ـْ َقَتَؾ َقتِقًًل َلُف َطَؾْقِف َبقِّـٌَة َفَؾُف َسَؾُبفُ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل « َم

 .((1)َقاَلَفا َثًلًثا

l: 

 .ايػ١ُٝٓ ٚايطًب ضام املصٓـ احلدٜح يبٝإ حهِ

ـْ َأبِل َقَتاَدَة »: قْلُ  :«ڤ إَْكَصاِريِّ َط

 - وكان مـ شجعان الصحابة، ڤ بـ ربعل إكصاري هق الحارث

 .«اهَّللُ بَِؿا َحِػظَْت بِِف َكبِقَّفُ  َحِػَظَؽ »: بؼقلف ملسو هيلع هللا ىلص وقد دطا لف الـبل، - اهلل طؾقفؿ رضقان

ـٍ  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل َخَرْجـَا َمَع َرُسقل»: قْلُ  :«- إَلك ُحـَْق

السـة الثامـة مـ الفجرة بعد فتح مؽة وقد أي غزوة حـقـ وكاكت يف أواخر 

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہہ ہ ﴿: شلهنا يف الؼرآن اهلل  ذكر

﮲  ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

﯀  ﮿   ﮾  ﮽  ﮼  ﮻  ﮺  ﮹  ﮸ ﮷  ﮵  ﮶ ﮴  ﮳

          .[37-34: التقبة] ﴾﯁ 
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 »: قال ڤبـ طازب  وطـ الرباء
ِ
  َما َولَّك َرُسقُل ، َواهلل

ِ
َوَلؽِـَُّف َخَرَج  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ًرا َلْقَس بِِسالٍَح ، ُشبَّاُن َأْصَحابِفِ  اُؤُهْؿ ُحسَّ ، َجْؿَع َهَقاِزنَ ، َفَلَتْقا َقْقًما ُرَماةً ، َوَأِخػَّ

، َفَرَشُؼقُهْؿ َرْشًؼا َما َيَؽاُدوَن ُيْخطُِئقنَ ، َما َيَؽاُد َيْسُؼُط َلُفْؿ َسْفؿٌ ، َوَبـِل َكْصرٍ 

 
ِّ

ِف َأُبق ُسْػَقانَ ، َوُهَق َطَؾك َبْغَؾتِِف الَبْقَضاءِ  ملسو هيلع هللا ىلصَفَلْقَبُؾقا ُهـَالَِؽ إَِلك الـَّبِل ـُ َطؿِّ ـُ  َواْب ْب

ـِ َطْبدِ  الَحاِرِث  ، َأَكا الـَّبِلُّ َٓ َكِذْب »: ُثؿَّ َقاَل ، َفـََزَل َواْسَتـَْصرَ ، الُؿطَّؾِِب َيُؼقُد بِفِ  ْب

ـُ َطْبدِ   .متػؼ طؾقف، (1)«ُثؿَّ َصػَّ َأْصَحاَبفُ ، «ِؾْب الُؿطَّ  َأَكا اْب

  َشِفْدُت َمَع َرُسقلِ »: قال ڤالؿطؾب  بـ طبد وطـ العباس
ِ
َيْقَم  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـٍ  ـُ اْلَحاِرِث  َفَؾِزْمُت َأَكا َوَأبُق ُسْػَقانَ ، ُحـَْق ـِ َطْبدِ  ْب   اْلُؿطَّؾِِب َرُسقَل  ْب
ِ
َفَؾْؿ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

  َوَرُسقُل ، كَُػاِرْقفُ 
ِ
  َطَؾك بَْغَؾٍة َلُف بَْقَضاَء َأْهَداَها َلُف َفْرَوةُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ُّ
ـُ ُكَػاَثَة اْلُجَذامِل ا ، ْب َفَؾؿَّ

ـَ  اُر َولَّك اْلُؿْسؾُِؿقَن ُمْدبِِري   َفَطِػَؼ َرُسقُل ، اْلَتَؼك اْلُؿْسؾُِؿقَن َواْلُؽػَّ
ِ
َيْرُكُض  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ارِ    ا آِخٌذ بِؾَِجاِم بَْغَؾِة َرُسقلِ َوَأكَ : َقاَل َطبَّاٌس ، بَْغَؾتَُف قَِبَؾ اْلُؽػَّ
ِ
َٓ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َفا إَِراَدَة َأْن  َأُكػُّ

  َوَأُبق ُسْػقَاَن آِخٌذ بِِرَكاِب َرُسقلِ ، ُتْسِرعَ 
ِ
  َفَؼاَل َرُسقُل ، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ِ
، َأْي َطبَّاُس »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ُؿَرةِ  ـَ : َفُؼْؾُت بَِلْطَؾك َصْقتِل، َوَكاَن َرُجاًل َصقِّتًا: َفَؼاَل َطبَّاٌس ، «َكاِد َأْصَحاَب السَّ َأْي

ُؿَرِة؟ َقاَل   : َأْصَحاُب السَّ
ِ
ـَ َسِؿُعقا َصْقتِل َطْطَػُة اْلبََؼِر َطَؾك ، َفَقاهلل َلَؽَلنَّ َطْطَػتَُفْؿ ِحق

ِدَها َٓ ارَ : َقاَل ، َيا َلبَّْقَؽ ، َيا َلبَّْقَؽ : َفَؼاُلقا، َأْو ْطَقُة فِل ، َفاْقتََتُؾقا َواْلُؽػَّ َْكَصاِر َوالدَّ ْٕ ا

َْكَصارِ : َيُؼقُلقنَ  ْٕ َْكَصارِ ، َيا َمْعَشَر ا ْٕ ْطَقُة َطَؾك: َقاَل ، َيا َمْعَشَر ا بَـِل  ُثؿَّ ُقِصَرِت الدَّ

ـِ اْلَخْزَرِج  اْلَحاِرِث  ـِ اْلَخْزَرِج  بَـِل اْلَحاِرِث  َيا: َفَؼاُلقا، ْب ـِ  بَـِل اْلَحاِرِث  َيا، ْب ْب

  َرُسقُل َفـََظَر ، اْلَخْزَرِج 
ِ
َفَؼاَل ، َوُهَق َطَؾك بَْغَؾتِِف َكاْلُؿَتَطاِوِل َطَؾقَْفا إَِلك قِتَالِِفؿْ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

  َرُسقُل 
ِ
ـَ َحِؿَل اْلَقصِقُس » ملسو هيلع هللا ىلصاهلل   ُثؿَّ َأَخَذ َرُسقُل : َقاَل  «َهَذا ِحق

ِ
َحَصَقاٍت  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل
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ارِ  َـّ ُوُجقَه اْلُؽػَّ دٍ اْكَفَزُمقا »: ُثؿَّ َقاَل ، َفَرَمك بِِف َفَذَهْبُت َأْكُظُر َفنَِذا : َقاَل  «َوَربِّ ُمَحؿَّ

 : َقاَل ، اْلِؼتَاُل َطَؾك َهقْئَتِِف فِقَؿا َأَرى
ِ
َّٓ َأْن َرَماُهْؿ بَِحَصقَاتِِف َفَؿا ِزْلُت َأَرى ، َفَقاهلل َما ُهَق إِ

ُهْؿ َكؾِقاًل   .أخرجف مسؾؿ، (1)«َوَأْمَرُهْؿ ُمْدبًِرا، َحدَّ

 .حـقـ يف غـؿقا ما مثؾ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل مع الغـائؿ مـ معركة يف الؿسؾؿقن يغـؿ ولؿ

( 3131) أهؾ ثؼقػ وهقازن بقـ الذراري وبقـ الؿال ويف البخاري ملسو هيلع هللا ىلص وخقر

  َأنَّ َرُسقَل »، بـ َمْخَرَمَة َأْخَبَراهُ  طـ اْلِؿْسَقرَ 
ِ
قام حقـ َجاَءُه َوْفُد َهَقاِزَن  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـَ َفَسَلُلقُه َأْن    َيُردَّ إَِلْقِفْؿ َأْمَقاَلُفْؿ َوَسْبَقُفْؿ فؼال لفؿ رسقلُمْسؾِِؿق
ِ
َأَحبُّ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ا اْلَؿاَل وقد كـت   َوإِمَّ
َ

ْبل ا السَّ ـِ إِمَّ الحديث إلل َأْصَدُقُف َفاْخَتاُروا إِْحَدى الطَّائَِػَتْق

  اْسَتْلَكْقُت بِِفْؿ وقد كان رسقل
ِ
ْقَؾًة حقـ َقَػَؾ مـ اْكَتَظَرُهْؿ بِْضَع َطْشَرَة لَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـَ لفؿ َأنَّ َرُسقَل    الطَّائِِػ فؾؿا َتَبقَّ
ِ
ـِ قالقا  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َغْقُر َرادٍّ إَِلْقِفْؿ إٓ إِْحَدى الطَّائَِػَتْق

  َفنِكَّا َكْخَتاُر َسْبَقـَا َفَؼاَم رسقل
ِ
ـَ َفَلْثـَك طؾك ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  بَِؿا هق َأْهُؾُف ُثؿَّ  يف اْلُؿْسؾِِؿق

ِ
اهلل

ـَ َوإِكِّل قد رأيت َأْن َأُردَّ إَِلْقِفْؿ قال  ِء قد جاؤوكا َتاِئبِق َٓ ا َبْعُد فنن إِْخَقاَكُؽْؿ َهُم َأمَّ

ـْ َأَحبَّ مِـُْؽْؿ َأْن َيُؽقَن طؾك  ـْ َأَحبَّ مِـُْؽْؿ َأْن ُيَطقَِّب بَِذلَِؽ َفْؾَقْػَعْؾ َوَم َسْبَقُفْؿ َفَؿ

اُه مـ َأوَّ  اهلل َطَؾْقـَا َفْؾَقْػَعْؾ فؼال الـاس قد َصقَّْبـَا ذلؽ  ِل ما ُيِػلءُ َحظِِّف حتك ُكْعطَِقُف إِيَّ

  لَِرُسقلِ 
ِ
  لفؿ فؼال رسقل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ِ
ـْ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َٓ َكْدِري مـ َأِذَن مِـُْؽْؿ يف ذلؽ مِؿَّ إِكَّا 

ؾََّؿُفْؿ ُطَرَفاُؤُهْؿ لؿ َيْلَذْن َفاْرِجُعقا حتك يرفع إَِلْقـَا ُطَرَفاُؤُكْؿ َأْمَرُكْؿ َفَرَجَع الـاس َفؽَ 

  ُثؿَّ َرَجُعقا إلك رسقل
ِ
 .«َفَلْخَبُروُه َأكَُّفْؿ قد َصقَُّبقا َوَأِذُكقا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

وأططك الؿملػة قؾقهبؿ حتك لربؿا أططك ، غـائؿ حـقـ ملسو هيلع هللا ىلص ثؿ قسؿ الـبل

  َأْطَطك َرُسقُل »: قال ڤبـ خديج  وطـ رافع، الرجؾ الغـؿ بقـ الجبؾقـ
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل
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ـَ َحْرٍب  ُسْػَقانَ َأَبا  ـَ ُأَمقَّةَ  َوَصْػَقانَ ، ْب ـٍ  َوُطَقْقـَةَ ، ْب ـَ ِحْص َْقَرعَ ، ْب ْٕ ـَ َحابِسٍ  َوا ، ْب

بِؾِ  ـَ اإْلِ
ـَ مِْرَداٍس ُدوَن َذلَِؽ  َوَأْطَطك َطبَّاَس ، ُكؾَّ إِْكَساٍن مِـُْفْؿ مِاَئًة مِ َفَؼاَل ، «ْب

ـُ مِْرَداسٍ  َطبَّاُس   :ْب

ــــــدِ َأَتْجَعـــــُؾ َكْفبِـــــل   َوَكْفـــــَب اْلُعَبْق

 

ــــــــــَرعِ   َْقـ ْٕ ـَ ُطَقْقـــــــــــــــََة َوا ـــــــــْق  َب

ــــــابٌِس   َٓ َحـ ــــــْدٌر َو ـــــاَن َب ـــــا َك  َفَؿ

 

ــــعِ   ــــل اْلَؿْجَؿ ــــْرَداَس فِ ــــاِن ِم  َيُػقَق

ـــــا  ـــــرٍِئ ِمـُْفَؿ ـــــُت ُدوَن اْم ـــــا ُكـْ  َوَم

 

ـــــعِ   َٓ ُيْرَف ـــــْقَم  ـــــِض اْلَق ـْ َتْخِػ  َوَمـــــ

  َفَلَتؿَّ َلُف َرُسقُل »: َقاَل  
ِ
 .أخرجف مسؾؿ، (1)«مِاَئةً  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

 .أي شفادة ودلقؾ: «لف طؾقف بقـف»: قْلُ

 أم أكفا مـ الؽؿال؟، هؾ البقـة تشترط يف هذا الحال

فؿـ ثبت أكف قتؾ فالن ولؿ يختؾػ يف ، وإكؿا هل مـ باب التلكقد، ٓ تشرتط

فقؽقن إٓ إذا اختؾػقا ، فنكف يلخذ السؾب بحؽؿ الشرع، ذلؽ ٓ يحتاج إلك بقـف

كؿا حصؾ يف قصة أبل قتادة لؿا أراد ذلؽ الرجؾ ، حؽؿفا كحؽؿ بؼقة الدطاوى

ـْ َقَتَؾ َقتِقًًل َلُف َطَؾْقِف َبقِّـَةٌ »: أن يلخذ سؾبف  .«َم

 .أكرم العرب حاتؿ الطائل: وأتعجب حقـ يؼقل الـاس

فلكرم الربية ، ثؿ لؿ يؽـ هبذا الؿستقى، حاتؿ الطائل كان كرمف رياء وسؿعة

حتك لؼد سئؾ إزاره الذي ، ما سئؾ شقًئا فؼال ٓ ملسو هيلع هللا ىلص زكك البشرية هق محؿدوأ

 .يف البخاري ڤ كؿا يف حديث سفؾ ابـ سعد، طؾقف فلططاه مـ سللف

 :ٚيف احلدٜح قص١ 

ـْ    َخَرْجـَا َمَع َرُسقلِ »: َقاَل ، ڤ َأبِل َقَتاَدةَ  فَع
ِ
ـٍ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ا اْلَتَؼْقـَا ، َطاَم ُحـَْق َفَؾؿَّ
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ـَ َكاَكْت  ـَ ، َجْقَلةٌ  لِْؾُؿْسؾِِؿق ـَ اْلُؿْسؾِِؿق
ـَ َطاَل َرُجاًل مِ ـَ اْلُؿْشِرِكق

، َفَرَأْيُت َرُجاًل مِ

ـْ َوَرائِفِ 
ْقِػ َطَؾك، َفاْسَتَدْرُت َحتَّك َأَتْقُتُف مِ َفَلْقَبَؾ ، َحْبِؾ َطاتِِؼفِ  َحتَّك َضَرْبُتُف بِالسَّ

ًة َوَجْدُت مِـَْفا ـِل َضؿَّ  َفَضؿَّ
َّ

، ُثؿَّ َأْدَرَكُف اْلَؿْقُت َفَلْرَسَؾـِل، ِريَح اْلَؿْقِت  َطَؾل

ـَ اْلَخطَّاِب َفُؼْؾُت  َفَؾِحْؼُت ُطَؿرَ    َأْمرُ : َما َباُل الـَّاِس ؟ َقاَل : ْب
ِ
ُثؿَّ إِنَّ الـَّاَس . اهلل

 
ُّ

ـْ َقَتَؾ َقتِقًًل َلُف َطَؾْقِف َبقِّـَةٌ »: َفَؼاَل  ملسو هيلع هللا ىلص َرَجُعقا َوَجَؾَس الـَّبِل َفُؼْؿُت . «َسَؾُبفُ  َفَؾفُ  َم

ـْ َيْشَفُد لِل ؟ ُثؿَّ َجَؾْسُت : َفُؼْؾُت  ـْ َقَتَؾ َقتِقًًل َلُف َطَؾْقِف َبقِّـَةٌ »: ُثؿَّ َقاَل ، َم . «َفَؾُف َسَؾُبفُ  َم

ـْ َيْشَفُد لِل ؟ ُثؿَّ َجَؾْسُت : َفُؼْؿُت َفُؼْؾُت   َفُؼْؿُت َفَؼاَل ، ُثؿَّ َقاَل الثَّالَِثَة مِْثَؾفُ ، َم

  َرُسقُل 
ِ
ةَ   «َما َلَؽ َيا َأَبا َقَتاَدةَ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل : َفَؼاَل َرُجٌؾ ، ؟ َفاْقَتَصْصُت َطَؾْقِف اْلِؼصَّ

  َصَدَق َيا َرُسقَل 
ِ
يُؼ . َفَلْرِضِف َطـِّل، َوَسَؾُبُف ِطـِْدي، اهلل دِّ َٓ : ڤ َفَؼاَل َأُبق َبْؽٍر الصِّ

  َها
ِ
ـْ ُأْسدِ إَِذْن َيْعِؿُد إَِلك َأَسٍد  اهلل

ـِ  مِ  ُيَؼاتُِؾ َط
ِ
 َوَرُسقلِفِ  اهلل

ِ
. ُيْعطِقَؽ َسَؾَبفُ ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 
ُّ

ْرَع َفاْبَتْعُت بِفِ ، َفَلْطَطاهُ . «َصَدَق »: ملسو هيلع هللا ىلص َفَؼاَل الـَّبِل ، َبـِل َسؾَِؿةَ  فِل َمْخَرًفا َفبِْعُت الدِّ

ُل َمالٍ  َوَّ َٕ ْؾُتفُ  َفنِكَُّف  ْساَلمِ  َتَلثَّ  .البخاري ومسؾؿ أخرجف، (1)«فِل اإْلِ

بؾ  ،وٓ مدخؾ لفا يف الغـقؿة، ومركقب الؽافر، وسالح، هق ثقب: والسؾب

 .هق لؿـ قتؾف

 وهؾ يشترط إذن اإلمام؟

 :اختًـ ايعًُا٤ يف ذيو 

مـ ، إلك أن الحؽؿ طام يف كؾ قتقؾ: ومـفؿ أحؿد والشافعل، فذهب جؿفقرهؿ

 .فؾف سؾبف أذن اإلمام أو لؿ يلذن، الؽػاريف أرض معركة مع ، قتؾ قتقال إلك يقم الؼقامة

 .وذهب مالؽ وأبق حـقػة إلك اشرتاط إذن اإلمام
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ذان اشرتاط طدم يظفر والذي  .أطؾؿ واهلل ،لْلمر الؿتضؿـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل لخرب ٕا

ـْ َطْقِف  ـِ َمالٍِؽ  ويف صحقح مسؾؿ َط ـْ ِحْؿَقَر َرُجاًل : َقاَل ، ڤْب
َقَتَؾ َرُجٌؾ مِ

ـَ 
ـُ اْلَقلِقدِ  َفَؿـََعُف َخالِدُ ، َفَلَراَد َسَؾَبفُ ، اْلَعُدوِّ مِ َفَلَتك ، َوَكاَن َوالًِقا َطَؾْقِفؿْ ، ْب

  َرُسقَل 
ِ
ـُ َمالٍِؽ  َطْقُف  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َما َمـََعَؽ َأْن ُتْعطَِقُف »: َفَؼاَل لَِخالِدٍ ، َفَلْخَبَرهُ ، ْب

  اْسَتْؽَثْرُتُف َيا َرُسقَل : َقاَل  «َسَؾَبُف؟
ِ
َفَجرَّ ، َفَؿرَّ َخالٌِد بَِعْقٍف ، «اْدَفْعُف إَِلْقفِ »: َقاَل ، اهلل

ـْ َرُسقلِ : ُثؿَّ َقاَل ، بِِرَدائِفِ 
  َهْؾ َأْكَجْزُت َلَؽ َما َذَكْرُت َلَؽ مِ

ِ
َفَسِؿَعُف ، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

  َرُسقُل 
ِ
َهْؾ َأْكتُْؿ ، َٓ ُتْعطِِف َيا َخالُِد ، َٓ ُتْعطِِف َيا َخالُِد »: َفَؼاَل ، َفاْسُتْغِضَب  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

َؿا َمَثُؾُؽْؿ َوَمَثُؾُفْؿ َكَؿَثِؾ َرُجٍؾ اْسُتْرِطَل إِبًًِل  ، َأْو َغـًَؿا، َتاِرُكقَن لِل ُأَمَرائِل؟ إِكَّ

ـَ َسْؼَقَفا، َفَرَطاَها َوَتَرَكْت ، َفَشَرَطْت فِقِف َفَشرَِبْت َصْػَقهُ ، َفَلْوَرَدَها َحْقًضا، ُثؿَّ َتَحقَّ

 .(1)«َوَكْدُرُه َطَؾْقِفؿْ ، َلُؽؿْ  َفَصْػُقهُ ، َكْدَرهُ 

 :ٚاختًؿٛا يف ختُٝظ ايطًب 

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ورسقلف وقد حؽؿ، وإكؿا هق كػؾ زائد، والذي يظفر أكف ٓ يخؿس

 .[1: إكػال] ﴾ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پپ﴿: اهلل  يؼقل، أكف لؾؼاتؾ

وكػؾ  وقد قتؾ معاذ ومعقذ ابـك طؿر ابـ طػراء أبك جفؾ: فالـػؾ يؽقن لؾؼاتؾ

 .معاًذا ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

 :قال الـقوي 

ِحقُح مِـُْفَؿا طـد » ِن الصَّ َٓ  فِقِف َقْق
ِّ

افِِعل َؾِب َولِؾشَّ َواْخَتَؾُػقا فِل َتْخِؿقِس السَّ

أصحابف ٓ يخؿس وهق ضاهر إحاديث وبف قال أحؿد وبـ جرير وبـ اْلُؿـِْذِر 

ُس َوُهَق َقْقٌل َضِعقٌػ   ُيَخؿَّ
ُّ

َْوَزاِطل ْٕ  َوآَخُروَن َوَقاَل َمْؽُحقٌل َوَمالٌِؽ َوا
ِّ

افِِعل لِؾشَّ
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ـُ الخطاب َوَقاَل ُطَؿرُ  ـْ َمالٍِؽ  ڤ ْب ُس إَِذا َكُثَر َوَط واسحاق وبـ َراَهَقْيِف ُيَخؿَّ

َّٓ َفاَل  َسُف َوإِ َماَم بِاْلِخَقاِر إِْن َشاَء َخؿَّ  هـا. «ِرَواَيٌة اْخَتاَرَها إِْسَؿاِطقُؾ اْلَؼاِضل َأنَّ اإْلِ

 :ايهؿازؾٝتعًل مبا حيصٌ َٔ احلسب َع  

 .الـػؾ - 3   .الػلء - 2  .الغـقؿة - 1

، أربعة أقسام تؽقن يف الؿؼاتؾقـ، فنهنا تؼسؿ خؿسة أقسام: أما الغـقؿة

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴿:  اهلل والخؿس يؽقن كؿا قال

 .[51: إكػال] ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

، وسفؿان لػرسف، سفؿ لف: لؾػارس ثالثة أسفؿ: وتؼسؿ بقـ الؿؼاتؾقـ

 .يف الغـقؿة مدخؾ، والعبقد، وإصػال، ولقس لؾـساء، ولؾراجؾ سفؿ

طؿقر  ملسو هيلع هللا ىلص وقد كاولف الـبل، )أي يعطقن مـ غرث الؿتاع(: وإكؿا يرضخ لفؿ

ٕن كؾ ، وٓ بسفؿقـ، فقعطقن أشقاء غقر مؼدرة بسفؿ، مقلك أبل الؾحؿ سقػا

 .وإما لؾتقسعة طؾقف، مـ اشرتك بالحرب يعطك إما لتللػف

 .ففق الؿال الذي يلخذه الؿسؾؿقن بغزوهؿ لؾؽػار بدون قتال: لءوأما الػ

 :ٚايؿسم بني ايػ١ُٝٓ ٚايؿ٤ٞ 

 .تؽقن يف الؼرية التل تدخؾ طـقة بؼتال: أن الغـقؿة

ڈ ڈ ژ ژ ﴿:  اهلل قال، يف الؼرية التل تدخؾ بدون قتال: والػلء

 .[7: الحشر] ﴾ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ

 .إٓ إذا أططاهؿ ولل إمر مـ كػسف، ولقس لؾؿؼاتؾقـ فقف حظ

 .الحديث تؽرار الؽؾؿة ثالًثا حتك تػفؿ: ّفُٔ

 



 
504 

 

  5/جإفــادة ذوي األفهـــام بشسح عمدة األحكام

 

 

 : رحدٜح

 د«فٓفًين ضًب٘»

 

ـْ َسَؾَؿةَ  - 415 ـِ إَْكَقعِ  )َط ـَ  ملسو هيلع هللا ىلص َأَتك الـَّبِلَّ »: َقاَل  ڤ ْب ـْ اْلُؿْشرِكِق ـٌ ِم ، َطْق

ـَْد َأْصَحابِِف ، َوُهَق فِل َسَػرِهِ  ُث َفَجَؾَس ِط ُاْصُؾُبقُه : ملسو هيلع هللا ىلص َفَؼاَل الـَّبِلُّ ، ُثؿَّ اْكَػَتَؾ ، َيَتَحدَّ

َؾـِل َسَؾَبفُ ، َواْقُتُؾقُه َفَؼَتْؾُتفُ   .(1)«َفـَػَّ

ُجَؾ؟ َفَؼاُلقا: َفَؼاَل »: فِل ِرَواَية ـْ َقَتَؾ الرَّ ـُ إَْكَقِع َفَؼاَل : َم  .«(َلُف َسَؾُبُف َأْجَؿعُ : اْب

l: 

ويضاف إلقف ، لتتؿة الؽالم طؾك أحؽام السؾب: احلدٓث ساق املصيف 

 .جقاز قتؾ جاسقس الؽػار طؾك الؿسؾؿقـ

هق أبق مسؾؿ أبؾك بالًء حسـ يف كثقر مـ غزوات : «بـ إكقع سؾؿة»: قْلُ

 .ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

أي جاء طقـ مـ الؿشركقـ : «طقـ مـ الؿشركقـ ملسو هيلع هللا ىلص أتك الـبل»: قْلُ

 .وأصحابف ملسو هيلع هللا ىلص لؾتجسس طؾك الـبل

 .أي سػر يف غزو: «سػرهوهق يف »: قْلُ

 .ملسو هيلع هللا ىلص أي أصحاب الـبل: «فجؾس طـد أصحابف»: قْلُ

 .أي ٕخذ إخبار مـفؿ: «يتحدث»: قْلُ
                                                                                       

 (.1745(، ومسؾؿ يف صحقحف )3741أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)



             

 505 اجلهاد كتاب
 

 .أي اكصرف: «اكػتؾ»: قْلُ

 .أي ابحثقا طـف وأدركقه قبؾ فراره: «اصؾبقه»: قْلُ

 .أي لدفع شره وٕكف محارب: «واقتؾقه»: قْلُ

سقاًء قال اإلمام لف سؾبف قبؾ الؼتال يف هذا دلقؾ طؾك أن الحؽؿ ٓ يختؾػ 

 .أو بعد الؼتال

وهذا ، خطر الجقاسقس فنهنؿ يلخذون الـاس طؾك غرة: ويف هذا الحديث

 .ويتؾؼػ أخبارهؿ، الرجؾ جاء وجؾس بقـ الؿسؾؿقـ بدطقى أكف مـفؿ

أو أكف أخذه بؼريـة ، قد أوحل إلقف أكف جاسقس ملسو هيلع هللا ىلص فنما أن يؽقن الـبل

  َغَزْوَكا َمَع َرُسقلِ »: قال ڤبـ إكقع  فعـ سؾؿة، الحال
ِ
َفَبْقـَا ، َهَقاِزنَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ك َمَع َرُسقلِ  ـُ َكَتَضحَّ   َكْح
ِ
ُثؿَّ اْكَتَزَع ، َفَلَكاَخفُ ، إِْذ َجاَء َرُجٌؾ َطَؾك َجَؿٍؾ َأْحَؿرَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـْ َحَؼبِفِ 
ى مَ ، َفَؼقََّد بِِف اْلَجَؿَؾ ، َصَؾًؼا مِ َم َيَتَغدَّ َوَجَعَؾ َيـُْظُر َوفِقـَا ، َع اْلَؼْقمِ ُثؿَّ َتَؼدَّ

ٌة فِل الظَّْفرِ  َفَلْصَؾَؼ َقْقَدُه ُثؿَّ ، َفَلَتك َجَؿَؾفُ ، إِْذ َخَرَج َيْشَتدُّ ، َوَبْعُضـَا ُمَشاةٌ ، َضْعَػٌة َوِرقَّ

َبَعُف َرُجٌؾ َطؾَ ، َفَلَثاَرُه َفاْشَتدَّ بِِف اْلَجَؿُؾ ، َوَقَعَد َطَؾْقفِ ، َأَكاَخفُ  َقاَل ، ك َكاَقٍة َوْرَقاءَ َفاتَّ

ْمُت َحتَّك ُكـُْت ِطـَْد َوِرِك ، َوَخَرْجُت َأْشَتدُّ َفُؽـُْت ِطـَْد َوِرِك الـَّاَقةِ : َسَؾَؿةُ  ُثؿَّ َتَؼدَّ

ْمُت َحتَّك َأَخْذُت بِِخَطاِم اْلَجَؿِؾ َفَلَكْخُتفُ ، اْلَجَؿؾِ  ا َوَضَع ُرْكَبَتُف فِل ، ُثؿَّ َتَؼدَّ َفَؾؿَّ

َْرِض اْخَتَرْصُت َسْقِػل ْٕ ُجؾِ ، ا ُثؿَّ ِجْئُت بِاْلَجَؿِؾ َأُققُدُه ، َفـََدرَ ، َفَضَرْبُت َرْأَس الرَّ

  َفاْسَتْؼَبَؾـِل َرُسقُل ، َطَؾْقِف َرْحُؾُف َوِساَلُحفُ 
ِ
ـْ َقَتَؾ »: َفَؼاَل ، َوالـَّاُس َمَعفُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َم

ُجَؾ؟ َْكَقعِ : َقاُلقا «الرَّ ْٕ ـُ ا  .أخرجف مسؾؿ، ««َلُف َسَؾُبُف َأْجَؿعُ » :َقاَل ، اْب

، أو الؿؼاتؾ الذي يؼقم بؿفؿة طؾك أحسـ وجقهفا، مؽافئة الجـدي: ّفُٔ

 .فنكف يضاف لف ما ٓ يضاف لغقره
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يلتقهنؿ بلخبارهؿ فؼد ، ويجقز لؾؿسؾؿقـ أن يبعثقا طققكا طؾك الؽافريـ

يلتقـل بخبر الؼقم مـ »: حذيػة لقؾة إحزاب فػل صحقح مسؾؿ ملسو هيلع هللا ىلص بعث الـبل

  «وهق رفقؼل يف الجـة
ِّ

ـْ إِْبَراِهقَؿ التَّْقِؿل ـْ َأبِقفِ ، فعـ َط ، ُكـَّا ِطـَْد ُحَذْيَػةَ : َقاَل ، َط

  َلْق َأْدَرْكُت َرُسقَل : َفَؼاَل َرُجٌؾ 
ِ
: ڤَفَؼاَل ُحَذْيَػُة ، َقاَتْؾُت َمَعُف َوَأْبَؾْقُت  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

  َلَؼْد َرَأْيُتـَا َمَع َرُسقلِ َأْكَت ُكـَْت َتْػَعُؾ َذلَِؽ ؟ 
ِ
َوَأَخَذْتـَا ِريٌح ، َلْقَؾَة إَْحَزاِب  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

  َفَؼاَل َرُسقُل ، َشِديَدٌة َوُقرٌّ 
ِ
اهَّللُ َمِعل َيْقَم  َأَٓ َرُجٌؾ َيْلتِقـِل بَِخَبرِ اْلَؼْقِم َجَعَؾفُ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

قـَا بَِخَبرِ الَْؼْقِم »: ُثؿَّ َقاَل ، َفَسَؽْتـَا َفَؾْؿ ُيِجْبُف مِـَّا َأَحدٌ  «اْلِؼَقاَمِة ؟
َأَٓ َرُجٌؾ َيْلتِ

َأَٓ َرُجٌؾ َيْلتِقـَا »: ُثؿَّ َقاَل ، َفَسَؽْتـَا َفَؾْؿ ُيِجْبُف مِـَّا َأَحدٌ  «؟اهَّللُ َمِعل َيْقَم اْلِؼَقاَمةِ  َجَعَؾفُ 

ُقْؿ َيا »: َفَؼاَل ، َفَسَؽْتـَا َفَؾْؿ ُيِجْبُف مِـَّا َأَحدٌ  «؟هَّللُ َمِعل َيْقَم اْلِؼَقاَمةِ ا بَِخَبرِ اْلَؼْقِم َجَعَؾفُ 

ا إِْذ َدَطاكِل بِاْسِؿل َأْن َأُققمَ ، َفْلتِـَا بَِخَبِر اْلَؼْقمِ ، «ُحَذْيَػةُ  اْذَهْب »: َقاَل ، َفَؾْؿ َأِجْد ُبدًّ

ـْ ِطـِْدِه َجَعْؾُت َكَلكََّؿا َأْمِشل ، «َتْذَطْرُهْؿ َطَؾلَّ َوَٓ ، َفْلتِـِل بَِخَبرِ اْلَؼْقمِ 
ْقُت مِ ا َولَّ َفَؾؿَّ

اٍم َحتَّك َأَتْقُتُفؿْ  َفَقَضْعُت َسْفًؿا فِل ، َفَرَأْيُت َأَبا ُسْػَقاَن َيْصؾِل َضْفَرُه بِالـَّارِ ، فِل َحؿَّ

  َل َرُسقلِ َفَذَكْرُت َققْ ، َكبِِد اْلَؼْقِس َفَلَرْدُت َأْن َأْرمَِقفُ 
ِ
، «َوَٓ َتْذَطْرُهْؿ َطَؾلَّ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

امِ  ا َأَتْقُتُف َفَلْخَبْرُتُف بَِخَبِر ، َوَلْق َرَمْقُتُف ََٕصْبُتُف َفَرَجْعُت َوَأَكا َأْمِشل فِل مِْثِؾ اْلَحؿَّ َفَؾؿَّ

  َفَلْلَبَسـِل َرُسقُل ، َوَفَرْغُت ُقِرْرُت ، اْلَؼْقمِ 
ِ
ـْ َفْضِؾ َطَباءَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ٍة َكاَكْت َطَؾْقِف ُيَصؾِّل مِ

ا َأْصَبْحُت َقاَل ، َفَؾْؿ َأَزْل َكائًِؿا َحتَّك َأْصَبْحُت ، فِقَفا  .(1)«ُقْؿ َيا َكْقَمانُ »: َفَؾؿَّ

وأخذ  أي أن هذا حؽؿ جاسقس الؽافريـ طؾك الؿسؾؿقـ: «َواْقتُُؾقهُ »: ّقْلُ

 أن الـبل لؿا كاتب قريش حقث ڤ بـ أبل بؾتعة هذا الحؽؿ مـ قصة حاصب

اهَّلل أصؾع طؾك أهؾ بدر فؼال اطؿؾقا ما  لعؾ»: مـع طؿر مـ قتؾف لؼقلف ملسو هيلع هللا ىلص
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«شئتؿ
(1)

 .وإكؿا اطتذر لف بشفقده بدرٍ ، طؾك الؼقل بؼتؾف ڤ فلقر طؿر، 

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل فقف مسارطة الصحابة إلك امتثال أمر رسقل: «َفَؼَتْؾُتفُ »: قْلُ

مستلمـا أو ذمقا وحصؾ مـف أن الحربل ٓ ذمة لف وٓ طفد ولق كان : ّفُٔ

 .التجسس طؾك الؿسؾؿقـ يـتؼض طفده وذمتف بذلؽ

َؾـِل َسَؾَبفُ »: قْلُ  :«َفـَػَّ

 .وهل ما طؾقف مـ الثقاب والسقػ والبعقر وكحق ذلؽ، أي أططاين سؾبف

ُجَؾ؟»: قْلُ ـْ َقَتَؾ الرَّ  :«َم

 .اهلل وإكؿا ما طؾؿف، ٓ يعؾؿ الغقب ملسو هيلع هللا ىلص دلقؾ أن الـبل: فُٔ

 .أن الصحابة تسابؼقا إلك قتؾ هذا الجاسقس فسبؼ إلقف سؾؿة ابـ إكقع: ّفُٔ

 .أي لف جؿقع ما لؾرجؾ مـ السؾب وٓ يشاركف فقفا أحد: «لَُف َسَؾبُُف َأْجَؿعُ »: قْلُ

كان يؼضل بالسؾب لقاحد وهق مـ أبؾك البالء  ملسو هيلع هللا ىلص والغالب أن الـبل

ـْ َطْبدِ فػل الصحقح ، كؿا فعؾ يف قصة معاذ ومعقذ، الحسـ ـِ  َط ْحَؿ ـِ  الرَّ ْب

ػِّ َيْقَم َبْدرٍ »: َأكَُّف َقاَل ، ڤَطْقٍف  ـْ َيِؿقـِل ، َبْقـَا َأَكا َواِقٌػ فِل الصَّ َكَظْرُت َط

َْكَصاِر َحِديَثٍة َأْسـَاُكُفَؿا، َوِشَؿالِل ْٕ ـَ ا
ـِ مِ ـَ ُغاَلَمْق ـَ ، َفنَِذا َأَكا َبْق َتَؿـَّْقُت َلْق ُكـُْت َبْق

: ُقْؾُت : َهْؾ َتْعِرُف َأَبا َجْفٍؾ؟ َقاَل ، َيا َطؿِّ : َفَؼاَل ، َفَغَؿَزكِل َأَحُدُهَؿا، مِـُْفَؿا َأْضَؾعَ 

ـَ َأِخل؟ َقاَل ، َكَعؿْ    ُأْخبِْرُت َأكَُّف َيُسبُّ َرُسقَل : َوَما َحاَجُتَؽ إَِلْقِف َيا اْب
ِ
، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

َٓ ُيَػا، َوالَِّذي َكْػِسل بَِقِدهِ  ـْ َرَأْيُتُف 
َْطَجُؾ مِـَّاَلئِ ْٕ ، ِرُق َسَقاِدي َسَقاَدُه َحتَّك َيُؿقَت ا

ْبُت لَِذلَِؽ : َقاَل  َخرُ ، َفَتَعجَّ ْٔ َفَؾْؿ َأْكَشْب َأْن َكَظْرُت : َقاَل ، مِْثَؾَفا: َفَؼاَل ، َفَغَؿَزكِل ا

ِن : َفُؼْؾُت ، إَِلك َأبِل َجْفٍؾ َيُزوُل فِل الـَّاسِ  َٓ َٓ َتَرَياِن؟ َهَذا َصاِحُبُؽَؿا الَِّذي َتْسَل َأ
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  ُثؿَّ اْكَصَرَفا إَِلك َرُسقلِ ، َفاْبَتَدَراُه َفَضَرَباُه بَِسْقَػْقِفَؿا َحتَّك َقَتاَلهُ : َقاَل ، َطـْفُ 
ِ
، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

َهْؾ »: َفَؼاَل ، ا َقَتْؾُت َأكَ : َفَؼاَل ُكؾُّ َواِحٍد مِـُْفَؿا «َأيُُّؽَؿا َقَتَؾُف؟»: َفَؼاَل ، َفَلْخَبَراهُ 

َٓ  «َمَسْحُتَؿا َسْقَػْقُؽَؿا؟ ـِ ، َٓ : َقا ْقَػْق َوَقَضك ، «كًَِلُكَؿا َقَتَؾفُ »: َفَؼاَل ، َفـََظَر فِل السَّ

ـِ َطْؿِرو بَِسَؾبِِف لُِؿَعاذِ  ـِ اْلَجُؿقِح  ْب ُجاَلِن ُمَعاذُ ، ْب ـُ َطْؿِرو َوالرَّ ـِ اْلَجُؿقِح  ْب ، ْب

ـُ  َوُمَعاذُ   .(1)«َطْػَراءَ ْب
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 حهِ ايٓفٌ

 

ـْ َطْبدِ ) - 416   َط
ِ
ـِ ُطَؿرَ  اهَّلل   َبَعَث َرُسقُل »: َقاَل  ڤ ْب

ِ
ًة إَلك َكْجٍد  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل َسرِيَّ

َؾـَا، َفبََؾَغْت ُسْفَؿاُكـَا اْثـَْل َطَشَر بَِعقًرا، َفلََصْبـَا إبًًِل َوَغـًَؿا، َفَخَرَج فِقَفا   َرُسقُل  َوَكػَّ
ِ
 اهَّلل

 .((1)«َبِعقًرا َبِعقًرا ملسو هيلع هللا ىلص

l: 

 .ساق الؿصـػ الحديث لبقان حؽؿ الـػؾ

 .أي أرسؾ: «بعث»: قْلُ

السرية إما أن تبعث لتتبع أخبار أو مالحؼة طدد قؾقؾ مـ : «السرية»: قْلُ

 .إطداء أو الؼقام بؿفؿة استطالطقة أو غقر ذلؽ مـ الؿفؿات

 .ٓرتػاطف مـ إرضوسؿل كجد ، أي شرق الؿديـة: «إَلك َكْجدٍ »: قْلُ

 .وهل الرياض وما حقلفا كالؼصقؿ يف هذه إيام

 :«َفَخَرَج فِقَفا»: قْلُ

فنكف طرض يقم أحد وطؿره أربعة طشر ، بـ طؿر مع صغر سـف أي طبداهلل

 .وطرض يقم الخـدق وطؿره خؿسة طشر سـة، سـة

 :«َفَلَصْبـَا إِبًًل َوَغـًَؿا»: قْلُ

 .أمقال العرب يف حقـف أي مـ تؾؽ الغزوة وهذا أغؾب
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 :«َفَبَؾَغْت ُسْفَؿاُكـَا اْثـَْل َطَشَر َبِعقًرا»: قْلُ

لؾػارس سفؿان ولؾؿاشل سفؿا وربؿا جعؾ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل أي قسؿفا رسقل

 .لؾػرس سفؿقـ ولؾراكب سفؿا وإمر يعقد إلك اإلمام ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل

 .غزوة واحدةفلططك كؾ واحد مـفؿ اثـل طشر بعقرا وهذا مال كثقر حصؾقه يف 

فصاروا أغـقاء بعد أن كاكقا ، اهلل فتح طؾك الؿسؾؿقـ بالجفاد وهبذا تعؾؿ أن

وربؿا كزلقا البالد فحصؾقا ، وصاروا ذوي سعة بعد أن كاكقا ذوي قؾة، فؼراء

 .طؾك أراضل فتؼسؿقها

َؾـَا َرُسقُل »: قْلُ   َوَكػَّ
ِ
 :«َبِعقًرا َبِعقًرا ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

بالـػؾ الزائد وأكف ربؿا يؽقن مـ الخؿس أو غقر هذا دلقؾ طؾك أن الؿراد 

 .الؿفؿ أكف زائد طـ الغـقؿة، ذلؽ

وما جاء طـ بعض السؾػ أهنؿ فسروا الـػؾ بالغـقؿة ففذا يحؿؾ طؾك 

 .وإٓ فنن إدلة تدل طؾك أن الـػؾ زائد طـ الغـقؿة، مجؿقطفا مـ حقث اإلصالق

الـػؾ زائد طـ أن مـ الؿرجحات أن : وذكر الحافظ ابـ كثقر 

: بـ أبل وقاص وقال كان قد قسؿ غـائؿ بدر ثؿ جاء سعد ملسو هيلع هللا ىلص الغـقؿة أن الـبل

ٱ ٻ ٻٻ ٻ ﴿: حتك كزلت - ثالًثا - اهلل! كػؾـل هذا السقػ يا رسقل

 .[1: إكػال] ﴾پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ

أن اإلمام لف حرية إكرام بعض الجـد دون بعضفؿ وذلؽ لبالئفؿ فنن : ّفُٔ

يف مفؿة وغقرهؿ قد بؼل يف الؿعسؽر فلكرمفؿ بؿا لفؿ مـ همٓء خرجقا 

الغـقؿة ثؿ كػؾفؿ بعقرا بعقرا أي أططك لؽؾ واحد مـفؿ بعقرا زائدا يتؿقلف 

 .[31: الحديد] ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ ھ ھ ھ ھ﴿ويستػقد مـف و
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 :ناْت ايػٓا٥ِ حمس١َ ع٢ً األَِ ايطابك١ :ؾا٥د٠ 

الذي أخرجف البخاري بدون  بـ كقن فػل حديث أبل هريرة يف قصة يقشع

  َقاَل َرُسقُل : التصريح باسؿف وهق طـد أحؿد باسؿف
ِ
َْكبِقَاِء »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ْٕ ـَ ا َغَزا َكبِلٌّ ِم

ـِ بَِفا، بَِفا َيبْـِلَ  اْمَرَأٍة َوُهَق ُيرِيُد َأنْ  بُْضعَ  َٓ َيتْبَْعـِل َرُجٌؾ َمَؾَؽ : َفَؼاَل لَِؼْقِمفِ  ا َيْب َٓ ، َولَؿَّ َو

َٓ َأَحٌد اْشتََرى َغـًَؿا َأو َخِؾَػاٍت ، بَـَك بُقُقًتا َولَْؿ َيْرَفْع ُسُؼقَفَفا َأَحٌد  َدَها َو َٓ . َوُهَق َيـْتَظُِر ِو

ـْ َذلَِؽ  ـَ الَْؼْرَيِة َصًَلَة الَْعْصِر َأْو َقرِيبًا ِم ْؿسِ ، َفَغَزا َفَدَكا ِم إِكَِّؽ َملُْمقَرٌة َوَأَكا : َفَؼاَل لِؾشَّ

 - َفَجاَءْت ، َفَجَؿَع الَْغـَائِؿَ ، اهَّللُ َطَؾقْفِ  َفُحبَِسْت َحتَّك َفتََح . الؾَُّفؿَّ اْحبِْسَفا َطَؾقْـَا ،قرٌ َملْمُ 

ًٓ  إِنَّ فِقُؽؿْ : َفَؼاَل ، لَِتلُْكَؾَفا َفَؾْؿ َتطَْعْؿَفا - َيْعـِل الـَّارَ  ـْ ُكؾِّ َقبِقَؾٍة َرُجٌؾ ، ُغُؾق . َفْؾقُبَايِْعـِل ِم

ـِ َأْو . َفْؾقُبَايِْعـِل َقبِقَؾتَُؽ ، فِقُؽُؿ الُْغُؾقُل : َفَؼاَل ، ْت َيُد َرُجٍؾ بِقَِدهِ َفَؾِزقَ  َفَؾِزَقْت َيُد َرُجَؾْق

َهِب َفَقَضُعقَها. فِقُؽُؿ الُْغُؾقُل : َفَؼاَل ، َثًَلَثٍة بِقَِدهِ  ـَ الذَّ ، َفَجاُءوا بَِرْأٍس ِمثِْؾ َرْأِس بََؼَرٍة ِم

َـّاُر   .(1)«َرَأى َضْعَػـَا َوَطْجَزَكا َفلََحؾََّفا لَـَا: اهَّللُ لَـَا الَْغـَائِؿَ  ُثؿَّ َأَحؾَّ . َفلََكَؾتَْفاَفَجاَءِت ال

 .[171: آل طؿران] ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں﴿: وأخذ الغؾقل ذكب طظقؿ

 : َقاَل ، ڤ كؿا حديث أبل ُهَرْيَرةَ : يؼقل ملسو هيلع هللا ىلص والـبل
ُّ

 ملسو هيلع هللا ىلص َقاَم فِقـَا الـَّبِل

َـّ َأَحَدُكْؿ َيْقَم الِْؼَقاَمِة َطَؾك َرَقبَتِفِ  َٓ »: َقاَل . َفَعظََّؿُف َوَطظََّؿ َأْمَرهُ ، اْلُغُؾقَل  َفَذَكرَ  َشاٌة  ُألِْػَق

  َيا َرُسقَل : َيُؼقُل ، َطَؾك َرَقبَتِِف َفَرٌس َلُف َحْؿَحَؿةٌ ، ُثَغاءٌ  لََفا
ِ
َٓ َأْمِؾُؽ . َأِغثْـِل، اهَّلل َفلَُققُل 

  َيا َرُسقَل : َيُؼقُل  َوَطَؾك َرَقبَتِِف َبِعقٌر َلُف ُرَغاءٌ . َقْد َأْبَؾْغتَُؽ ، لََؽ َشقًْئا
ِ
: َفلَُققُل . َأِغثْـِل، اهَّلل

  َيا َرُسقَل : َفقَُؼقُل  َوَطَؾك َرَقبَتِِف َصاِمٌت . َقْد َأْبَؾْغتَُؽ ، َٓ َأْمِؾُؽ َلَؽ َشقْئًا
ِ
. َأِغثْـِل، اهَّلل

  َيا َرُسقَل : َتْخِػُؼ َفقَُؼقُل  َأْو َطَؾك َرَقبَتِِف ِرَقاعٌ . َقْد َأبَْؾْغتَُؽ ، َشقْئًآَ َأْمِؾُؽ لََؽ : َفلَُققُل 
ِ
، اهَّلل

 .ومسؾؿ أخرجف البخاري، (2)«َقْد َأبَْؾْغُتَؽ ، َٓ َأْمِؾُؽ َلَؽ َشقْئًا: َفلَُققُل . َأِغثْـِل
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  فعـ طبد، أن يصؾل طؾقف ملسو هيلع هللا ىلص أبك الـبل: ڤولؿا قتؾ كركرة 
ِ
 ڤ َطْؿٍروبـ  اهلل

  َرُجٌؾ ُيَؼاُل لف كِْركَِرُة َفَؿاَت فؼال رسقل ملسو هيلع هللا ىلص كان طؾك َثَؼِؾ الـبل: قال
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 .(1)َفَذَهُبقا َيـُْظُروَن إلقف َفَقَجُدوا َطَباَءًة قد َغؾََّفا، «هق يف الـَّارِ »

  قال أبق َطْبد
ِ
بَِػْتِح اْلَؽاِف َكْرَكَرُة َيْعـِل »: بـ َساَلمٍ  قال: - هق البخاري - اهَّلل

 .أخرجف البخاري «وهق َمْضُبقٌط َكَذا

 .والحؿد هلل، واهلل الؿستعان
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 : رحدٜح

 د«،...ٜسفع يهٌ غادز يٛا٤»

 

ـْ َطْبدِ  - 417   )َط
ِ
ـِ ُطَؿرَ  اهَّلل ـْ الـَّبِلِّ  ڤ ْب  اهَّللُ  إَذا َجَؿعَ »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص َط

ـَ  ـَ َوأَخرِي لِق ـِ ُفًلنٍ  َهِذِه َغْدَرُة ُفًلنِ : َفُقَؼاُل ، َغاِدٍر لَِقاءٌ  ُيْرَفُع لُِؽؾِّ : إَوَّ  .((1)«ْب

 .كاقٌض لؾعفدِ ، تارٌك لؾقفاءِ : َغاِدر

l: 

 .ساق الؿصـػ الحديث لبقان تحريؿ الغدر يف الحرب وغقرها

وأبل سعقد ، وطبداهلل ابـ مسعقد، بـ مالؽ وجاء الحديث طـ أكس

أٓ وٓ أغدر ، َيْقَم اْلِؼَقاَمة اْستِفِ  ِطـَْد  لَِقاءٌ  َغاِدرٍ لُِؽؾِّ »: وفقف زيادة، ڤ الخدري

 .أخرجف مسؾؿ، (2)«مـ أمقر طامة

 :ٚايػدز َٔ ضُٝا٤ املٓاؾكني 

ـْ   ، ڤ َأبِل ُهَرْيَرةَ  فَع
ِّ

ـِ الـَّبِل َث : آَيُة اْلُؿـَافِِؼ َثًَلٌث »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص َط إَِذا َحدَّ

ـَ َخانَ ، َوإَِذا َوَطَد َأْخَؾَػ ، َكَذَب   .أخرجف البخاري ومسؾؿ، (3)«َوإَِذا اْؤُتِؿ

  ويف حديث َطْبدِ 
ِ
ـِ َطْؿٍرو اهلل  ، ڤ ْب

َّ
َـّ »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ الـَّبِل ـْ ُك َأْرَبٌع َم

ـَ الـَِّػاِق ، َكاَن ُمـَافًِؼا َخالًِصا فِقفِ  َـّ َكاَكْت فِقِف َخْصَؾٌة ِم ـْ َكاَكْت فِقِف َخْصَؾٌة ِمـُْف َوَم
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ـَ َخانَ : َيَدَطَفاَحتَّك  َث َكَذَب ، إَِذا اْؤُتِؿ  َوإَِذا، َوإَِذا َطاَهَد َغَدرَ ، َوإَِذا َحدَّ

 .أخرجف البخاري ومسؾؿ، (1)«َفَجرَ  َخاَصؿَ 

فنكف يؿضقفا طؾك ما اتػؼقا ، وأما الؿممـ إذا كان بقـف وبقـ أحد طفقد ومقاثقؼ

 .[1: الؿائدة] ﴾ژ ژ ڑ ڑ کک﴿: اهلل  امتثآ ٕمر، طؾقف

ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ﴿: اهلل  يؼقل، فنذا أراد أن يـبذ إلقفؿ كبذ طؾك سقاء

ًٓ أو يخرج بقاكًا، [41: إكػال] ﴾ہ ہ ھ ھ أن ما بقـل : أي يرسؾ إلقفؿ رسق

 .أو مدهتا كذا، بـل فالن أو ققم فالن مـ العفقد والؿقاثقؼ فنهنا قد اكتفت وبقـ

، أشفر وجعؾ لفؿ أربعة، التقبةحقـ أكزل سقرة  ملسو هيلع هللا ىلص الـبل  اهلل كؿا أمر

ٱ ٻ ٻ ﴿: قال تعالك، طفد فؾف أربعة أشفر ملسو هيلع هللا ىلص مـ كان بقـف وبقـ الـبل

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

 .[3-1: التقبة] ﴾ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

، ولؿا كان أمقر الجقش الؿسؾؿ يؿثؾ اإلسالم وغدره إساءة طؾك اإلسالم

هذا اإلسالم ديـ : رأوا تصرفاتف قالقإن الـاس إذا ؛ كاكت فضقحتف يقم الؼقامة

وإذا أراد غقر ذلؽ كبذ إلقف طؾك ، بقـؿا إذا إلتزم لفؿ بعفقدهؿ ومقاثقؼفؿ، الظؾؿ

 .فال يّحرج طؾقف يف ذلؽ، أمر صريح واضح

ـٍ َفَلَراُدوَك َأْن ُتـِْزَلُفْؿ َطَؾك »: ملسو هيلع هللا ىلص ولفذا قال الـبل َوإَِذا َحاَصْرَت َأْهَؾ ِحْص

 فَ  ُحْؽؿِ 
ِ
  ًَل ُتـِْزْلُفْؿ َطَؾك ُحْؽؿِ اهَّلل

ِ
ـْ َأْكِزْلُفْؿ َطَؾك ُحْؽِؿَؽ ، اهَّلل

َٓ َتْدِري ، َوَلؽِ َفنِكََّؽ 

 فِقِفؿْ  َأُتِصقُب ُحْؽؿَ 
ِ
َٓ ؟، اهَّلل  .ڤأخرجف مسؾؿ طـ بريدة ، (2)«َأْم 
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وأرجق أن أوفؼ لؾصقاب ،  اهلل أكا أحؽؿ فقؽؿ بؿا يريـل: قؾ لفؿ

، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل أو أحؽؿ فقؽؿ بحؽؿ رسقل، اهلل أحؽؿ فقؽؿ بحؽؿ: أما أن يؼقل، ويجتفد

 .فنكف ٓ يدري

أن حؽؿف  ملسو هيلع هللا ىلص حقـ حؽؿ يف قريظة فنكؿا أخرب الـبل ڤ وأما سعد ابـ معاذ

، َفنِكِّل َأْحُؽُؿ َأْن ُتْؼَتَؾ اْلُؿَؼاتَِؾةُ »: وإٓ هق ٓ يدري ففق َقاَل ، وافؼ حؽؿ الؿؾؽ

يَّةُ  رِّ «  اهلل أي بحؽؿ، (1)«بُِحْؽِؿ الَْؿِؾِؽ  لََؼْد َحَؽْؿَت فِقِفؿْ »: َقاَل . َوَأْن ُتْسبَك الذُّ
 .ڤمتػؼ طؾقف طـ أبل سعقد 

 ڤ فؼد جاء مـ حديث جابر وأبل هريرة، ولقس مـ الغدر الخدطة يف الحرب

  َقاَل َرُسقُل ، يف صحقح مسؾؿ
ِ
أكف  ڤ وجاء طـ طؾل، «اْلَحْرُب َخْدَطةٌ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

اهلل فْلن أخر مـ السؿاء أحب إلل مـ أن أققل  حدثتؽؿ طـ رسقلإذا »: قال

 .أخرجف مسؾؿ، (2)«طؾقف ما لؿ يؼؾ وإذا حدثتؽؿ بقـل وبقـؽؿ فنن الحرب خدطة

أكف قد يقهؿفؿ أكف سقليت مثاًل مـ هذا الؿؽان ويريد هذا »: ومعـك ذلؽ

مقاثقؼ فال يجقز أما أن يؽقن بقـف وبقـفؿ ، «يخدطفؿ ويلتقفؿ طؾك غرة، الؿؽان

 .كؽثفا بالخديعة

ـَ  اهَّللُ  إَذا َجَؿعَ »: قْلُ ـَ َوأَخرِي لِق : وهذا يقم الؼقامة قال تعالك: «إَوَّ

 .[1: التغابـ] ﴾ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئېئ﴿

، فقجتؿع الجـ واإلكس، مـ آدم فؿـ بعده، فقجؿعفؿ يف صعقد واحد

 ﴾ى ائ ائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئۆئ﴿اهلل لؾػصؾ بقـ الؼضاء  ويليت
 .مع كؾ زمام سبعقن ألػ مؾؽ، ولفا سبعقن ألػ زمام [33-33: الػجر]
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اهلل  أي يرفع الؾقاء بؼدر غدرتف وهذا لؿـ أراد: «ُيْرَفُع لُِؽؾِّ َغاِدٍر لَِقاءٌ »: قْلُ

اهلل إن  وهق داخؾ تحت مشقئة، وإٓ فنن الغدر كبقرة مـ كبائر الذكقب، فضقحتف

فنن التائب مـ ، ٓسقؿا مـ تاب مـف، اهلل طذب طؾقف وإن شاء طػل طـف شاء

 .الذكب كؿـ ٓ ذكب لف

أي أكف ترفع لف مثؾ الراية والعؾؿ ، وققؾ غقر ذلؽ، هق الراية: والؾقاء

 .طؾك رؤوس إشفاد، وهذا مـ الػضقحة، لقري الـاس أن هذا غادر؛ يرفرف

ـِ ُفًلنٍ  َهِذِه َغْدَرُة ُفًلنِ : َفُقَؼاُل »: قْلُ هذا الؾقاء الؿرفقع أي يـادى أن : «ْب

 .دلقؾ طؾك غدرة فالن

فنذا أكضاف إلقف ، فنن وجقد الؾقاء يدل طؾك الغدر، وهذا مـ التغؾقظ يف الػضقحة

 .- السالمة والعافقة  اهلل كسلل، واسؿ أبقف كان أبؾغ يف الػضقحة، الؿـاداة باسؿف

ـِ اْئَتَؿـََؽ »: ولفذا كان الؿتعقـ ََماَكَة إَِلك َم ْٕ ـْ َخاَكَؽ ، َأدِّ ا ـْ َم َٓ َتُخ  .«َو

، ٕن الغدر والغقؾة ٓ تؽقن إٓ بسبب ضعػ الديـ: اهَّلل مـف والغادر يؿؽـ

 . والؿراقبة هلل
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 فأْهس »: رحدٜح

 د«ايٓيب قتٌ ايٓطا٤ ٚايصبٝإ

 

ـْ َطْبدِ ) - 418   َط
ِ
ـِ ُطَؿرَ  اهَّلل  الـَّبِلِّ َأنَّ اْمَرَأًة ُوِجَدْت فِل َبْعِض َمَغاِزي » ڤ ْب

ْبَقانِ ، َقْتَؾ الـَِّساءِ  ملسو هيلع هللا ىلص َفَلْكَؽَر الـَّبِلُّ ، َمْؼُتقَلةً  ملسو هيلع هللا ىلص  .(1)«َوالصِّ

 .«(َما َكاَكْت َهِذِه لُِتَؼاتَِؾ »: ويف بعض الروايات

l: 

ويف حديث : لبقان الـفل طـ قتؾ الـساء والصبقان: ساق الؿصـػ الحديث

 .أخرجف مسؾؿ «وٓ تؼتؾقا ولقًدا»: بريدة

ْعُب وقد يشؽؾ طؾك هذا حديث  ـُ َجثَّاَمَة  الصَّ  : َقاَل ، ڤْب
ُّ

ـْ  ملسو هيلع هللا ىلص ُسئَِؾ الـَّبِل َط

ـَ  ـَ اْلُؿْشِركِق
اِر مِ بَْقاُن ؟ َقاَل  ُيَبقَّتُقنَ  َأْهِؾ الدَّ  .(2)«ُهْؿ ِمـُْفؿْ »: َفُقَصاُب الـَِّساُء َوالصِّ

فنن الـفل يف حديث ابـ طؿر محؿقل طؾك قتؾ الـساء ، وٓ إشؽال

 .مـ غقر ضرر مـفؿ، والصبقان قصًدا وطؿًدا

 .فربؿا لؿ يتؿقزوا طـ الؿؼاتؾقـ، وحديث الصعب محؿقل طؾك التبققت بالؾقؾ

 :قال الـقوي 

ْبَقاِن َفاْلُؿَراُد بِِف إَِذا » ـْ َقْتِؾ الـَِّساِء َوالصِّ ابُِؼ فِل الـَّْفِل َط ا اْلَحِديُث السَّ َوَأمَّ

ْبَقاِن فِل  َتَؿقَُّزوا َوَهَذا اْلَحِديُث الذي ذكركاه مـ جقاز بقاهنؿ َوَقْتِؾ الـَِّساِء َوالصِّ
                                                                                       

 (.1755(، ومسؾؿ يف صحقحف )3715أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)

 (.1754(، ومسؾؿ يف صحقحف )3713، 3713أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)
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اْلَبَقاِت ُهَق َمْذَهُبـَا َوَمْذَهُب َمالٍِؽ َوَأبِل َحـِقَػَة َواْلُجْؿُفقِر َوَمْعـَك اْلَبَقاُت َوَيبِقُتقَن 

ْقِؾ بَِحْقُث   َأْن ُيَغاَر َطَؾْقِفْؿ بِالؾَّ
ُّ

بِل ـَ اْلَؿْرَأِة َوالصَّ
ُجُؾ مِ  هـا. «َٓ ُيْعَرُف الرَّ

أما إذا كان لف ضرر فقجقز ، وهذا إمر يف حؼ الؿرأة والصبل الذي لؿ يؼاتؾ

ـْ َطاِئَشةَ ، قتؾف ـَ َقاَلْت  فَع َّٓ اْمَرَأًة َواِحَدةً : ُأمِّ اْلُؿْممِـِق ـْ كَِساِئِفْؿ إِ
: َقاَلْت ، َلْؿ َيْؼُتْؾ مِ

 
ِ
ُث َمِعلَواهلل   َوَرُسقُل ، َتْضَحُؽ َضْفًرا َوَبْطـًا  إِكََّفا َلِعـِْدي َتَحدَّ

ِ
َيْؼُتُؾ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

قِق  ـَ ُفاَلَكُة ؟ َقاَلْت : إِْذ َهَتَػ َهاتٌِػ بِاْسِؿَفا، ِرَجاَلُفْؿ بِالسُّ  : َأْي
ِ
: َقاَلْت . َأَكا َواهلل

. َحَدًثا َأْحَدْثُتفُ : َولَِؿ ؟ َقاَلْت : ُقْؾُت : َقاَلْت . ُأْقَتُؾ : َوَما َلِؽ ؟ َقاَلْت ، َوْيَؾِؽ : ُقْؾُت 

ـْ : َوَكاَكْت َطاِئَشُة َتُؼقُل ، َفُضِرَبْت ُطـُُؼَفا، َفاْكُطؾَِؼ بَِفا: َقاَلْت 
 َما َأْكَسك َطَجبِل مِ

ِ
َواهلل

 .أحؿدأخرجف . (1)«َوَقْد َطَرَفْت َأكََّفا ُتْؼَتُؾ ، صِقِب َكْػِسَفا َوَكْثَرِة َضِحؽَِفا

أو ، أهنا إذا وقعت مـفا ما يتعقـ معف الؼتؾ قتؾت كلن تؽقن مرتدة: فالشاهد

 .أو غقر ذلؽ، أو أطاكت، قاتؾت

أمر  ملسو هيلع هللا ىلص فنن الـبل، طزة اإلسالم وأكف ديـ العدل ٓ الظؾؿ، ويف الحديث

 .باإلحسان حتك إلك كساء وأبـاء الؽػار الؿحاربقـ

 .مـ طدم الرضك بف ملسو هيلع هللا ىلص الـبلوما طؾقف ، ويف هذا الحديث إكؽار الؿـؽر

 

 

  

                                                                                       

(، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل 3771(، وأبق داود )37375أخرجف أحؿد يف مسـده ) (1)

 ( 1447برقؿ.) 
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 ايسخص١ يبظ اذتسٜس يف اذتسب

 

ـْ َأَكسِ  - 419 ـِ َمالٍِؽ  )َط ـِ  َأنَّ َطْبَد »: ڤ ْب ْحَؿ ـَ َطْقٍف  الرَّ َبْقرَ ، ْب ـَ  َوالزُّ ْب

امِ    َشَؽَقا اْلَؼْؿَؾ إَلك َرُسقلِ ، اْلَعقَّ
ِ
َص َلُفَؿا فِل َقِؿقصِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل  فِل َغَزاٍة َلُفَؿا َفَرخَّ

 .((1)«اْلَحرِيرِ َوَرَأْيتف َطَؾْقِفَؿا

l: 

وهؾ ، ساق الؿصـػ الحديث لبقان الرخصة يف لبس الحرير يف الحرب

 .والذي يظفر الثاين، أو لعؾة الؿرض، لبسف لؾػخر بف طؾك الؽػار

ـِ  َطْبَد »: قْلُ ْحَؿ ـَ َطْقف الرَّ أحد العشرة الؿبشريـ ، هق الزهري: «ْب

 .ڤ بؽر أسؾؿ طؾك يد أبل، بالجـة

َبْقرَ »: قْلُ امِ  َوالزُّ ـَ اْلَعقَّ  :«ْب

إِنَّ لُِؽؾِّ َكبِلٍّ »: ملسو هيلع هللا ىلص قال الـبل، ملسو هيلع هللا ىلص وهق حقاري الـبل، أحد الؿبشريـ بالجـة

َبْقرُ ، َحَقاِريًّا «َوَحَقاِريَّ الزُّ
(2)

. 

 .ملسو هيلع هللا ىلص ابـ طؿة الـبل، بـت طبداهلل الؿطؾب وهق ابـ صػقة

  َشَؽَقا اْلَؼْؿَؾ إَلك َرُسقلِ »: قْلُ
ِ
أي اشتؽقا إلك : «فِل َغَزاٍة َلُفَؿا ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

 .مـ أذى الؼؿؾ وٓ سقؿا يف الحر يزداد أكؾف فقحصؾ الضرر ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل

                                                                                       

 »(، بؾػظ: 3777(، ومسؾؿ يف صحقحف )3111أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)
َّ

َص  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِل َرخَّ

ـِ  لَِعْبدِ  ْحَؿ ـْ َح  الرَّ
َبْقِر فِل َقِؿقٍص مِ ـِ َطْقٍف، َوالزُّ ٍة َكاَكْت بِِفَؿاْب ـْ ِحؽَّ

 «.ِريٍر، مِ

 (.3514(، ومسؾؿ )5113متػؼ طؾقف، البخاري ) (2)
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إذ أن أحدهؿ يبؼك طؾقف ، ما كان طؾقف الؿسؾؿقن مـ ضقؼ الحال: ّفُٔ

والؼؿؾ إذا كثر يمدي إلك الحؽة ، الثقب حتك يتؽاثر فقف الؼؿؾ وربؿا أكؾف

 .ذلؽ وغقر، والجرب

أن الشؽقى لطؾب العالج أو لؾرتخص يف شلء مـ ذلؽ لقس مـ : ّفُٔ

 .آطرتاض طؾك الؼدر

َص َلُفَؿا فِل َقِؿقِص اْلَحرِيرِ »: قْلُ دلقؾ طؾك حرمة الحرير إٓ أكف : «َفَرخَّ

 .ٕن قؿقص الحرير يؽقن خػقًػا طؾك الجسؿ؛ رخص لفؿا لؾضرورة

ثؿ استخدم ، مـ الحساسقاتأما إذا أصقب الجسؿ بالجرب وكحق ذلؽ 

 .فنكف يزيده شدة، طؾقف الصقف وكحق ذلؽ مـ الؿالبس

مـ أجؾ إضفار ؛ واستدل العؾؿاء هبذا الحديث طؾك أكف يجقز لبس الحرير

وققة ، لؽـ الذي يظفر أكف ٓ يؾبس إٓ لؾحاجة، ققة الؿسؾؿقـ أمام الؽػار

 .الؿسؾؿقـ يف تؿسؽفؿ بديـ رب العالؿقـ 
وكاكت تسعة ، «ملسو هيلع هللا ىلص يف بعض مغازي الـبل»: ويف رواية: «غزاة لفؿايف »: قْلُ

إذ أن الغزوة أكثر جـقًدا وطتاًدا ، وأما السرايا ففل أكثر مـ ذلؽ، طشر غزوة

 .وربؿا العشرة أو إقؾ أو إكثر، بقـؿا السرية ربؿا يؽقن القاحد سرية، وطدةً 

، لالستطالع وكحق ذلؽبقـؿا السرية قد تؽقن ، والغزوة يف الغالب لؾحرب

أما ، ٕن مشل الجقش يلخذ كثقر مـ الؿقزاكقة والققت؛ إٓ أن السرية أقؾ كؾػة

، ٕكف يلتقفؿ إما بتبققت؛ وربؿا تؽقن أبؾغ أثًرا، السرية فقؿؽـ أن يسقر بلقؾ كؾػة

، كؿا تؼدم يف حديث ابـ طؿر أكف بعثفؿ إلك كجد فرجعقا بلمقال، أو كحق ذلؽ

 .مـ اثـل طشر بعقًرا وكػؾفؿ بعقًرا بعقًرا حتك أكف أططاهؿ

 .والحؿد هلل، واهلل أطؾؿ، وهذا دلقؾ طؾك أهنؿ قد غـؿقا شقئًا كثقًرا مـ الـعؿ والعتاد
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 بين ايٓطري  ناْت أَٛاٍ»: رحدٜح

 د«...اهلل ع٢ً زضٛي٘ مما أفا٤

 

ـْ ُطَؿرَ  - 421 ـِ اْلَخطَّاِب  )َط ا : َبـِل الـَِّضقرِ  َكاَكْت َأْمَقاُل »: َقاَل  ڤ ْب ِمؿَّ

ا َلْؿ ُيقِجْػ اْلُؿْسِؾُؿقَن َطَؾْقِف ِبَخْقٍؾ َوٓ ِرَكاٍب  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّللُ َطَؾك َرُسقلِفِ  َأَفاءَ  ِمؿَّ

  َوَكاَكْت لَِرُسقلِ 
ِ
  َفَؽاَن َرُسقُل ، َخالًِصا ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

ِ
ُثؿَّ ، َيْعِزُل َكَػَؼَة َأْهِؾِف َسـَةً  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

ًة فِل َسبِقؾِ ، اْلُؽَراعِ َيْجَعُؾ َما َبِؼَل فِل  ًلِح ُطدَّ   َوالسِّ
ِ
 .(»(1)اهَّلل

l: 

وهق ما ، وقد تؼدم بقاكف، لبقان أحؽام الػلء: احلدٓث ساق املصيف 

 .يمخذ مـ مال الؿحاربقـ مـ غقر قتال

 :«َبـِل الـَِّضقرِ  َكاَكْت َأْمَقاُل »: قْلُ

 .بـل الـظقر أي الغـائؿ التل غـؿفا الؿسؾؿقن مـ

 اهلل فغزاهؿ رسقل، وأرادوا قتؾف ملسو هيلع هللا ىلص ققم مـ القفقد غدروا بالـبل: الـضقروبـق 

وأذن لفؿ أن يحؿؾقا ما حؿؾت ، طؾك أن يؽػ طـفؿ، فصالحقه طؾك الجالء ملسو هيلع هللا ىلص

 .ركاهبؿ ويرتكقا ما سقى ذلؽ

 .دخؾفا طـقة ملسو هيلع هللا ىلص فنن الـبل: بخًلف خقبر وقريظة

 .زرع أو ثؿرها مـ يخرج ما شطر لفؿ أن طؾك القفقد ملسو هيلع هللا ىلص الرسقل استخدم :خقبر ويف
                                                                                       

 (.1747(، ومسؾؿ يف صحقحف )3175أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)



 
522 

 

  5/جإفــادة ذوي األفهـــام بشسح عمدة األحكام

 

 .وسبك ذراريفؿ، قتؾ مؼاتؾتفؿ: وقريظة

ا َأَفاءَ »: قْلُ  :«ملسو هيلع هللا ىلص اهَّللُ َطَؾك َرُسقلِفِ  ِمؿَّ

 .اهلل رسقلف فقًئا بال قتال أي مؿا رزق

ا َلْؿ ُيقِجْػ اْلُؿْسِؾُؿقَن َطَؾْقِف بَِخْقٍؾ َوٓ ِرَكاٍب »: قْلُ  :«ِمؿَّ

 .السقرواإليجاف سرطة ، أي لؿ يؽـ فقف حرب

 .معروف: الخقؾ

 .اإلبؾ: والركاب

 .ففل غزوة لؿ يؽـ فقفا حرب

  َوَكاَكْت لَِرُسقلِ »: قْلُ
ِ
يصـعفا  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل أي خالًصا لرسقل: «َخالًِصا ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

 .حقث شاء

 :ٚاختًـ ايعًُا٤ يف ٖرٙ 

وهذا ققل ، أن مال الػل يخؿس كغقره مـ الغـائؿ: فذهب بعضفؿ إلك

 .الشافعل وغقره

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل أن مال الػل كؾف لرسقل: بعضفؿ إلكوذهب 

 .مـف ويـػؼف يف أوجف الخقر ڤ كان يعطل أصحابف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ومع ذلؽ فنن رسقل

بـل  بسقرة ولذلؽ سؿاها ابـ طباس؛ وقصة الـضقر مذكقرة يف سقرة الحشر

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ﴿الـضقر فؽاكقا 

 .[3-3: الحشر] ﴾ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ

 .وغقرهبالؼتؾ  ﴾ژ ڑ﴿

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ﴿:  اهلل ثؿ يؼقل

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ
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ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 

 .[7، 7]الحشر:   ﴾ے ۓ

 .طؾك أن أمقال الػل تخؿس: وهبذه أية استدل الشافعل

طؾك أكف ٓ يخؿس ، مع ضاهر هذا الحديثواستدل الجؿفقر بأية إولك 

 .ملسو هيلع هللا ىلص وأكف خاص بالـبل

 اهلل وبقـ ما قال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل وأكف خالًصا لرسقل، والجؿع بقـ ققلفؿ أكف ٓ يخؿس

 :﴿؟ [7: الحشر] ﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 

 .اهلل طؾقف بلكف يعطقفؿ مؿا أفاء: قال مـ يرى طدم التخؿقس

 .العامةلؿصالح الؿسؾؿقـ  ملسو هيلع هللا ىلص فؽاكت أمقالف

  َفَؽاَن َرُسقُل »: قْلُ
ِ
 :«َيْعِزُل َكَػَؼَة َأْهِؾِف َسـَةً  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

وهذا ٓ يـايف التقكؾ وإكؿا هق ، أكف كان يدخر لفؿ صعام سـة: ومعـك ذلؽ

، وكثرة ما طـده مـ الؿال ملسو هيلع هللا ىلص واكظر إلك كثرة كػؼة الـبل، مـ العؿؾ بإسباب

؛ والسبب، ثالثقـ صاًطا مـ شعقرومع ذلؽ مات ودرطف مرهقكة طـد يفقدي يف 

 .يف أوجف الخقر ملسو هيلع هللا ىلص كثرة إكػاقف

إِكََّؽ َأْن َتَذَر »أن اإلكسان يـبغل لف أن يتـبف لـػؼة طقالف وما إلقفؿ : ّفُٔ

ـْ َأْن َتَذَرُهؿْ  َوَرَثَتَؽ َأْغـَِقاءَ  ُػقَن الـَّاَس  َطاَلةً  َخْقٌر ِم بـ  متػؼ طؾقف طـ سعد «َيَتَؽػَّ

 .أبل وقاص

أي الزائد طؾك الـػؼة يجعؾف يف شراء : «ُثؿَّ َيْجَعُؾ َما َبِؼَل ِفل اْلُؽَراعِ »: قْلُ

ًٓ ٕمر، الخقؾ التل يؼاتؾ ويغزى طؾقفا ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ﴿اهلل  امتثا

 .[77 : إكػال] ﴾ۋ ۋ ۅ
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ـَ َطامِرٍ  ويف حديث ُطْؼَبةَ    َسِؿْعُت َرُسقَل : قُال، ڤ ْب
ِ
َوُهَق َطَؾك  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 ، [77: إكػال] ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ﴿: اْلِؿـَْبِر َيُؼقُل 
ُ

ْمل َة الرَّ َٓ إِنَّ اْلُؼقَّ ، َأ

 
ُ

ْمل َة الرَّ َٓ إِنَّ اْلُؼقَّ  ، َأ
ُ

ْمل َة الرَّ َٓ إِنَّ اْلُؼقَّ  .(1)«َأ

 .كسبة إلك بعض أجزائفا: وسؿقت الخقؾ بالؽراع

ًلِح »: قْلُ  :«َوالسِّ

أو ، أو بقضة، أو مغػر، أو درقة، أو حربة، أو رمح، وهل العدة مـ سقػ

 .دبقس وغقر ذلؽ

فقـبغل لقلل أمر الؿسؾؿقـ أن يبادر ، ويف هذا الزمان السالح الـاري بلكقاطف

 .يف شراء السالح الذي يدافع بف طـ ديـ الؿسؾؿقـ وحقزهتؿ وأرضفؿ

وإذا طؾؿقا ضعًػا يف الؿسؾؿقـ ، والؽػار إذا طؾؿقا ققة يف الؿسؾؿقـ ضعػقا

 .[17: التقبة] ﴾ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ گ ڳ﴿: ما بالقا

ًة فِل َسبِقؾِ »: قْلُ   ُطدَّ
ِ
مـ أجؾ أن يؼاتؾ بف يف ؛ أي طتاد يعتده: «اهَّلل

 .اهلل  اهلل ويف الدفاع طـ ديـ سبقؾ
 

 

  

                                                                                       

 (.1117أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (1)
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ٔ ارتٌٝ »: رحدٜح  أجس٣ ايٓيب َا ضُس َ

 د«...َٔ اذتفٝا٤ إىل ث١ٝٓ ايٛداع

 

ـْ َطْبدِ  - 421   )َط
ِ
ـِ ُطَؿرَ  اهَّلل َـّبِلُّ »: َقاَل  ڤ ْب ـْ اْلَخْقؾِ  ملسو هيلع هللا ىلص َأْجَرى ال َر ِم : َما ُضؿِّ

ـْ اْلَحْػَقاِء إَلك َثـِقَِّة اْلَقَداعِ  رْ ، ِم ـْ الثَّـِقَِّة إَلك َمْسِجدِ : َوَأْجَرى َما َلْؿ ُيَضؿَّ َبـِل  ِم

ـُ ُطَؿرَ . ُزَرْيٍؼ  ـْ َأْجَرى: َقاَل اْب ـَ اْلَحْػَقاِء إَلك َثـِقَِّة : َقاَل ُسْػَقانُ ، َوُكـُْت فِقَؿ ِم

ـْ َثـِقَِّة اْلَقَداِع إَلك َمْسِجدِ ، َأْو ِستَّةٌ ، َخْؿَسُة َأْمَقالٍ : اْلَقَداعِ   .((1)«ِمقٌؾ : َبـِل ُزَرْيٍؼ  َوَم

l: 

 .لبقان أهؿقة التدريب وآستعداد لؼتال العدو: احلدٓث ساق املصيف 

، لؾؼتال وذلؽ لالستعداد؛ بقـ أكقاع الخقؾ أي سابؼ: «ملسو هيلع هللا ىلص َأْجَرى الـَّبِلُّ »: قْلُ

 .وكحقه

 .وهق ما يسؿك يف هذا الزمان بالؿـاورات، إرهاب العدو: ّفُٔ

ـْ اْلَخْقؾِ »: قْلُ َر ِم  .أي الخقؾ الؿضؿر: «َما ُضؿِّ

، فقؼقمقن بنيداع الخقؾ يف غرفة، وهذه صريؼة يستخدمفا أصحاب الخقؾ

وربؿا ، ويف الذي بعده يـؼصقكف، يـؼصقكفويف الققم الثاين ، ثؿ يعطقكف صعاًما

وتشتد ، وضعقا فققف بعض أكاف ما يسبب لف الرشح حتك يؾتصؼ بطـف بظفره

 .وأشدها صربًا، وأطظؿ جرًيا، أطصابف فقؽقن أكثر طدًوا
                                                                                       

 (.1177(، ومسؾؿ يف صحقحف )3171أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)
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ـْ اْلَحْػَقاِء إَلك َثـِقَِّة اْلَقَداعِ »: قْلُ وبقـفؿا ستة أمقال وهؿا مـ مـاصؼ : «ِم

 .الشام الؿديـة مـ جفة

رْ »: قْلُ  .أي الخقؾ التل طؾك طادهتا لؿ تضؿر: «َوَأْجَرى َما َلْؿ ُيَضؿَّ

ـْ الثَّـِقَِّة إَلك َمْسِجدِ »: قْلُ ٕهنا ٓ تستطقع أن تعدوا طدو : «َبـِل ُزَرْيٍؼ  ِم

ڻ ڻ ڻ ﴿قد ذكر الخقؾ الؿضؿرة يف الؼرآن   واهلل، الخقؾ الؿضؿرة

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 

 .[15: طؿرانآل ] ﴾ھ

 .أن تضؿقر الخقؾ مقجقد طـد العرب قديًؿا وحديًثا: فالشاهد

ڎ ﴿: لقـظر إلقفا قال تعالك والخقؾ حققان جؿقؾ خرج سؾقؿان 

 .[31: ص] ﴾ڎ ڈ ڈ ژ ژ

لؽـ ، جقاز الؿسابؼة ووضع الجقائز طؾك الؿسابؼة: ّيف ٍذا احلدٓث

ٕهنا إن كاكت ؛ الؿتسابؼقـأن تؽقن الجائزة مـ غقر : يشرتط كثقر مـ أهؾ العؾؿ

 .مـ الؿتسابؼقـ كاكت كالؼؿار

َأبِل  لحديث؛ إٓ أن الذي يظفر يف مثؾ هذه إمقر ٓ تدخؾ يف باب الؼؿار

  َقاَل َرُسقُل : َقاَل  ُهَرْيَرةَ 
ِ
َّٓ ِفل َسَبَؼ  َٓ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ، (1)«َكْصؾٍ  َأوْ ، َأْو ِفل َحافِرٍ ، ُخػٍّ  إِ

 .أخرجف أحؿد

ـْ َأْجَرى َقاَل »: قْلُ ـُْت فِقَؿ ـُ ُطَؿَر َوُك كان  ڤ اهلل ابـ طؿر أي أن طبد: «اْب

  وكان مـ الؿسارطقـ بف، وكان مـ الؿتؿرسقـ طؾقف، مـ الؿفتؿقـ بالجفاد
                                                                                       

(، وابـ 1777(، والرتمذي )337/ 7(، والـسائل )3475(، وأبق داود )575/ 3أخرجف أحؿد ) (1)

برقؿ  ، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل «حديث حسـ»( وقال الرتمذي: 5771حبان )

 (، وقال فقف: هذا حديث صحقح.1315)
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 .- كؿا سرتى -

 .أحد الرواة ولعؾف أبق محؿد الفاللل وهق ابـ طققـة: «َقاَل ُسْػَقانُ »: قْلُ

ـَ اْلَحْػَقاِء إَلك »: قْلُ  :«َأْو ِستَّةٌ ، َخْؿَسُة َأْمَقالٍ : َثـِقَِّة اْلَقَداعِ ِم

 .بؿعـك تسعة كقؾقا مرت إلك طشرة

ـْ َثـِقَِّة اْلَقَداِع إَلك َمْسِجدِ »: قْلُ  :«ِمقٌؾ : َبـِل ُزَرْيٍؼ  َوَم

ٕهنؿ إكؿا كاكقا يؼدرون ؛ وقد يزيد أو يؼؾ، بؿعـك كقؾق وكصػ الؽقؾق

 .وستؿائة وخؿسقـ مرت تؼريًبايساوي كقؾق : الؿقؾبالـظر و

 .وإطداد الؿؼاتؾ، إطداد ألة: مـ الحديث اإلطداد لؾؼتال: والشاهد

 .الخقؾ وما يف بابف: فألة

 .الػارس وما يف بابف: والؿؼاتؾ

كؿا أكف كان أطؾؿ إمة يف غقره مـ ، يف باب الؼتال ملسو هيلع هللا ىلص وهذا مـ فؼف الـبل

 .إبقاب

أكف كان يركب الخقؾ بغقر : وتؿقزه يف ذلؽ ملسو هيلع هللا ىلص ومؿا يدل طؾك براطة الـبل

 .وهذا ٓ يػعؾف إٓ أشد الػقارس، سرج

؛ وجدتف بحًرا وأكف لبحر: وقال، ركب خقؾ أبل صؾحة بغقر سرج ملسو هيلع هللا ىلص والـبل

 .ٕن الخقؾ صبقعتف أن يؾؼل بصاحبف إن لؿ يؽـ مـ الػرسان

 .«الخقؾ يعرف راكبف»: حتك إن الؿثؾ طـد العامة
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 ُعسضت ع٢ً زضٍٛ ّٜٛ أحد »: رحدٜح

 د«...ٚأْا ابٔ أزبع عػس٠ فًِ جيصْٞ

 

ـْ َطْبدِ  - 422   )َط
ِ
ـِ ُطَؿرَ  اهَّلل   ُطرِْضُت َطَؾك َرُسقلِ : َقاَل  ڤ ْب

ِ
، َيْقَم ُأُحدٍ  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

ـُ َأْرَبَع َطْشَرةَ  ـُ َخْؿَس َوَأَكا ، َوُطرِْضُت َطَؾْقِف َيْقَم اْلَخـَْدِق ، َفَؾْؿ ُيِجْزكِل، َوَأَكا اْب اْب

 .((1)«َفَلَجاَزكِل، َطْشَرةَ 

l: 

 .لبقان طدم إخراج إصػال يف الجفاد: احلدٓث ساق املصيف 

وهذا إذا لؿ يؼع مـ الشاب ، واستدل العؾؿاء هبذا الحديث طؾك سـ البؾقغ

وإذا لؿ يؼع آحتالم فؼدره ، أما إذا وقع آحتالم فالبؾقغ بآحتالم، احتالم

 .بسبعة طشرة سـة: بعض أهؾ العؾؿ

 .يؼدر بثؿاكقة طشر سـة: وذهب بعضفؿ إلك أكف

وهق الذي أجازه ، يؼدر بخؿسة طشرة سـة: وذهب جؿفقرهؿ إلك أكف

 .حقث استدل هبذا الحديث، بـ طبدالعزيز طؿر

  ُطرِْضُت َطَؾك َرُسقلِ »: قْلُ
ِ
 :«َيْقَم ُأُحدٍ  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

إذ أكف ، فقفؿ مـ ٓ يحسـحتك ٓ يدخؾ ؛ طرض الجـقد طؾك الؼائد: ّفُٔ

 .أو قد يؾؼك بف إلك التفؾؽة، قد يسبب الػشؾ لبؼقة الجـقد

                                                                                       

 (.1171(، ومسؾؿ يف صحقحف )3775أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)
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 .طؾك أمتف كبارها وصغارها ملسو هيلع هللا ىلص حرص الـبل: ّفُٔ

إذ أكف إذا كان إمر يقكؾ إلك غقره ، بـػسف تقلل الؼائد أمر الجقش: ّفُٔ

 .لحصؾ فقف التقاكؾ

 .السـة الثالثة لؾفجرةوكاكت يف ، أي معركة أحد: «َيْقَم ُأُحدٍ »: قْلُ

الؿسؾؿقـ  وقتؾ فقفا مـ، وهق جبؾ طظقؿ، كسبة إلك جبؾ أحد؛ وسؿقت أحد

 .بلبل هق وأمل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل سبعقن وأصابتفؿ جراحة حتك جرح رسقل

ـُ َأْرَبَع َطْشَرةَ »: قْلُ  .أي كان سـف أربعة طشر سـة: «َوَأَكا اْب

 .أي لؿ يلذن لف: «َفَؾْؿ ُيِجْزكِل»: قْلُ

ـُ َخْؿَس َطْشَرةَ ، َوُطرِْضُت َطَؾْقِف َيْقَم اْلَخـَْدِق »: قْلُ  :«َفَلَجاَزكِل، َوَأَكا اْب

وهل غزوة إحزاب التل ، ويقم الخـدق كان يف السـة الرابعة مـ الفجرة

 .شلهنا يف سقرة إحزاب  اهلل ذكر

؛ حػروا خـدًقا - اهلل طؾقفؿ رضقان - ٕن الصحابة؛ وسؿقت بالخـدق

 .هجؿات الؽػاريؼقفؿ 

: الؿممـقـ الؼتال يف تؾؽ الغزوة بريح قال تعالك  اهلل وقد كػل

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ﴿

 .[1: إحزاب] ﴾چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

 .ڤ هق سؾؿان الػارسل: والذي أشار طؾقفؿ بحػر الخـدق

ـُ َخْؿَس َطْشَرةَ »: قْلُ  .أي سـة وهل سـ البؾقغ: «َوَأَكا اْب

 .أي قبؾـل يف الجقش: «َفَلَجاَزكِل»: قْلُ

؛ وهذا يدل طؾك أكف يـبغل أن ٓ يخرج يف الجقش إٓ أصحاب الؼقة والحـؽة

 .ٕن الحرب فقفا مـ إهقال ما تمدي إلك اضطراب الضعقػ والصغقر
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 : قطِ ايٓفٌ»: رحدٜح

ُّا، يًفسع ضُٗني  د«ٚيًسجٌ ضٗ

 

  َرُسقَل  أَنَّ » :)َوَطـْفُ  -423
ِ
ـِ  لِْؾَػَرسِ  :الـََّػؾِ  فِل َقَسؿَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل ُجؾِ  ،َسْفَؿْق  .((1)«َسْفًؿا َولِؾرَّ

l: 

 .وأن الـػؾ زيادة طؾك الؿغـؿ، تؼدم الحديث

 .«ولؾراجؾ سفًؿا، أكف أططك لؾػرس ثالثة أسفؿ»: ويف بعضفا

 .كؿا ترى يف الصحقح، لؽـ هذا أصح

ٱ ﴿: اهلل  كؿا قال، وقد تؼدم الحؽؿ أن الـػؾ هق زيادة طـ الغـقؿة

 .[1: إكػال] ﴾ٻ ٻٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ

  َأنَّ َرُسقَل »: ڤ وتؼدم حديث ابـ طؿر
ِ
ًة فِقَفا َطْبدُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل   َبَعَث َسِريَّ

ِ
اهلل

 َطَشَر َبِعقًرا، َفَغـُِؿقا إِباًِل َكثِقَرةً ، قَِبَؾ َكْجدٍ 
ْ

َأْو َأَحَد َطَشَر ، َفَؽاَكْت ِسَفاُمُفُؿ اْثـَل

ُؾقا، َبِعقًرا  .(2)«َبِعقًرا َبِعقًرا َوُكػِّ
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 اهلل ٜٓفٌ بعض َٔ  نإ زضٍٛ»: رحدٜح

 د«...ٜبعح يف ايطساٜا ألْفطِٗ خاص١

 

  َأنَّ َرُسقَل  - ڤابـ طؿر  - َوَطـْفُ ) - 424
ِ
ـْ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل ُؾ َبْعَض َم َيْبَعُث  َكاَن ُيـَػِّ

ِة اْلَجْقشِ  ًة ِسَقى َقْسِؿ َطامَّ َراَيا َْٕكُػِسِفْؿ َخاصَّ  .((1)«فِل السَّ

l: 

ومـ باب ، والحـؽة، وأصحاب الشجاطة، وهذا مـ باب تللػ الؼادة

إِكِّل ُأِريُد َأْن َأْبَعَثَؽ َطَؾك »: ڤ بـ العاص لعؿر ملسو هيلع هللا ىلص فؼد قال الـبل ،التشجقع

ـَ اْلَؿاِل َزْطَبًة َصالَِحةً ، اهَّللُ َوُيْغـُِؿَؽ  َفُقَسؾُِّؿَؽ ، َجْقشٍ  َيا : َفُؼْؾُت : َقاَل ، «َوَأْزَطُبَؾَؽ ِم

  َرُسقَل 
ِ
ـْ َأْجِؾ اْلَؿالِ ، اهلل

ْساَلمِ ، َما َأْسَؾْؿُت مِ َوَأْن ، َوَلؽِـِّل َأْسَؾْؿُت َرْغَبًة فِل اإْلِ

  َأُكقَن َمَع َرُسقلِ 
ِ
الِِح ، َيا َطْؿُرو»: َفَؼاَل . اهلل ا بِاْلَؿاِل الصَّ الِِح ، كِِعؿَّ ُجِؾ الصَّ ، (2)«لِؾرَّ

 .أخرجف أحؿد

ثؿ ، كان يعدل بقـفؿ يف الغـقؿة ملسو هيلع هللا ىلص فالـبل، العدل يف العطاء يف الغـائؿ: ّفُٔ

 .يعدل بؿجازات مـ كاكت لف كصرة لؾؿسؾؿقـ بتؿققزه بشلء مـ العطاء

 .ربؿا يقازي أربعة ألػ - اهلل طؾقفؿ رضقان - وكان ُيعؾؿ أن بعض الصحابة

َراَيا»: قْلُ ـْ َيْبَعُث فِل السَّ ُؾ َبْعَض َم  .أي زيادة طؾك الغـقؿة: «َكاَن ُيـَػِّ

وهق ، ملسو هيلع هللا ىلص بلن السرية التل لؿ يشفدها الـبل: دلقؾ لؼقل مـ يؼقل: ّفُٔ
                                                                                       

 (.1747(، ومسؾؿ يف صحقحف )3134أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)

  (1777.)(، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل 17773أخرجف أحؿد ) (2)
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ٍد بَِقِدهِ »: الؼائؾ ـَ َما َقَعْدُت ِخًَلَف ، َوالَِّذي َكْػُس ُمَحؿَّ َٓ َأْن َيُشؼَّ َطَؾك اْلُؿْسِؾِؿق َلْق

ٍة َتْغُزو فِل َسبِقؾِ   َأَبًدا َسرِيَّ
ِ
 .أخرجف مسؾؿ، (1)«اهَّلل

 «السالسؾ غزوة ذات»: مثؾ، ملسو هيلع هللا ىلص والصحقح أن الغزوات قد ٓ يشفدها الـبل

 .وكاكتا يف طفده، «غزوة ممتة»و

ةً »: قْلُ  :«َْٕكُػِسِفْؿ َخاصَّ

 .وغقر ذلؽ، رد طؾك آشرتاكقـ الذي يؼقلقن بتساوي الـاس يف إرزاق: فُٔ

ِة اْلَجْقشِ »: قْلُ  :«ِسَقى َقْسِؿ َطامَّ

 .ملسو هيلع هللا ىلص كقػ يعطل هذا ويرتك هذا وهذا مـ طدلف: حتك ٓ يؼقل قائؾ

 .بؼقة الجقش: والؿراد بعامة الجقش

 .والساقل، والراجؾ، اسؿ يعؿ الػارس: والجقش

 الـساء؟وهؾ يدخؾ فقف 

 .وٓ يعطقن سفؿاكا، الـساء والعبقد كان يرضخ لفؿ
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 َٔ محٌ »: رحدٜح

 د«عًٝٓا ايطالح فًٝظ َٓا

 

ـْ َأبِل ُمقَسك) - 425   َطْبدِ  - َط
ِ
ـِ َقْقسٍ  اهَّلل ـْ الـَّبِلِّ  - ْب ـْ َحَؿَؾ »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص َط َم

ًلَح َفَؾْقَس ِمـَّا  .((1)«َطَؾْقـَا السِّ

l: 

 .الحديث لبقان تحريؿ حؿؾ السالح طؾك الؿسؾؿقـساق الؿصـػ 

 .أي لؼتالـا: «مـ حؿؾ طؾقـا السًلح»: قْلُ

 .الـفل طـ الخروج طؾك الؿسؾؿقـ: ّفُٔ

، َوَمَعُف َكْبٌؾ ، َأْو فِل ُسقِقـَا، إَِذا َمرَّ َأَحُدُكْؿ فِل َمْسِجِدَكا» ملسو هيلع هللا ىلص وقد قال الـبل

فِ : َقاَل َأْو  -، َفْؾقُْؿِسْؽ َطَؾك كَِصالَِفا ـَ ، - َفْؾقَْؼبِْض بَِؽػِّ ـَ  َأْن ُيِصقَب َأَحًدا ِم الُؿْسِؾِؿق

 .ڤمتػؼ طؾقف طـ أبل مقسك ، (2)«ِمـَْفا َشْلءٌ 

فؾؿ يتربأ مـف ، أن حؿؾ السالح طؾك الؿسؾؿ كبقرة مـ كبائر الذكقب: ّفُٔ

 .إٓ لذلؽ ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

ـْ  ـْ َأَشاَر إَِلك َأِخقفِ »: ملسو هيلع هللا ىلص اْلَؼاِسؿِ َقاَل َأبُق : قال، ڤَأبِل ُهَرْيَرَة  فَع ، بَِحِديَدةٍ  َم

فِ ، َفنِنَّ اْلَؿًَلئَِؽَة َتْؾَعـُُف َحتَّك َيَدَطفُ  َبِقِف َوُأمِّ ِٕ  .أخرجف مسؾؿ، (3)«َوإِْن َكاَن َأَخاُه 
                                                                                       

 (.177(، ومسؾؿ يف صحقحف )7771أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)
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 :«َفَؾْقَس ِمـَّا»: قْلُ

 .وقد اكتؼدها العؾؿاء، وهذا أضعػ تػسقر لفذه الؽؾؿة، لقس مثؾـا: ققؾ

 .لقس طؾك صريؼتـا: وققؾ

، تػسقر الخقارج حقث قالقا لقس مـ أهؾ مؾتـا ،وأسقى مـ فسرها

 .فقؽػرون الؿسؾؿقـ هبذا الػفؿ السؼقؿ

أو أن الحديث خرج مخرج ، ملسو هيلع هللا ىلص والصحقح أكف لقس طؾك هدي الـبل

 .القطقد ومثؾ هذه إحاديث ترتك طؾك ما جاءت طؾقف

لؾرد ، وكحقه مـ إحاديثكالًما يف هذا الحديث : وتجد الـقوي 

 .وبقان مذهب أهؾ الحؼ، والؿرجئة، طؾك الخقارج

َٓ إلف »: أن الؿرجئة يرون أن مـ قال الؽؾؿة: رد طؾك الؿرجئة مـ حقث: ففُٔ

ًلَح َفَؾْقَس ِمـَّا»: يؼقل ملسو هيلع هللا ىلص والـبل، ٓ يضره معصقة «اهلل إٓ ـْ َحَؿَؾ َطَؾقْـَا السِّ  .«َم

الحديث رد طؾقف يف تلويؾ أهؾ العؾؿ بلكف لقس وهذا ، يؽػروكف: والخقارج

 .طؾك صريؼتـا وهديـا
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 اهلل عٔ ايسجٌ ٜكاتٌ  ض٦ٌ زضٍٛ»: رحدٜح

 د«...ٜٚكاتٌ زٜا٤، ٜٚكاتٌ مح١ٝ، غجاع١

 

ـْ َأبِل ُمقَسك) - 426   ُسئَِؾ َرُسقُل »: َقاَل  ڤ َط
ِ
ُجؾِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل ـْ الرَّ ُيَؼاتُِؾ : َط

؟ َفَؼاَل َرُسقُل  َأيُّ َذلَِؽ فِل َسبِقؾِ ، َوُيَؼاتُِؾ ِرَياءً ، َحِؿقَّةً َوُيَؼاتُِؾ ، َشَجاَطةً 
ِ
  اهَّلل

ِ
: ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

ـْ َقاَتَؾ لَِتُؽقَن َكِؾَؿةُ »  ِهَل اْلُعْؾَقا َم
ِ
  َفُفَق فِل َسبِقؾِ ، اهَّلل

ِ
 .((1)««اهَّلل

l: 

 .لبقان أهؿقة اإلخالص يف الجفاد: احلدٓث ساق املصيف 

  َرُسقُل ُسئَِؾ »: قْلُ
ِ
 .أي سللف بعض الؿؼاتؾقـ: «ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

 .كقازلفؿ ويف ،طؾقفؿ أشؽؾ فقؿا ملسو هيلع هللا ىلص الـبل إلك العقدة طؾك الصحابة حرص :ّفُٔ

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ ﴿وهذا هق سبب السالمة 

 .[13: الـساء] ﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ

ُجؾِ »: قْلُ ـْ الرَّ  :«َوُيَؼاتُِؾ ِرَياءً ، َحِؿقَّةً َوُيَؼاتُِؾ ، ُيَؼاتُِؾ َشَجاَطة: َط

إذ أن الشجاطة ، وهذا يؼع مـ كثقر مـ الـاس، أي يحؿؾف طؾك الؼتال الشجاطة

  َسِؿْعُت َرُسقَل : طـ َأبِل ُهَرْيَرَة ُقاَل ، تحقل بقـف وبقـ الخسة والجبـ
ِ
: َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـٌ ، َهالِعٌ  َشرُّ َما فِل َرُجٍؾ ُشحٌّ »  .داود أخرجف أبق، (2)«َخالِعٌ  َوُجْب
                                                                                       

 (.1175(، ومسؾؿ يف صحقحف )133أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)

  ، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطلڤ(، مـ حديث أبل هريرة 3411أخرجف أبق داود ) (2)
(1313.) 



 
536 

 

  5/جإفــادة ذوي األفهـــام بشسح عمدة األحكام

 

ـِ »: ملسو هيلع هللا ىلص وكان مـ دطاء الـبل ـَ اْلُجْب ُفؿَّ إِكِّل َأُطقُذ ِبَؽ ِم  .«الؾَّ

كان أشجع  ملسو هيلع هللا ىلص والـبل، لؽـ يـبغل لإلكسان وإن كان شجاًطا أن يصؾح كقتف

 .ڤ بـ مالؽ كؿا قال أكس، الـاس

 .ويدل طؾك شجاطتف أكف قام لدطقت الؽػار ولقس ثؿة غقره

 :«َحِؿقَّةً »: قْلُ

ـْ ، طصبقة لؼقمفأي    َطائَِشةَ  فَع
ِّ

  َخَرَج َرُسقُل : َأكََّفا َقاَلْت ، ملسو هيلع هللا ىلص َزْوِج الـَّبِل
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ِة اْلَقَبَرِة َأْدَرَكُف َرُجٌؾ َقْد َكاَن ُيْذَكُر مِـُْف ُجْرَأٌة َوَكْجَدٌة َفَػِرَح ، قَِبَؾ َبْدرٍ  ا َكاَن بَِحرَّ َفَؾؿَّ

  َأْصَحاُب َرُسقلِ 
ِ
ـَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ا َأْدَرَكُف َقاَل لَِرُسقلِ ، َرَأْوهُ ِحق   َفَؾؿَّ

ِ
ِجْئُت : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

بَِعَؽ  َتَّ
ِ

  َقاَل َلُف َرُسقُل . َوُأِصقَب َمَعَؽ ، ٕ
ِ
 َوَرُسقلِِف ؟»: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ِ
ـُ بِاهَّلل ، َٓ : َقاَل  «ُتْمِم

ـَ بُِؿْشِركٍ ، َفاْرِجعْ »: َقاَل  ـْ َأْسَتِعق َجَرِة َحتَّك ، ُثؿَّ َمَضك: َقاَلْت ، «َفَؾ إَِذا ُكـَّا بِالشَّ

ُجُؾ  ةٍ ، َأْدَرَكُف الرَّ َل َمرَّ  ، َفَؼاَل َلُف َكَؿا َقاَل َأوَّ
ُّ

ةٍ  ملسو هيلع هللا ىلص َفَؼاَل َلُف الـَّبِل َل َمرَّ ، َكَؿا َقاَل َأوَّ

ـَ بُِؿْشرِكٍ »: َقاَل  ـْ َأْسَتِعق ُف َكَؿا َفَؼاَل لَ ، َفَلْدَرَكُف بِاْلَبْقَداءِ ، ُثؿَّ َرَجعَ : َقاَل ، «َفاْرِجْع َفَؾ

ةٍ  َل َمرَّ  َوَرُسقلِِف؟»: َقاَل َأوَّ
ِ
ـُ بِاهَّلل   َفَؼاَل َلُف َرُسقُل ، َكَعؿْ : َقاَل  «ُتْمِم

ِ
: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 .أخرجف مسؾؿ، (1)««َفاْكَطِؾْؼ »

 :«َوُيَؼاتُِؾ ِرَياءً »: قْلُ

 .والؼصد مـف الؿراءاة، الـاس أكف شجاع وأكف مؼاتؾ: أي لقؼقل

 .الدخقل يف الجفاد وغقره وأحقال الـاس تختؾػ مـ حقث

َل »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل قال قال رسقل ڤويف صحقح مسؾؿ طـ أبل هريرة  إِنَّ َأوَّ

َفُف كَِعَؿفُ ، َرُجٌؾ اْسُتْشِفَد : الـَّاِس ُيْؼَضك فِقِف َيْقَم اْلِؼَقاَمِة َثًَلَثةٌ  ، َفَعَرَفَفا، َفُلتَِل بِِف َفَعرَّ
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َوَلؽِـََّؽ ، َكَذْبَت : َقاَل . َقاَتْؾُت فِقَؽ َحتَّك ُقتِْؾُت : َفَؿا َطِؿْؾَت فِقَفا؟ َقاَل : َفَؼاَل 

ُثؿَّ َأَمَر بِِف َفُسِحَب َطَؾك َوْجِفِف َحتَّك ُأْلِؼَل فِل . َفَؼْد ِققَؾ ، ُهَق َجرِيءٌ : َقاَتْؾَت لُِقَؼاَل 

َؿُف َوَقَرَأ اْلُؼْرآنَ . الـَّارِ  َؿ اْلِعْؾَؿ َوَطؾَّ َفُف كَِعَؿفُ َفُلتَِل بِ ، َوَرُجٌؾ َتَعؾَّ : َفَؼاَل ، َفَعَرَفَفا، ِف َفَعرَّ

ْؿُتفُ : َما َطِؿْؾَت فِقَفا؟ َقاَل  ْؿُت فِقَؽ اْلِعْؾَؿ َوَطؾَّ : َفَؼاَل . َوَقَرْأُت فِقَؽ اْلُؼْرآنَ ، َتَعؾَّ

ُهَق : لُِقَؼاَل َوَقَرْأَت اْلُؼْرآَن ، َفَؼْد ِققَؾ ، ُهَق َطالِؿٌ  َوَلؽِـََّؽ َتَعؾَّْؿَت لُِقَؼاَل ، َكَذْبَت 

َوَرُجٌؾ . َفُسِحَب َطَؾك َوْجِفِف َحتَّك ُأْلِؼَل فِل الـَّارِ ، ُثؿَّ َأَمَر بِفِ . َفَؼْد ِققَؾ ، َقاِرئٌ 

عَ  فِ  َوسَّ ـْ َأْصـَاِف اْلَؿاِل ُكؾِّ َفُف كَِعَؿُف َفَعَرَفَفا، اهَّللُ َطَؾْقِف َوَأْطَطاُه ِم : َفَؼاَل ، َفُلتَِل بِِف َفَعرَّ

َّٓ َأْكَػْؼُت فِقَفا َلَؽ : ْؾَت فِقَفا؟ َقاَل َما َطؿِ  ـَْػَؼ فِقَفا إِ ـْ َسبِقٍؾ ُتِحبُّ َأْن ُي . َما َتَرْكُت ِم

ادٌ : َوَلؽِـََّؽ َفَعْؾَت لُِقَؼاَل ، َكَذْبَت : َقاَل  ُثؿَّ َأَمَر بِِف َفُسِحَب َطَؾك . َفَؼْد ِققَؾ ، ُهَق َجقَّ

ل الـَّارِ 
 .(1)«َوْجِفِف َحتَّك ُأْلِؼَل فِ

؟ َأيُّ َذلَِؽ فِل َسبِقؾِ »: قْلُ
ِ
 أم الرياء؟، أم الحؿقة، أي الشجاطة: «اهَّلل

 .بؽؾؿة جامعة ملسو هيلع هللا ىلص اهلل فجاءهؿ رسقل

ـْ َقاَتَؾ »: قْلُ وإحرار ، أي الؿجاهد هق مـ قاتؾ مـ الرجال والـساء: «َم

  لَِتُؽقَن َكؾَِؿةُ »والشجعان وغقرهؿ ، والصغار والؽبار، والؿؿالقؽ
ِ
  اهلل

َ
ِهل

قُْؾ »هق الظاهر الؼاهر  اهلل  أي ديـ: «اْلُعْؾَقا َْمُر َما َبَؾَغ الؾَّ ْٕ َـّ َهَذا ا َلَقْبُؾَغ

َٓ َيْتُركُ ، َوالـََّفارُ  َّٓ َأْدَخَؾفُ  َمَدرٍ  اهَّللُ َبْقَت  َو َٓ َوَبرٍ إِ ـَ بِِعزِّ َطِزيزٍ  َو ي َأْو ، اهَّللُ َهَذا الدِّ

ا ، بُِذلِّ َذلِقؾٍ  ْسًَلمَ  ُيِعزُّ ِطزًّ ًّٓ ُيِذلُّ ، اهَّللُ بِِف اإْلِ «اهَّللُ بِِف اْلُؽْػرَ  َوُذ
(2)

. 

ې ې ى ى ائائ ﴿:  اهلل وقد قال
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 .[57: التقبة] ﴾ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ

  َفُفَق فِل َسبِقؾِ »: قْلُ
ِ
 :«اهَّلل

 .قاتؾ مع إبرار أو مع الػجار، طؾك أي حال كان، أي ففق الجفاد الشرطل

اهلل  هؾ الؽػار يؼاتؾقن لتؽقن كؾؿة، لؿسللة؛ ساق الحديثولعؾ الؿصـػ 

ی جئ حئ مئىئ يئ جب ﴿:  اهلل أو لدخقلفؿ يف اإلسالم وقد قال، هل العؾقا

 .[347: البؼرة] ﴾حب

وهذا لقس طؾك التؼرير ، [7: الؽافرون] ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ﴿:  اهلل وقال

 فؽقن القفقدي والـصراين والؿجقسل يدخؾ تحت، لفؿ ولؽـ طؾك الرباءة

 .ففذه طزة وطؾق اإلسالم، حؽؿ اإلسالم

وأبق أن يدخؾقا يف  ملسو هيلع هللا ىلص وتعؾؿقن أن الؿـافؼقـ قد كاكقا يصؾقن خؾػ الـبل

 .اإلسالم حًؼا وصدًقا

ما اختاره شقخ اإلسالم وهق مذهب : «اهَّلل هل العؾقا كؾؿة»فنًذا الؿراد ب 

ولؽـ ، أن الؽػار ٓ يؼاتؾقن مـ أجؾ كػرهؿ: الحـابؾة وغقرهؿ مـ العؾؿاء

اهلل بلداء الجزية طـ يد وهؿ  وإٓ لق التزمقا شرع، يؼاتؾقن مـ أجؾ حراهبؿ

: ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ، ڤبـص حديث بريدة  ،ما كان لؾؿسؾؿقـ طؾقفؿ سبقؾ، صاغرون

ـَ َفاْدُطُفْؿ إَِلك َثًَلِث ِخَصالٍ » ـَ اْلُؿْشرِكِق َك ِم َـّ  - َأْو ِخًَللٍ  - َوإَِذا َلِؼقَت َطُدوَّ ُتُف َفَليَّ

َفنِْن َأَجاُبقَك َفاْقَبْؾ ، ُثؿَّ اْدُطُفْؿ إَِلك اإْلِْسًَلمِ ، َوُكػَّ َطـُْفؿْ ، َما َأَجاُبقَك َفاْقَبْؾ ِمـُْفؿْ 

ـَ ، َوُكػَّ َطـُْفؿْ ، ِمـُْفؿْ  ـْ َداِرِهْؿ إَِلك َداِر اْلُؿَفاِجرِي ِل ِم ، ُثؿَّ اْدُطُفْؿ إَِلك التََّحقُّ

ُفْؿ إِْن  ـَ َوَأْخبِْرُهْؿ َأكَّ ـَ ، َفَعُؾقا َذلَِؽ َفَؾُفْؿ َما لِْؾُؿَفاِجرِي ، َوَطَؾْقِفْؿ َما َطَؾك اْلُؿَفاِجرِي

ـَ َيْجِري  ُفْؿ َيُؽقُكقَن َكَلْطَراِب اْلُؿْسِؾِؿق ُلقا ِمـَْفا َفَلْخبِْرُهْؿ َأكَّ َفنِْن َأَبْقا َأْن َيَتَحقَّ
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 الَِّذي َيْجرِي َطَؾك اْلُؿْممِ  َطَؾْقِفْؿ ُحْؽؿُ 
ِ
ـَ اهَّلل َٓ َيُؽقُن َلُفْؿ فِل اْلَغـِقَؿةِ ، ـِق َواْلَػْلِء ، َو

ـَ  َّٓ َأْن ُيَجاِهُدوا َمَع اْلُؿْسِؾِؿق َفنِْن ُهْؿ َأَجاُبقَك ، َفنِْن ُهْؿ َأَبْقا َفَسْؾُفُؿ اْلِجْزَيةَ ، َشْلٌء إِ

 ، َوُكػَّ َطـُْفؿْ ، َفاْقَبْؾ ِمـُْفؿْ 
ِ
ـْ بِاهَّلل  .أخرجف مسؾؿ، (1)«َوَقاتِْؾُفؿْ ، َفنِْن ُهْؿ َأَبْقا َفاْسَتِع

وحؼ هذا ، هبذا كؽقن قد اكتفقـا مـ هذا الؽتاب كتاب الجفاد: خاتؿة

إلك أهؿ أبقابف وإٓ ففق كتاب   لؽـ أشار الؿصـػ، الؽتاب أكثر مـ هذا

 .طظقؿ قد صـػت فقف الؿصـػات الؿطقلة والؿختصرة

، أو لؾؽػار، لؾؿـافؼقـأو ، أو لؾشقطان، وحقاة الؿسؾؿقـ يف جفاد ٕكػسفؿ

 .وجفادهؿ إما أن يؽقن بالؼؾب أو الؾسان أو الجقارح أو هبؿ جؿقًعا

اهلل كرى الجفاد  يا رسقل»: ڤ كؿا قالت طائشة، والجفاد أفضؾ إطؿال

 .«إطؿال أفضؾ

 .طؾك التؿام  اهلل وكحؿد، وقد تؼدم الؽالم طؾك ما يتعؾؼ ببعض هذا الباب

 .أستغػرك وأتقب إلقؽ، أشفد أن ٓ إلف إٓ أكت، الؾفؿ وبحؿدك سبحاكؽ
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 درنتاب ايعتل

 
 كتاب العتؼ

 [نتاب ايعتل]

l: 

 :«كتاب العتؼ»: قْلُ

الذكقر  فؿـ كان تحتف رقبة مؿؾقكة مـ، طبادة جؾقؾة مختصة بالؿؿالقؽ: العتؼ

ہ  ۀ ہ ڻ ۀ﴿:  اهلل قال،  اهلل أو اإلكاث فلطتؼفا فؾف أجر طـد

 .[13-11: البؾد] ﴾ہ ہ ھ ھھ ھ ے

ـِ  ـِ َطاِزٍب  اْلبََراءِ  وَط  : َقاَل  ڤ ْب
ِّ

 إَِلك الـَّبِل
ٌّ

  َيا َرُسقَل : َفَؼاَل  ملسو هيلع هللا ىلص َجاَء َأْطَرابِل
ِ
، اهلل

ـْ ُكـَْت َأْقَصْرَت الُْخطْبََة لََؼْد »: َفَؼاَل . َطؾِّْؿـِل َطَؿاًل ُيْدِخُؾـِل اْلَجـَّةَ  َأْطَرْضَت  لَِئ

َقبَةَ ، الـََّسَؿةَ  َأْطتِِؼ ، الَْؿْسلَلَةَ    َيا َرُسقَل : َفَؼاَل . «َوُفؽَّ الرَّ
ِ
: َأَوَلْقَستَا بَِقاِحَدٍة ؟ َقاَل ، اهلل

َد بِِعتِْؼَفا الـََّسَؿةِ  إِنَّ ِطْتَؼ ، َٓ » ـَ فِل ِطتِْؼَفا، َأْن َتَػرَّ َقَبِة َأْن ُتِعق  .(1)«َوَفؽَّ الرَّ

ـِ ، ويف حديث أبل هريرة يف الصحقحقـ  َط
ِّ

ـْ َأْطَتَؼ َرَقَبًة »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل َم

ـَ الـَّارِ  َأْطَتَؼ ، ُمْسِؾَؿةً   .(2)«َحتَّك َفْرَجُف بَِػْرِجفِ ، اهَّللُ بُِؽؾِّ ُطْضٍق ِمـُْف ُطْضًقا ِم

فحدث طؾل ابـ الحسقـ هبذا الحديث فلطتؼ غالًما كان قد أططل فقف طشرة 

 .ألػ درهؿ أو ألػ ديـار

  َقاَل َرُسقُل : َقاَل  ڤ، ُهَرْيَرةَ ويف حديث َأبِل 
ِ
، َٓ َيْجِزي َوَلٌد َوالًِدا»: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل
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َّٓ َأْن َيِجَدُه َمْؿُؾقًكا ـِ َأبِل َشْقَبةَ ، «َفُقْعتَِؼفُ ، َفَقْشَترَِيفُ ، إِ ، (1)«َوَلٌد َوالَِدهُ »: َوفِل ِرَواَيِة اْب

 .أخرجف مسؾؿ

 .القالد حؼ يجازي لقالده القلد طتؼ أن حتك :الؿؿالقؽ طتؼ طظؿ طؾك دلقؾ وهذا

 : - اهَّلل وكؾؿا كاكت الرقبة أكػس كاكت أقرب يف إجر طـد
ـْ    َيا َرُسقَل : ُقْؾُت : َقاَل  ڤ َأبِل َذرٍّ  فَع

ِ
َْطَؿاِل َأْفَضُؾ ؟ َقاَل ، اهلل ْٕ : َأيُّ ا

« 
ِ
يَؿاُن بِاهَّلل َقاِب َأْفَضُؾ ؟ َقاَل َأيُّ : ُقْؾُت : َقاَل . «َواْلِجَفاُد فِل َسبِقِؾفِ ، اإْلِ َأْكَػُسَفا »: الرِّ

 .أخرجف مسؾؿ، (2)«َوَأْكَثُرَها َثَؿـًا، َأْهِؾَفا ِطـَْد 

أو بعدم أذيتفؿ قال ، إما بعتؼفؿ، باإلحسان إلك الؿؿالقؽ  اهلل وقد أمر

ـْ ، َتْحَت َأْيِديُؽؿْ  اهَّللُ  َجَعَؾُفؿُ ، َخَقُلُؽؿْ  إِْخَقاُكُؽؿْ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل َكاَن َأُخقُه َفَؿ

ا َيْلُكُؾ  ا َيْؾَبُس ، َتْحَت َيِدِه َفْؾُقْطِعْؿُف ِمؿَّ َٓ ُتَؽؾُِّػقُهْؿ َما َيْغِؾُبُفؿْ ، َوْلُقْؾبِْسُف ِمؿَّ َفنِْن ، َو

ْػُتُؿقُهْؿ َفَلِطقـُقُهؿْ   .(3)«َكؾَّ

ڦ ڦ ﴿باإلحسان إلك مـ أراد الؿؽاتبة والتحرر   اهلل وقد أمر

ڇ ڇ ڇ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ چ چ 

 .[33: الـقر] ﴾ڇڍ

 كؿا يف حديث أبل هريرة، إن صدق يف خدمتف لسقده فؾف أجران والعبد

  َقاَل َرُسقُل 
ِ
الِِح َأْجَرانِ  لِْؾَعْبدِ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ، َوالَِّذي َكْػِسل بَِقِدهِ . اْلَؿْؿُؾقِك الصَّ

َٓ اْلِجَفاُد فِل َسبِقؾِ    َلْق
ِ
ل، َواْلَحجُّ ، اهَّلل َْحَبْبُت َأْن َأُمقَت َوَأَكا َمْؿُؾقكٌ ، َوبِرُّ ُأمِّ َٕ»(4) ،
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 .أخرجف البخاري ومسؾؿ

 ملسو هيلع هللا ىلص كؿا فعؾ الـبل: ويجقز لؾرجؾ أن يعتؼ جاريتف ويؽقن طتؼفا صداقفا

 .بـت حقل حقـ تزوجفا بصػقة

 ،مـف حؿؾت فنن ؛بالؼسؿة لفا حظ وٓ ،يؿقـف بؿؾؽ يستؿتع أن لؾرجؾ ويجقز

 .مؿؾقًكا القلد يبؼك ٓ حتك ؛الصحقح الؼقل طؾك ولدها يعتؼفا ،ولد أم كاكت ،ووضعت

باستؿتاع ، وٓ يجقز لالبـ أن يستؿتع بجارية والده إن ورثفا: فائدة هامة

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿:  اهلل لعؿقم ققل؛ الرجؾ بزوجتف

 .[33: الـساء] ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چچ

: وغقر ذلؽ مـ أكقاع الؿعامًلت، والعبقد واإلماء يجقز رهـفؿ وإجارتفؿ

ولؽـفؿ ، ومـ جفة شبفقا بالبشرية فقحسـ إلقفؿ، ٕهنؿ مـ جفة شبفقا بالبفقؿة

 .مع ذلؽ هؿ طبارة طـ مؾؽ يباع ويشرتى ويقهب ويقرث

ًٓ بف إلك طفد قريب حقـ قامت أمريؽا ومـ معفا مـ  وكان الرق معؿق

 .الدول بنلغاء الرق مع أن لف أحؽامف الشرطقة يف الؽتاب والسـة

  :احلسحهِ بٝع  

ـْ ؛ وٓ يجقز بقع الحر  ، ڤ َأبِل ُهَرْيَرةَ  فػل الحديث َط
ِّ

ـِ الـَّبِل : َقاَل ، ملسو هيلع هللا ىلص َط

ا ، َرُجٌؾ َأْطَطك بِل ُثؿَّ َغَدرَ : َثًَلَثٌة َأَكا َخْصُؿُفْؿ َيْقَم اْلِؼَقاَمةِ : اهَّللُ  َقاَل » َوَرُجٌؾ َباَع ُحرًّ

 .(1)«َفاْسَتْقيف ِمـُْف َوَلْؿ ُيْعِط َأْجَرهُ َوَرُجٌؾ اْسَتْلَجَر َأِجقًرا ، َفَلَكَؾ َثَؿـَفُ 

 :ٜٚهٕٛ ايسم حبايني 

 .أن يؽقن الؿؿؾقك رققًؼا ثؿ يشرتيف سقده وهق رققؼ: الحال إول
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فنذا اكتصر الؿسؾؿقن ، أن تؼع حرب بقـ الؿسؾؿقـ والؽػار: الحال الثاين

 .يباع ويشرتى، صار ما سبقه مـ الـساء وإصػال والرجال رققًؼا، وسبقا الذراري

إٓ أكف ، ويجقز لؾرجؾ أن يتزوج أربعة كسقة ويتسرى بؿا شاء مـ الجقاري

وٓ بقـ ، وٓ بقـ الجارية وخالتفا، يـبغل أن ٓ يجؿع بقـ الجارية وطؿتفا

 .الجارية وأختفا وأمفا طؾك الصحقح مـ أققال أهؾ العؾؿ
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 ، َٔ أعتل غسنا ي٘ يف عبد»: رحدٜح

 د«...ٜبًؼ مثٔ ايعبدفهإ ي٘ َاٍ 

 

ـْ َطْبدِ  - 427   )َط
ِ
ـِ ُطَؿرَ  اهَّلل   َأنَّ َرُسقَل »: ڤ ْب

ِ
ـْ َأْطَتَؼ ِشْرًكا »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل َم

ـَ اْلَعْبدِ ، َلُف فِل َطْبدٍ  َم َطَؾْقِف ِققَؿَة َطْدلٍ : َفَؽاَن َلُف َماٌل َيْبُؾُغ َثَؿ َفَلْطَطك ُشَرَكاَءُه ، ُققِّ

 .((1)«َوإَِّٓ َفَؼْد َطَتَؼ ِمـُْف َما َطَتَؼ ، َطَؾْقِف اْلَعْبُد  َوَطَتَؼ ، ِحَصَصُفؿْ 

l: 

 .كرَّ َش الؿُ  ساق الؿصـػ الحديث لبقان أحؽام طتؼ العبد

ـْ َأْطَتَؼ ِشْرًكا َلُف فِل َطْبدٍ »: قْلُ  أي مـ حرر طبًدا لف فقف مشاركة: «َم

 .ولؿ يعتؼ أخرونمؿؾقًكا بقـ رجؾقـ أو ثالثة فلطتؼ أحدهؿ  كلن يؽقن العبد

ـَ اْلَعْبدِ »: قْلُ  :«َفَؽاَن َلُف َماٌل َيْبُؾُغ َثَؿ

فقؾزمف أن ، بللػقـ درهؿ فـصقبف مـ إلػقـ سبعؿائة درهؿ كلن يؽقن العبد

 .حتك يحرره أجؿع؛ يعطل الشركاء بؼقة ققؿة العبد

َم َطَؾْقِف ِققَؿَة َطْدلٍ »: قْلُ  :«ُققِّ

كؿ ققؿتف ثؿ يعتؼ كصقبف ويؾزم بنططاء  يف السقق ويـظر أي يعرض العبد

 .ٕكف ٓ يجقز لف أن يعتؼ مؿؾقكف بدون طقدة إلك الشركاء؛ شركائف مالفؿ

، مؿؾقًكا وقد أطتؼ بعضف فال يبؼك العبد، وبؿا أن العتؼ فقف مصؾحة لؾعبد
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 .فقؾزم الؿعتؼ بدفع ققؿتف وإطتاق بؼقة العبد

 :«ِحَصَصُفؿْ َفَلْطَطك ُشَرَكاَءُه »: قْلُ

 .أي يعطك كاًل كصقبف

: ملسو هيلع هللا ىلص لؼقل الـبل؛ أي كان هق الؿعتؼ لف وكان وٓئف لف: «َوَطَتَؼ َطَؾقِْف الَْعبُْد »: قْلُ

ـْ َأْطَتَؼ » ُء لَِؿ َٓ َؿا اْلَق  .«إِكَّ

 :«َوإَِّٓ َفَؼْد َطَتَؼ ِمـُْف َما َطَتَؼ »: قْلُ

 .قد حرر بعضف العبديؽقن  أي إذا لؿ يؽـ لف مال ُيؼقم طؾقف ققؿة العبد

والخالف فقفا ، هذه الؿسللة ستليت وهؾ يؾزم أسقاده الباققـ أن يؽاتبقه؟

والصحقح أن الحديث ٓ ، حتك أن بعضفؿ صعـ يف الحديث مـ أصؾف، كبقر

 .كؿا رجح ذلؽ جؿع مـ الؿحؼؼقـ، ففق يف الصحقح، مطعـ فقف

يلخذ حؼف  فالشريؽ، وٓ لشريؽ، لقس فقف ضؾؿ ٓ لؾعبد: وآستسعاء

 .يعؿؾ حتك يخرج ققؿتف ثؿ يسؾؿفا والعبد، كاماًل 
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 َٔ أعتل غكّصا َٔ ممًٛى »: رحدٜح

 د«...فعًٝ٘ خالص٘ نً٘ يف َاي٘

 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ ) - 428 ـْ الـَّبِلِّ  ڤ َط ـْ َمْؿُؾقكٍ »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص َط ـْ َأْطَتَؼ ِشْؼَص ًا ِم ، َم

ُف فِل  َم اْلَؿْؿُؾقُك ِققَؿَة َطْدلٍ ، َمالِفِ َفَعَؾْقِف َخًلُصُف ُكؾُّ ـْ َلُف َماٌل ُققِّ ُثؿَّ ، َفنِْن َلْؿ َيُؽ

 .((1)«َغْقَر َمْشُؼقٍق َطَؾْقفِ ، ُاْسُتْسِعَل اْلَعْبُد 

l: 

ـْ َأْطَتَؼ ِشْؼًص »: قْلُ ـْ َمْؿُؾقكٍ َم  :«ا ِم

 .أي مـ أطتؼ كصقًبا مـ مؿؾقك

ُف فِل »: قْلُ  :«َمالِفِ َفَعَؾْقِف َخًلُصُف ُكؾُّ

 .ما طـده شلء ٕن العبد؛ طؾقف أن يخؾص مـ مالف، وهذا طؾك القجقب

ـْ َلُف َماٌل »: قْلُ  :«َفنِْن َلْؿ َيُؽ

 .أي السقد الذي أطتؼ

َم اْلَؿْؿُؾقُك ِققَؿَة َطْدلٍ »: قْلُ  :«ُققِّ

بقـ اثـقـ فلطتؼ  مثاًل ققؿتف ألػ ديـار والعبد، يؼقم الؿؿؾقك ققؿة طدل

 .خؿسؿائة ديـار ويبؼل طـد العبد، بخؿسؿائة ديـار الؿعتؼ كصقبف

 :«َغْقَر َمْشُؼقٍق َطَؾْقفِ ، ُثؿَّ ُاْسُتْسِعَل اْلَعْبُد »: قْلُ

ثؿ أكت يف حؾ ، اذهب واشتغؾ وأدي إلك سقدك حتك تؼضقف: يؼال لؾعبد
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 .مـ العبقدية

 :(161 - 5/159يف فتح الباري ) قال الحافظ ابـ حجر 

ـِ وَمْعـَك  ِة َشِريؽِِف : اْلَحِديَثْق َتُف َلْؿ َيْسِر اْلِعْتُؼ فِل ِحصَّ َأنَّ اْلُؿْعِسَر إَِذا َأْطَتَؼ ِحصَّ

ُؾ  قُّ ُثؿَّ ُيْسَتْسَعك فِل ِطْتِؼ َبِؼقَّتِِف َفُقَحصِّ  الرِّ
َ

ُة َشِريؽِِف َطَؾك َحالَِفا َوِهل َبْؾ َتْبَؼك ِحصَّ

ـَ اْلُجْزِء الَِّذي لَِشِريِؽ َسقِّ  ِدِه َوَيْدَفُعُف إَِلْقِف َوُيْعَتُؼ َوَجَعُؾقُه فِل َذلَِؽ َكاْلُؿَؽاَتِب َثَؿ

َوُهَق الَِّذي َجَزَم بِِف اْلُبَخاِريُّ َوالَِّذي َيْظَفُر َأكَُّف فِل َذلَِؽ بِاْختَِقاِرِه لَِؼْقلِِف َغْقَر َمْشُؼقٍق 

َؾَب َحتَّك  َلْن ُيَؽؾَِّػ اْلَعْبدَ َطَؾْقِف َفَؾْق َكاَن َذلَِؽ َطَؾك َسبِقِؾ الؾُُّزوِم بِ  ْكتَِساَب َوالطَّ
ِ

آ

َٓ َيْؾَزُم فِل اْلؽَِتاَبِة بَِذلَِؽ ِطـَْد  ِة َوُهَق  َيْحُصَؾ َذلَِؽ َلَحَصَؾ َلُف بَِذلَِؽ َغاَيُة اْلَؿَشؼَّ

َكََّفا َغْقُر َواِجَبٍة َفَفِذِه مِْثُؾَفا َوإَِلك َهَذا اْلَجْؿِع مَ 
ِ

َٓ َيْبَؼك اْلُجْؿُفقِر ٕ  َوَقاَل 
ُّ

اَل اْلَبْقَفِؼل

قُّ فِل  َّٓ َأكَُّف َيْؾَزُم مِـُْف َأْن َيْبَؼك الرِّ ـِ ُمَعاَرَضٌة َأْصاًل َوُهَق َكَؿا َقاَل إِ ـَ اْلَحِديَثْق َبْق

ِريِؽ إَِذا َلْؿ َيْخَتِر اْلَعْبدُ  ِة الشَّ ْستِْسَعاَء َفُقَعاِرُضُف َحِديُث َأبِل اْلؿَ  ِحصَّ
ِ

ـْ َأبِقِف آ ؾِقِح َط

 
ِّ

ـْ ُغاَلٍم َفَذَكَر َذلَِؽ لِؾـَّبِل
ِف َشِريٌؽ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُجاًل َأْطَتَؼ ِشْؼًصا َلُف مِ َفَؼاَل َلْقَس لِؾَّ

 بِنِْسـَاٍد َقِقيٍّ َوَأْخَرَجُف َأْحَؿُد 
ُّ

َوفِل ِرَواَيٍة َفَلَجاَز ِطْتَؼُف َأْخَرَجُف َأُبق َداُوَد َوالـََّسائِل

 بِنِْسـَا
ُّ

ـْ َحِديِث َسُؿَرَة َأنَّ َرُجاًل َأْطتََؼ ِشْؼًصا َلُف فِل َمْؿُؾقٍك َفَؼاَل الـَّبِل
ـٍ مِ  ملسو هيلع هللا ىلص ٍد َحَس

ـُ َحْؿُؾُف َطَؾك َما إَِذا َكاَن اْلُؿْعَتُؼ َغـِقًّا َأْو َطَؾك َما إَِذا 
ِف َشِريٌؽ َوُيْؿؽِ ُف َفَؾْقَس لِؾَّ ُهَق ُكؾُّ

 هـا. َبْعَضفُ  َكاَن َجِؿقُعُف َلُف َفَلْطَتَؼ 

هذا صحقح إذا كان الؿعتؼ غـًقا وجب طؾقف أن : اهَّلل قال أبق محؿد سدده

 .ٕكف ٓ يصح أن يعتؼ كصػف ويخؾل كصػ؛ يعتؼ بؼقة الغالم

 :ثؿ قال الحافظ 

ـْ َصِريِؼ مِْؾَؼامِ 
ـْ َأبِقِف َأنَّ َرُجاًل َأْطَتَؼ َكِصقَبُف  َفَؼْد َرَوى َأُبق َداُوَد مِ ـِ التَّؾِبِّ َط ْب
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ُّ

ـُْف الـَّبِل ـْ َمْؿُؾقٍك َفَؾْؿ ُيَضؿِّ
َّٓ  ملسو هيلع هللا ىلصمِ ـٌ َوُهَق َمْحُؿقٌل َطَؾك اْلُؿْعِسِر َوإِ َوإِْسـَاُدُه َحَس

ْستِْسَعاِء اْلَؿؾِِؽ  َلَتَعاَرَضا َوَجَؿَع َبْعُضُفْؿ بَِطِريٍؼ ُأْخَرى َفَؼاَل َأُبق َطْبدِ 
ِ

اْلُؿَراُد بِآ

ِة الَِّذي َلْؿ َيْعتِْؼ َرقِقًؼا َفَقْسَعك فِل ِخْدَمتِِف بَِؼْدِر َما َلُف فِقِف  َأنَّ اْلَعْبدَ  َيْسَتِؿرُّ فِل ِحصَّ

ـْ َوْجِف َسقِِّدِه اْلَؿْذُكقِر 
قِّ َقاُلقا َوَمْعـَك َقْقلِِف َغْقَر َمْشُؼقٍق َطَؾْقِف َأْي مِ ـَ الرِّ

َفاَل مِ

َواَيِة  ـْ َيُردُّ َطَؾك َهَذا اْلَجْؿِع َقْقُلُف فِل الرِّ
قِّ َلؽِ ِة الرِّ ـَ اْلِخْدَمِة َفْقَق ِحصَّ

ُػُف مِ ُيَؽؾِّ

ْستِْسَعاَء بَِحِديِث 
ِ

ـْ َأْبَطَؾ آ  فِل ِققَؿتِِف لَِصاِحبِِف َواْحَتجَّ َم
َ

َمِة َواْسُتْسِعل اْلُؿَتَؼدِّ

ـٍ طِ  ِطْؿَرانَ  ـِ ُحَصْق ـْ ْب ـَ َلُف ِطـَْد َمْقتِِف َلْؿ َيُؽ ـَْد ُمْسؾٍِؿ َأنَّ َرُجاًل َأْطَتَؼ ِستََّة َمْؿُؾقكِق

  َلُف َماٌل َغْقُرُهْؿ َفَدَطاُه َرُسقُل 
ِ
ـِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َأُهْؿ َأْثاَلًثا ُثؿَّ َأْقَرَع َبْقـَُفْؿ َفَلْطَتَؼ اْثـَْق َفَجزَّ

َلِة  َٓ ـْ ُكؾِّ َواِحٍد َوَأَرقَّ َأْرَبَعًة َوَوْجُف الدَّ
َز مِ ْستِْسَعاَء َلْق َكاَن َمْشُروًطا َلـَجَّ

ِ
مِـُْف َأنَّ آ

ـْ َأْثَبَت  ْستِْسَعاِء فِل َبِؼقَِّة ِققَؿتِِف لَِقَرَثِة اْلَؿقِِّت َوَأَجاَب َم
ِ

مِـُْفْؿ ِطْتَؼ ُثُؾثِِف َوَأَمَرُه بِآ

ـٍ َفُقْحتَ  ْستِْسَعاَء بَِلكََّفا َواِقَعُة َطْق
ِ

ْستِْسَعاِء َوُيْحَتَؿُؾ آ
ِ

َؿُؾ َأْن َيُؽقَن َقْبَؾ َمْشُروِطقَِّة آ

 َما إَِذا َأْطَتَؼ َجِؿقَع َما َلْقَس 
َ

قَرِة َوِهل َّٓ فِل َهِذِه الصُّ ْستِْسَعاُء َمْشُروًطا إِ
ِ

َأْن َيُؽقَن آ

اِق بِنِْسـَاٍد ِرَجا َلُف َأْن ُيْعتَِؼُف َوَقْد َأْخَرَج َطْبدُ  زَّ ـْ َرُجٍؾ الرَّ ـْ َأبِل قاَِلَبَة َط ُلُف ثَِؼاٌت َط

ـْ  َبـِل ُطْذَرَة َأنَّ َرُجاًل مِـُْفْؿ َأْطَتَؼ َمْؿُؾقًكا َلُف ِطـَْد َمْقتِِف َوَلْقَس َلُف َماٌل َغْقُرُه َفَلْطَتَؼ  مِ

  َرُسقُل 
ِ
ـِ َوَهَذا ُيَعاِرُض  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  هـا. َحِديَث ِطْؿَرانَ  ُثُؾَثُف َوَأَمَرُه َأْن َيْسَعك فِل الثُُّؾَثْق

 :اهَّلل تعالك قال أبق محؿد وفؼف

لؽـ هذا الرجؾ صحابل حتك يؼال بلكف معارض بحقث يحؽؿ لؾحديث )

 .بآتصال أم أكف مرسؾ؟(

 :ثؿ قال الحافظ 

ـْ َصِريِؼ 
 مِ

ُّ
قا َأْيًضا بَِؿا َرَواُه الـََّسائِل ـٌ َواْحَتجُّ

َوَصِريُؼ اْلَجْؿِع َبْقـَُفَؿا ُمْؿؽِ
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ـْ َكافٍِع َطـ ُسَؾْقَؿانَ  ـِ ُمقَسك َط ـْ َأْطَتَؼ َطْبًدا َوَلُف فِقِف ُشَرَكاُء َوَلُف  ْب بـ ُطَؿَر بَِؾْػِظ َم

ـْ ُمَشاَرَكتِِفْؿ َوَلْقَس َطَؾك 
ـُ َكِصقَب ُشَرَكائِِف بِِؼقَؿتِِف لَِؿا َأَساَء مِ َوَفاٌء َفُفَق ُحرٌّ َوَيْضَؿ

ٌء َواْلَجَقاُب  اْلَعْبدِ 
ْ

تِِف َأكَُّف ُمْخَتصٌّ بُِصقَرِة اْلَقَساِر لَِؼْقلِِف فِقِف َوَلُف َشل َمَع َتْسؾِقِؿ ِصحَّ

َة فِقِف َوَقْد َذَهَب  َم َفاَل ُحجَّ ْطَساِر َكَؿا َتَؼدَّ ْستِْسَعاُء إِكََّؿا ُهَق فِل ُصقَرِة اإْلِ
ِ

َوَفاٌء َوآ

ْستِْسَعاِء إَِذا َكاَن اْلُؿعْ 
ِ

َْخِذ بِآ ْٕ  إَِلك ا
ُّ

َْوَزاِطل ْٕ تُِؼ ُمْعِسًرا َأُبق َحـِقَػَة َوَصاِحَباُه َوا

َْكَثُر ُيْعَتُؼ  ْٕ َوالثَّْقِريُّ َوإِْسَحاُق َوَأْحَؿُد فِل ِرَواَيٍة َوآَخُروَن ُثؿَّ اْخَتَؾُػقا َفَؼاَل ا

ِريؽ َوزَ  َجِؿقُعُف فِل اْلَحاِل َوُيْسَتْسَعك اْلَعْبدُ  بـ َأبِل  ادفِل َتْحِصقؾ ققَؿة كصقب الشَّ

ِريِؽ َوَقاَل َأُبق َحـِقَػَة  َلْقَؾك َفَؼاَل ُثؿَّ َيْرِجُع اْلَعْبدُ  اُه لِؾشَّ ِل بَِؿا َأدَّ َوَّ ْٕ َطَؾك اْلُؿْعتِِؼ ا

َٓ ُيْعَتُؼ  ـَ ِطْتِؼ َكِصقبِِف َوَهَذا َيُدلُّ َطَؾك َأكَُّف  ْستِْسَعاِء َوَبْق
ِ

ـَ آ ِريُؽ َبْق  َوْحَدُه َيَتَخقَُّر الشَّ

ـْ َأكَُّف 
ُل َفَؼْط َوُهَق ُمَقافٌِؼ لَِؿا َجـََح إَِلْقِف اْلُبَخاِريُّ مِ َوَّ ْٕ َّٓ الـَِّصقُب ا ِطـَْدُه اْبتَِداًء إِ

ـَ  ـَ َذلَِؽ َوَبْق ِريُؽ َبْق ـْ َطَطاٍء َيَتَخقَُّر الشَّ َم َتْقِجقُفُف َوَط َيِصقُر َكاْلُؿَؽاَتِب َوَقْد َتَؼدَّ

تِفِ  ِريِؽ  إِْبَؼاِء ِحصَّ ُة الشَّ ُم ِحصَّ ُف َوُتَؼقَّ قِّ َوَخاَلَػ اْلَجِؿقَع ُزَفُر َفَؼاَل ُيْعَتُؼ ُكؾُّ فِل الرِّ

تِِف إِن َكاَن ُمعسرا  هـا. َفُتْمَخُذ إِْن َكاَن اْلُؿْعتُِؼ ُمقِسًرا َوُتَرتَُّب فِل ِذمَّ

 : (5/157)ثؿ قال الحافظ ابـ حجر 

  َوبَالغ
ِّ

ـْ َقْقِل الـَّبِل
ْستِْسَعاِء َلقَْس مِ

ِ
 َفَؼاَل اتََّػُؼقا َطَؾك أَنَّ ذِْكَر آ

ِّ
َوإِكََّؿا  ملسو هيلع هللا ىلصبـ اْلَعَربِل

ـْ َأْحَؿَد َأكَُّف َضعََّػ ِرَواَيَة َسِعقٍد فِل  ُل فِل اْلِعَؾِؾ َط ـْ َقْقِل َقتَاَدَة َوكََؼَؾ اْلَخالَّ
ُهَق مِ

ـْ ُسَؾقَْؿانَ  َْثَرُم َط ْٕ َػَفا أَْيًضا ا ْستِْسَعاِء َوَضعَّ
ِ

ْستِْسَعاِء  آ
ِ

ـِ َحْرٍب َواْستَـََد إَِلك أَنَّ َفائَِدَة آ ْب

ْستِْسَعاُء َمْشُروًطا َلَؾِزَم َأكَُّف َلْق َأْطَطاُه أَ 
ِ

ِريِؽ َقاَل َفَؾْق َكاَن آ َرُر َطَؾك الشَّ َٓ َيْدُخَؾ الضَّ ْن 

ِريِؽ  َرِر َطَؾك الشَّ ـِ َأكَُّف َيُجقُز َذلَِؽ َوفِل َذلَِؽ َغاَيُة الضَّ  هـا. َمثاًَل ُكؾَّ َشْفٍر ِدْرَهَؿْق

فؿـ أطتؼ طبًدا لف ولف شركاء  ملسو هيلع هللا ىلص طـ الـبلأن الحديث قد ثبت : الشاهد
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 .وإططاء شركائف حصصفؿ، فنن كان لف مال ألزم بعتؼ جؿقع العبد، فقف

أي أكف يؽقن ، ثؿ استسعل غقر مشقق طؾقف وإن لؿ يؽـ لف مال ققم العبد

، وهق الؼقل الراجح يف هذه الؿسللة، وهق الذي اختاره البخاري، كالؿؽاتب

 .واهلل أطؾؿ
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 درباب بٝع املدبس

 

 [باُب بِٝع امُلَدبَِّس]

l: 

 .هق الغالم الذي يعتؼف سقده بعد مقتف: «الُؿَدبَّرِ »: قْلُ

ثؿ إن الجارية تعجؾت العتؼ فسحرت ، جارية قد دبرهتا ڤ وقد كان لعائشة

فعـد ذلؽ باطتفا طائشة مـ أشد العرب حؿاًل طؾك ، لتتخؾص مـفا؛ ڤ طائشة

َدبََّرْت َجاِرَيٌة َلَفا َفَسَحَرْتَفا َفاْطَتَرَفْت  ڤَأنَّ َطائَِشَة ، فعـ َطْؿَرةَ تلديبا لفا ؛ العبقد

ْحِر َفَلَمَرْت بَِفا َطائَِشُة  ـْ ُيِسلُء مِْؾَؽَتَفا َفبِقَعْت  ڤبِالسِّ َْطَراِب مِؿَّ ْٕ ـَ ا
 .َأْن ُتبَاَع مِ

هذا ، فبـ حصقـ أن رجاًل دبر ستة مـ مؿالقؽ وقد تؼدم معـا حديث طؿران

 .فقف أكف أطتؼفؿ جؿقًعا

لؽـ إذا ، ٕكف لق أطتؼفؿ يف حقاتف ما ضر ذلؽ؛ لؽـ يحؿؾ أيًضا طؾك التدبقر

فنكف ٓ ؛ أوصك أهنؿ يدبرون بعد مقتف ولقس لف إٓ ذلؽ الؿال ٓ تؿضل القصقة

أخرجف ، «الثُُّؾُث َوالثُُّؾُث َكثِقرٌ »: ملسو هيلع هللا ىلص لؼقل الـبل؛ يجقز أن يقصل إٓ بالثؾث

 .البخاري ومسؾؿ

، أكت حر بعد مقيت: فقؼقل لف أكف يجقز لإلكسان أن يؽقن لف طبد: والشاهد

 .وصار حًرا ٓ رققًؼا فنذا ما مات الرجؾ أطتؼ العبد، فقخدمف مدة حقاتف

 :ٚجيٛش االغرتاط ع٢ً ايعبٝد قبٌ إعتاقِٗ 

ـْ َسِػقـََة  ُمِّ َسَؾَؿَة : َقاَل ، ڤَط
ِ

 ُأْطتُِؼَؽ َوَأْشَتِرطُ : َفَؼاَلْت  ڤُكـُْت َمْؿُؾقًكا ٕ
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  َطَؾْقَؽ َأْن َتْخُدَم َرُسقَل 
ِ
 َما َفاَرْقُت  َوإِْن َلؿْ »: َما ِطْشَت َفُؼْؾُت  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

َّ
َتْشَتِرصِل َطَؾل

  َرُسقَل 
ِ
 ، َما ِطْشُت َفَلْطَتَؼْتـِل ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

َّ
 .أخرجف أبق داود، (1)«َواْشَتَرَصْت َطَؾل

 

 

  

                                                                                       

(، والحاكؿ 111 - 117/ 3« )الؽربى»(، والـسائل يف 3133(، وأبق داود )331/ 4أخرجف أحؿد ) (1)

 (.531) (، وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل 315 - 313/ 3)
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 دبس زجٌ »: رحدٜح

َّا ي٘  د«...األْصاز غال

 

ـْ َجابِرِ  - 429 ـِ َطْبدِ  )َط   ْب
ِ
ـْ إَْكَصاِر ُغًلًما َلفُ »: َقاَل  ڤاهَّلل  .((1)«َدبََّر َرُجٌؾ ِم

َـّبِلَّ »: )َوِفل َلْػظٍ  - 431 ـْ ُدُبرٍ : ملسو هيلع هللا ىلص َبَؾَغ ال ـْ َأْصَحابِِف َأْطَتَؼ ُغًلًما َلُف ط  - َأنَّ َرُجًًل ِم

ـْ    َفَباَطُف َرُسقُل ، َلُف َماٌل َغقُْرهُ لَْؿ َيُؽ
ِ
 .«(ُثؿَّ َأْرَسَؾ َثَؿـَُف إلَقْفِ ، بِثََؿاكِِؿاَئِة ِدْرَهؿٍ  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

ـْ كؾِّ شلءٍ : ُدُبر  .والؿراُد هـا بعَد مْقتِفِ ، هق كؼقُض الُؼُبِؾ م

l: 

 .ساق الؿصـػ الحديث لبقان حؽؿ الؿدبر

ـْ إَْكَصاِر »: قْلُ  .«ُغًلًما َلفُ َدبََّر َرُجٌؾ ِم

 »: َوفِل َلْػظٍ 
َّ

ـْ ُدُبرٍ : ملسو هيلع هللا ىلص َبَؾَغ الـَّبِل ـْ َأْصَحابِِف َأْطَتَؼ ُغالًما َلُف ط
َلْؿ  - َأنَّ َرُجاًل مِ

ـْ َلُف َماٌل َغْقُرُه َفَباَطُف َرُسقُل    َيُؽ
ِ
 .«ُثؿَّ َأْرَسَؾ َثَؿـَُف إَلْقفِ ، بَِثَؿاكِِؿاَئِة ِدْرَهؿٍ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 ملسو هيلع هللا ىلص فالـبل، إلك كػسف وأساء إلك أبـائف وهق محتاج إلك ققؿتفٕكف قد يؽقن أساء 

يف هذا الحال مع أكف الؿرغب يف العتؼ إٓ أكف ٓبد مـ الـظر ، كظر إلك إصؾح

 .إلك هذه الؿسللة بعقـ آطتبار

ـْ ُدُبرٍ  َأْطَتَؼ َرُجٌؾ ِمـَّا َطْبًدا َلفُ »: قْلُ  :«َط

 :يف الػتح قال الحافظ 

البققع  وقد قدمت يف، مـفؿا مسؿك يف شلء مـ صريؼ البخاريلؿ يؼع واحد 

                                                                                       

 (.117(، ومسؾؿ يف صحقحف )3151أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)
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ـْ  َبْقرِ  أن يف رواية مسؾؿ مـ صريؼ أيقب َط ـْ ، َأبِل الزُّ ـَ ، َجابِرٍ  َط
َأنَّ َرُجاًل مِ

َْكَصاِر ُيَؼاُل َلفُ  ْٕ ـْ ُدُبٍر ُيَؼاُل َلفُ  َأُبق َمْذُكقٍر َأْطَتَؼ ُغاَلًما َلفُ : ا فػقف ، «َيْعُؼقُب : َط

 .بـ طبداهلل فاشرتاه كعقؿ: قال، التعريػ بؽؾ مـفؿا

 .وطـ الحـػقة والؿالؽقة، الـقوي طـ الجؿفقر مؼابؾف وحؽك: قال

مـ البققع كؼؾ مذاهب الػؼفاء يف بقع  «باب بقع الؿدبر»وقد تؼدم يف : قال

يف  وقد كؼؾف البقفؼل، وأهؾ الحديث وأن الجقاز مطؾًؼا مذهب الشافعل، الؿدبر

وطـ الحـػقة ، الـقوي طـ الجؿفقر مؼابؾف وحؽك، طـ أكثر الػؼفاء «الؿعرفة»

: كلن يؼقل - أما إذا ققده، والؿالؽقة أيًضا تخصقص الؿـع بؿـ دبر تدبقرا مطؾًؼا

ٕهنا كالقصقة فقجقز ؛ فنكف يجقز بقعف - إذا مت مـ مرضل هذا فػالن حر

يجقز  الؾقث وطـ، الؿدبريؿتـع بقع الؿدبرة دون  أحؿد وطـ، الرجقع فقفا

، ٓ يجقز بقعف إٓ مـ كػسف ابـ سقريـ وطـ، بقعف إن شرط طؾك الؿشرتي طتؼف

مـ مـع بقعف مطؾًؼا كان : إلك تؼققد الجقاز بالحاجة فؼال ابـ دققؼ العقد ومال

ومـ أجازه يف ، يـاقضف الجقاز الجزئل ٕن الؿـع الؽؾل؛ الحديث حجة طؾقف

فال يؾزمف ، قؾت بالحديث يف الصقرة التل ورد فقفا: بعض الصقر فؾف أن يؼقل

 هـا. الؼقل بف يف غقر ذلؽ مـ الصقر

، ٓ مدخؾ لف يف الحؽؿ «وكان محتاجا»: وأجاب مـ أجازه مطؾًؼا بلن ققلف

ولقٓ الحاجة ، لبقان السبب يف الؿبادرة لبقعف لقتبقـ لؾسقد جقاز البقع؛ وإكؿا ذكر

مـ ادطك أكف إكؿا باع خدمتف كؿا تؼدمت حؽايتف يف وأما ، لؽان طدم البقع أولك

وبلن ، وهق أكف ٓ تعارض بقـ الحديثقـ، الباب الؿذكقر فؼد أجقب طـف بؿا تؼدم

 هـا. خدمة الؿدبر الؿخالػقـ ٓ يؼقلقن بجقاز بقع



             

 555 العتق كتاب
 

: وٓ يجقز أيًضا بقع القٓء وٓ هبتف فؿـ أطتؼ طبًدا فال يجقز أن يؼقل لػالن

طـ كاللة فنن  ٕن اإلكسان إذا أطتؼ طبًدا ثؿ مات العبد؛ فالنوهبتؽ وٓئل مـ 

فال يجقز أن ، وإذا زاد الؿال وصار غقر طصبة ورثف سقده، سقده الؿعتؼ يرث مالف

 .هـا. والقٓء لؿـ أطتؼ كؿا تؼدم معـا يف البققع، يباع هذا القٓء وٓ أن يفدى
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أفادكا أخقكا محؿد العدين أن إحاديث الؿشرتكة بقـ طؿدة إحؽام : فائدة

 :أحاديث 1وإربعقـ الـقوية 

َْطَؿاُل بِالـِّقَّةِ »بـ الخطاب  حديث طؿر: إول ْٕ َؿا ا  .«إِكَّ

مَ  إِنَّ »: بـ طبداهلل وحديث جابر: الثاين َبْقَع اْلَخْؿرِ َواْلَؿْقَتِة  اهَّللَ َوَرُسقَلُف َحرَّ

َْصـَامِ  ْٕ  .«َواْلِخـِْزيرِ َوا

َْوَلك ، َأْلِحُؼقا اْلَػَرائَِض بَِلْهِؾَفا»: وحديث ابـ طباس: الثالث ِٕ َفَؿا َبِؼَل َفُفَق 

 .«َرُجٍؾ َذَكرٍ 

َدةُ »: وحديث طائشة: الرابع َٓ ُم اْلِق ُم َما ُتَحرِّ َضاَطُة ُتَحرِّ  .«الرَّ

َٓ إَِلَف  َٓ َيِحؾُّ َدمُ »: وحديث ابـ مسعقد: الخامس اْمرٍِئ ُمْسِؾٍؿ َيْشَفُد َأْن 

 َّٓ   َوَأكِّل َرُسقُل ، اهَّللُ  إِ
ِ
َّٓ بِنِْحَدى َثًَلٍث ، اهَّلل  .«إِ

ـْ َأْحَدَث فِل َأْمرَِكا َهَذا َما َلْقَس ِمـْفُ »: وحديث طائشة: السادس  .«َردٌّ  َفُفقَ  َم

 .«بَِدْطَقاُهؿْ َلْق ُيْعَطك الـَّاُس »: وحديث ابـ طباس: السابع

ـٌ »: بـ بشقر وحديث الـعؿان: الثامـ ـٌ ، اْلَحًَلُل َبقِّ  .«َواْلَحَراُم َبقِّ

 .وكان تدريس الؽتاب يف مائتقـ وأربع وطشريـ درًسا

، وكاكت البداية يف الرابع طشر مـ ربقع إول ألػ وأربعؿائة وتسع وثًلثقـ

 .وأربعؿائة وأربعقـوالـفاية يف الثامـ والعشريـ مـ محرم ألػ 

 .والحؿد هَّلل رب العالؿقـ، اهَّلل وهذا مـ فضؾ

 هـ1442واكتفقت الؿراجعة إخقرة يف الرابع مـ ربقع الثاين 

 بؿؽتبة مسجد العؿامة بالغقضة

 .الؾفؿ وبحؿدك ٓ إلف إٓ أكت أستغػرك وأتقب إلقؽ وسبحاكؽ
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